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KATA PENGANTAR 

Alhamdullilah dalam tahun anggaran 20 12, Subdit Penyuluhan 
Agama Islam Direktorat Penerangan Agama Islam mempunyai 
program penggandaan buku Materi Bimbingan Agama Pada 
Muslim Pemula (Muallaf). 

Penggandaan buku Materi Bimbingan Agama Pada Muslim 
Pemula (Muallaf) ini dimaksud sebagai upaya peningkatan kualitas 
pelaksanaan tugas operasional penerangan agama Islam serta 
kegiatan Bimbingan, Penyuluhan dan Da'wah pada umumnya. 

Buku ini adalah untuk sasaran tertentu meskipun secara umum 
dapat juga dipakai untuk semua sasaran. 

Kami menyadari bahwa dalam buku-buku ini masih 
terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran 
penyempurnannya sangat kami harapkan. 

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Tim 
Penyusun yang telah merampungkan tugasnya. Semoga mendapat 
limpahan pahala dari Allah SWT. 

Am in. 

Jakarta, Oktober 20 I 2 
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BABI 

GAMBARAN UMUM MUALLAF 

A. Muallaf dan Aspek Hukum 

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam bahwa muallaf menurut 

ilmu fiqh merupakan satu dari delapan kelompok (asnaf) manusia 

yang berhak menerima zakat. Pendapat ini diambil dari ayat AI

Qur'an surah at-Taubah (9) ayat 60 : artinya : "Sesungguhnya zakat

zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin 

pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan 

Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana". 

Secara garis besar, muallaf dapat dibagi kedalam kedua 

kelompok: muslim dan non muslim. Yang termasuk dalam kelompok 

muslim adalah : 

I. Orang yang baru memeluk Islam. 

2. Pemimpin dan tokohnya yang telah memeluk Islam dan 

mempunyai sahabat-sahabat orang kafir yang sekaligus 

merupakan saingan dalam memimpin kaummnya. 

Adapun yang termasuk dalam kelompok non muslim adalah : 

I) Pertama, kelompok orang kafir yang diharapkan 

keislamannya atau keislaman kelompok dan keluarganya. 
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Pada waktu kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW pada 

tahun 8 H, Nabi Muhammad SAW memberi keamanan 

kepada Safwan bin Umayyah. Dia diberi kesempatan 

oleh Rasulullah SAW selama empat bulan untuk berpikir 

dan menentukan pilihan buat dirinya. Setelah beberapa 

lama menghilang, Safwan bin Umayyah turut berperang 

bersama kaum muslimin dalam Perang Hunain, padahal 

pada waktu itu belum memeluk agama Islam. Setelah 

perang Nabi Muhammad SAW memberinya beberapa 

ekor unta. Pemberian kepada Safwan bin Umayyah ini 

terjadi beberapa kali, sehingga Safwan berkata : "Demi 

Allah, Rasulullah SAW telah memberi kepadaku, padahal 

beliau adalah orang yang paling kubenci, tetapi beliau tidak 

pernah berhenti kepadaku, sehingga beliau menjadi orang 

yang paling dicintai" (HR. Muslim dan at-Tirmizi). Safwan 

bin Umayyah kemudian ternyata menjadi seorang muslim 

yang baik. 

Selain itu Anas bin Malik berkata: "Rasululllah SAW tidak 

pernah diminta sesuatu untuk kepentingan Islam kecuali 

pasti beliau memerintahkan bagian yang banyak kepadanya 

seseorang meminta sesuatu, lalu beliau memerintahkan 

bagian yang banyak dari harta zakat (orang kaya). Lantas 

orang itu kembali kepada kaummnya dan berkata : 

"Wahai kaumku, masuk lslamlah kamu sekalian, karena 

sesungguhnya Muhammad itu memberi demikian banyak, 

bagai orang yang tidak takut jatuh miskin. "(HR. Ahmad 

bin Hambal). 
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2) Kelompok orang yang dikhawatirkan akan berbuat 

bencana. Zakat yang diberikan kepada kelompok ini 

diharapkan dapat mencegah bencana yang akan mereka 

perbuat. Imam at-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan : 
11Ada suatu kaum datang kepada Nabi Muhammad SAW 

yang apabila mereka diberi (bagian dari zakat), mereka 

memuji Islam dengan menyatakan: 11 1nilah agama yang baik11 • 

Akan tetapi apabila mereka tidak diberi Nabi Muhammad 

SAW I 00 ekor unta. Menurut Sayid Sabiq dan Yusuf ai

Qardawi, keduanya ulama besar Mesir abad ke-20, semua 

kelompok tersebut di atas termasuk dalam kategori 

.. golongan muallaf', baik muslim maupun non muslim. 

Karena, sebagaimana dalil-dalil yang mendukungnya, 

semua kelompok di atas pernah mendapat pemberian 

baik dari Nabi Muhammad SAW maupun dari Abu Bakar 

as-Siddiq. 

Akan tetapi, tidak semua ulama Islam sependapat dengan 

pendapat kedua ulama Islam di atas. Imam as-Syafi'i dan Imam 

Fakhruddin ar-Razi berpendapat bahwa golongan muallaf adalah 
110rang yang baru masuk Islam .. : Menurut mereka, orang musyrik 

yang diharapkan masuk Islam tidak berhak menerima harta zakat. 

Menurut mereka, harta fa'i (perampasan perang). Imam as-Syafi'i 

dan Razi beralasan bahwa Allah SWT telah mewajibkan zakat atas 

kaum muslimin dan untuk dikembalikan kepada kaum muslimin, 

bukan diberikan kepada orang yang berlainan agama. Imam Syafi'i 

meriwayatkan hadis Muaz, Nabmi Muhammad bersabda 11 Zakat itu 

diambil dari orang kaya (muslim) untuk diberikan kepada mereka 
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(muslim) yang fakir, 11 Pendapat ini diikuti oleh sebagian besar ulama 

Mazhab Syafi'i. 

Taqituddin Abu Bakr bin Muhammad ai-Husaini ad-Dimasyqi 

(w.829 H) menyatakan bahwa orang kafir sama sekali tidak 

diperkenankan mendapat harta zakat. Mereka hanya boleh 

diberi dari harta fai', dan itupun hanya berlaku pada Zaman Nabi 

Muhammad SAW, setelah itu tidak lagi karena Islam sudah jaya. 

Berbeda dengan pendapat diatas, Yusuf ai-Qardawi membantah 

dengan alasan bahwa kata-kata yang menunjukkan bahwa golongan 

yang muallaf hatinya didalam ai-Qurtubi berpendapat bahwa 

memberi orang musyrik agar tertarik masuk Islam termasuk 

kategori jihad. Ia berpendapat bahwa kaum musyrik yang dapat 

meninggalkan kekufurannya terbagi menjadi tiga golongan : 

I) Mereka yang dapat meninggalkan kekufurannya dengan 

dihadapkan kepada dalil-dalil ; 

2) Mereka yang dapat meninggalkan kekufurannya dengan 

paksaan dan kekerasan; dan 

3) Mereka yang dapat meninggalkan kekufurannya dengan 

pemberian dan kebaikan. 

Ulama berbeda pendapat tentang apakah hak golongan 

muallaf dan harta zakat sudah dimasukkan (dibatalkan) atau masih 

tetap berlaku. Persoalan ini muncul setelah Umar bin ai-Khattab 
11membatalkan11 hak mereka itu. Dalam sejarah Islam ditemukan 

bawha ketika Rasulullah SAW akan wafat, orang-orang muallaf 

(terdiri dari Uyainah bin Hisn, Aqra 'bin Habis, dan Abbas bin 
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Mirdas) datang kepada Abu Bakar as-Siddiq dan menuntut bagian 

mereka dan harta zakat. Abu bakar as-Siddiq kemudian menulis 

catatan persetujuan. Kemudian mereka datang dan menjelaskan apa 

yang dilakukan Abu Bakar as-Siddiq itu kepada Umar bin ai-Khatab. 

Umar bin Khattab berkata: "Sesungguhnya Rasululllah SAW telah 

memberikan kepada kamu, agar hati kamu tertarik sekali terhadap 

Islam. Akan tetapi, sekarang Allah SWT telah memperkuat agama

Nya dan tidak memerlukan kalian lagi. Terserah apakah kamu akan 

tetap dalam Islam. Kalau kalian tetap dalam Islam, itu adalah baik, 

tetapi jika tidak maka pedang (perang)-lah yang akan menyelesaikan 

urusan kita." Merekapun datang kembali kepada Abu Bakar as

Siddiq menceritakan apa yang dilakukan Umar bin ai-Khattab sambil 

berkata : "Andakah khalifah itu atau Umar bin ai-Khattab? Anda 

memberi kami catatan, tetapi Umar bin ai-Khattab menyobeknya 

"Abu Bakar as-Siddiq menjawab "Umar bin ai-Khattab, kalau dia 

bersedia." 

Abu Bakar as-Siddiq tidak menolak tindakan Umar bin ai

Khattab. Demikian pula halnya para sahabat yang lain. Disamping itu 

tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Usman bin Affan dan Ali 

bin Abi Talib, khalifah ketiga dan keempat, pernah memberi harta 

zakat kepadagolongan ini. Sehingga tindakan Umar bin ai-Khattab itu 

kemudin menjadi ijmak (kesepakatan) para sahabat. Padahal jumhur 

ulama berpendapat bahwa ijmak para sahabat merupakan sumber 

hukum Islam, setelah ai-Qur1an dan Hadis. Karena merupakan 

sumber hukum dalam Islam, sebagian ulama menyatakan ketentuan 

bagian zakat bagi golongan muallaf telah mansukh (dibatalkan) 

oleh ijmak para sahabat. Disamping itu ada pula yang berpendapat 
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bahwa ilat (motivasi) hukum pada pemberian harta zakat kepada 

golongan muallaf adalah "kondisi Islam yang masih lemah", sehingga 

Islam perlu membujuk orang agar Islam menjadi lebih kuat. Melalui 

tindakan Umar bin ai-Khattab itu, golongan ini berpendapat bahwa 

"kondisi Islam yang lemah" yang merupakan ilat pemberian zakat 

kepada golongan muallaf itu telah hilang, dan sekarang Islam telah 

menjadi kuat. Karena kejayaan Islam itu, tidak ada lagi alasan 

mereka akan murtad kembali. Oleh karena itu, Umar bin ai-Khatab 

melihat bahwa ilat mu'allafah Qulubuhum pada sekelompok orang 

kafir meminta zakat itu, tidak lagi. Dengan sendirinya hak zakat 

merekapun tidak ada. Apabila suatu hari ilat mu'allafah Qulubu 

itu muncul lagi, maka bagian zakat mereka harus diberikan. Cara 

ijtihad Umar bin ai-Khattab ini oleh para ahli usul fiqh disebut ijtihad 

tatbiqi. 

lbnu ai-Arabi ai-Maliki, Mufassir klasik Mazhab Maliki, 

berpendapat bahwa golongan muallaf itu sudah hilang. Ia berkata: 

"Menurut pendapatku, apabila Islam telah kuat, maka hilanglah 

golongan muallaf ini. "Pendapat ini dianut juga oleh fiqh Mazhab 

Abadiah (khawarij). Jumhur ulama Mazhab Hanafi benpendapat 

bahwa bagian (zakat) untuk muallh telah termasuk dengan kejayaan 

Islam yang diberikan Allah SWT. Karenanya hak mereka atas harta 

zakat sejak Rasulullah SAW wafat sampai sekarang. Yang menasakh 

adalah ijmak para sahabat di atas. Sebagian penganut Mazhab 

Syafi'i dan sebagian Mazhab Maliki juga berpendapat demikian. 

Namun menurut lbnu Arabi dan Mazhab Abadiah, apabila mereka 

membutuhkan zakat maka sebagaimana Rasulullah SAW pernah 

memberinya maka berilah mereka itu. 
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Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal, Imam az-Zuhri, Abu 

Ja'far ai-Baqir (keduanya tabiin), Imam ai-Qurtubi, Imam Asy-Syatibi 

(ulama Mazhab Maliki), lbnu Hazm, Mazhab Ja'fari dan Mazhab 

Zaidiah berpendapat bahwa hukum muallaf tetap tidak pernah 

ada "nasakh" dan perubahan terhadapnya. Golongan yang menolak 

terjadinya nasakh berpendapat bahwa ilat (alasan hukum) pada 

ayat AI-Qur'an yang menjelaskan bawha golongan ini mendapat 

bagian harta zakat adalah taklif al-qulub (membujuk hati) dan bukan 

kelemahan Islam. Kelemahan Islam memang dapat hilang, tetapi 

kebutuhan terhadap pembujukan hati tetap ada dan tidak pernah 

terhenti. lbnu Kasir (w. 772 H; sejarawan, ahli fiqh, ahli hadis, dan 

ahli tafsir) mengatakan bahwa kejayaan Islam sudah terlihat ketika 

terjadinya penaklukan kota Mekah. Padahal sebagaimana terbukti 

dari hadis-hadis yang sudah disebutkan di atas, Rasulullah SAW 

masih memberikan kepada golongan ini setelah penaklukan kota 

Mekah. Alasan lainnya yang mereka ajukan bahwa berhak menasakh 

(membatalkan) hukum yang disyariatkan Allah SWT hanya Allah 

SWT melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW 

Oleh karena itu tidak ada nasakh kecuali zaman turunnya wahyu. 

Artinya nasakh harus dengan nas (teks AI-Qur'an dan/atau hadis) 

dan disepakati bahwa tidak ada nas setelah Rasulullah SAW wafat. 

Alasan lain yang digunakan mereka adalah bahwa AI-Qur'an bersifat 

qat'i (pasti) sementara pendapat Umar bin ai-Khattab ini adalah hasil 

ijtihad yang bersifat zanni (relatif). Menurut golongan ini, dalil yang 

zanni tidak dapat menasakh dalil yang qat'i. 

Namun go Iongan terakhir ini tidak mempermasalahkan tindakan 

Umar bin ai-Khatab di atas. Menurut mereka tindakan Umar bin 
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ai-Khattab itu sama sekali tidak dimaksudkan membatalkan bagian 

zakat golongan muallaf, karena golongan ini sudah ditetapkan di 

dalam AI-Qur1an. Menurut mereka, masalahnya terletak pada 

masalah ada tidaknya ilat (alasan) pembukan hati. Menurut Yusuf ai

Qardawi, masalah ini adalah masalah ijtihad. Dia berpendapat bahwa 

orang yang mempunyai wewenang dan hak untuk menetapkan ada 

tidaknya ilat pembukan hati mereka adalah penguasa dari kaum 

muslimin. Akan tetapi keputusan penguasa muslim tersebut hanya 

berlaku pada masa tertentu, tidak pengikat penguasa sesudahnya. 

Demikianlah halnya dengan keputusan Umar bin a;l_khattab, 

yang melihat bahwa pada masa itu, tidak terapat pembujukan hati 

mereka. Namun bila penguasa muslim sesudahnya melihat adanya 

ilat itu, maka mereka dapat memberikan hak golongan muallaf. 

Akan tetapi usuf ai-Qardawi sendiri menyatakan adalah lebih utama 

menyerahkan zakat untuk kepentingan Islam itu sendiri. 

Pendapat yang terakhir ini sangat sejalan dengan pendapat 

Muhammad Rasyid Ridha. Ulama pembaharu Mesir ini mengatakan: 
11Sekarang ini yang paling utama untuk ditarik (diberi bagian muallaf) 

adalah kaum muslimin yang digoda oleh kaum kafir agar masuk 

dalam kekuasaannya dan masuk agamanya. 11 Pendapat Rasyid 

Rida ini didasarkan pada kondisi kekuatan umat Islam dewasa ini. 

Dahulu umat Islam berada pada posisi kuat, tetapi sekarang berada 

pada posisi lemah, dihantam dari luar dan dari dalam, serta rumah 

tangganya kaum muslimin. Mereka bahkan juga mengeluarkan harta 

kekayaan untuk menarik umat Islam agar menjadi Nasrani. Orang 

muslim seperti ini lebih utama untuk mendapt harta zakat. 
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B. Muallaf di Indonesia 

Perkembangan muallaf di Indonesia erat kaitannya dengan 

perkembangan Islam. Sejak dakwah Islam menyentuh kepulauan 

nusantara, proses lslamisasi yang dilaksanakan dengan penuh 

kedamaian sudah berlangsung. Islam kemudian menjadi agama 

mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Meskipun 

demikian masyoritas penduduk muslim dapat hidup berdampingan 

dengan rukun bersama pemeluk agama lainnya. Di Indonesia, 

agama yang diakui pemerintah adalah agama Kristen katolik, 

Protestan, Hindu dan Budha. Pemeri•1tah telah menjamin bagi 

pemeluk agama tersebut untuk dapat menjalankan ajaran agama 

yang dipeluknya. Disamping pemeluk agama tersebut masih juga 

terdapat masyarakat yang masih animisme, sebagian besar adalah 

masyarakat yang tergolong terasing dan masih jarang disentuh oleh 

dakwah dan penerangan. 

Perkembangan dakwah Islam dari hari ke hari semakin 

memikat pemeluk non muslim untuk memeluk agama Islam. 

Ajaran Islam yang tidak mengenal perbedaan bangsa dan warna 

kulit, ajarannya tentang semua manusia dari bangsa dan keturunan 

siapapun ia berasal, disisi Allah SWT mereka itu semua sama. Yang 

membedakan satu sama lain hanyalah taqwanya kepada Allah yang 

Maha kuasa. Sebagai contoh, Bilal seorang Afrika berkulit hitam 

tidak bedanya dengan Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. 

Berkumpulnya umat manusia dari seluruh pelosok dunia di padang 

Arafah untuk mengadakan wukuf pada waktu melakukan ibadah haji 

tiap-tiap tahun dengan pakaian yang sama, baik kaya atau miskin, 

penguasa atau rakyat jelata merupakan menifestasi yang jelas bagi 
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kesatuan umat manusia. lnilah contoh betapa ajaran Islam begitu 

tinggi nilainya sehingga menjadi daya tarik bagi orang non-muslim 

untuk beralih agama menjadi muslim. 

Seseorang memeluk agama Islam pada dasarnya hanya 

Allah SWT yang dapat membukakan hati seseorang hingga yang 

bersangkutan menentukan pilihan untuk mengikuti AI-Quranul 

Karim dan Hadist Nabi Muhammad SAW Dalam menganugerahkan 

hidayah tauhid, Allah SWT memberikan macam-macam cara dan 

berbagai peristiwa untuk menjinakkan dan membukakan hati. Drs. 

H. Yunus Yahya menyebutkan bahwasannya ada yang memeluk 

agama Islam melalui pernikahan. Pemuda pemeluk agama tertentu 

mencintai gadis yang memeluk agama Islam, perkawinan akan bisa 

dilakukan jika dia memeluk agama Islam. Ada yang digerakkan 

Allah SWT karena musibah misalnya seseorang jatuh sakit, jatuh 

miskin, menghadapi maut dan sebagainya. Adapula karena sesuatu 

peristiwa bahagia misalnya karena berkecukupan mendapat rezeki 

mendadak, melihat keluarga muslim yang berhagia atau karena 

sesuatu peristiwa emosional seperti mendengarkan azan subuh, 

alunan suara orang-orang yang membacakan ayat suci AI Qur'an, 

mendapatkan ilham atau karena studi atau bahan bacaan lain yang 

mengesankan. 

Latar belakang orang beralih ke agama Islam beragam namun 

prinsipnya adalah bahwasannya Allah SWT memberi hidayah sesuai 

dengan sifat dan kondisi masing-masing orang yang bersangkutan. 

Jalur mana yang akan dipakai adalah ditentukan oleh Allah Swt 

Dalam suatu dasawarsa terakhir dapat kita perhatikan penduduk 

Indonesia yang non muslim beralih memeluk agama islam, seperti 
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pada warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan masyarakat 

terasing. 

Perkembangan agama Islam di kalangan keturunan Tionghoa 

sangat meningkat. Di Lembaga peng-islaman, AI-Azhar, Sunda 

kelapa, Rumah Sakit Islam adalah contoh sentra-sentra keagamaan 

di Jakarta yang sering didatangi orang-orang yang berkeinginan 

masuk Islam. Fenomena ini tidak hanya berlangsung di ibukota tetapi 

juga di daerah-daerah seperti Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, 

Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Ujung Pandang, Padang, 

Manado dan lain-lain. H. Yunus Yahya dalam artikel di Mimbar Ulama 

Nomor 232/X.X memberi ilustrasi dari 200 orang bermata sipit ada 

satu orang atau setengah persen. Jumlah etnik Cina di Indonesia 

dewasa ini perkirakan lima juta jiwa, maka yang beragama Islam 

sekitar 25.000 orang, tersebar di berbagai kota. 

Perkembangan yang menggembirakan di kalangan keturunan 

Cina Tionghoa yang memeluk agama Islam. Sebelumnya kebanyakan 

mereka yang beralih ke agama Islam adalah karena faktor-faktor 

ekonomi atau karena ingin menikah dengan pribumi. Akan tetapi 

perkembangan terakhir WNI keturunan Cina Tionghoa itu sudah 

banyak yang masuk Islam dari kalangan generasi muda seperti siswa 

SMP, SMU, mahasiswa. Demikian juga di kalangan profesional, 

pengusaha dan kalangan intelektual. Banyak yang mengaku memeluk 

Islam karena telah mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya 

dan meyakini tingginya nilai ajaran Islam itu. 

Di kalangan masyarakat terasing dakwah islaminyah tampaknya 

juga menggembiarakan. Masyarakat suku terasing adalah merupakah 

masyarakat yang masih sangat sederhana dalam segala bidang 
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kehidupannya, baik ekonomi, politik, sosial budaya dan kehidupan 

beragama. Dapat kita katakan masyarakat terasing masih hiduOp 

dalam kegelapan, oleh karena itu dakwah pada masyarakat suku 

terasing masih hidu dalam kegelapan menuju ke alam terang. Dalam 

arti mengarahkan mereka supaya hidup yang wajar sederajat dengan 

masyarakat lainnya. 

Tujuan dakwah pada masyarakat suku terasing adalah mengubah 

kepercayaan animisme dan dinamisme serta khurafat-khurafat 

lainnya menjadi ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan beragama yang 

benar. Kepercayaan animisme, dinamisme dan khurafat itulah yang 

menyebabkan cara berfikir mereka sederhana, tertutup, kuat dan 

keras tidak mau menerima hal-hal yang datang dari luar. Secara 

teoritis setelah masalah-masalah yang bersifat spiritual itu dapat 

diubah maka segi kehidupan sosial lainnya akan mudah diubah. 

Dakwah pada masyarakat suku terasing selain untuk mengubah 

kepercayaan animisme dan dinamisme menjadi kepercayaan 

terhadap Allah SWT, juga bertujuan mewarnai kehidupan mereka 

dengan warna atau corak kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai 

lslami dalam segala kehidupan mereka. 

Dakwah melalui jalur "atas" selama ini sangat efektif. Masuknya 

Islam kepala suku dan tokoh masyarakat menarik meniat mengikut 

dan warganya untuk juga memeluk Islam. Sikap paternalistik di 

kalangan kelompok-kelompok masyarakat suku terasing cukup 

tinggi, tidak mungkin seorang dari mereka akan berani menyalahi 

garis pimpinannya sebab dengan segala perangkat tradisional yang 

ada para pengikut tersebut mempunyai pandangan tersendiri 

mengenai tojoh-tokohnya. Tokoh-tokoh adat dan suku tersebut 
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tidak boleh dilanggar begitu saja. Dialah pemegang adat, pemimpin 

dalam upacara kesukuan dan dalam perang yang bertanggungjawab 

untuk melestarikan tradisi yang ada dan memelihara keselamatan 

para pengikutnya. 

Selain dari penduduk Indonesia sendiri yang telah memeluk 

agama tertentu, masyarakat terasing dan keturunan Tionghoa, 

muallaf juga berasal dari negara-negara lainnya seperti Eropa, 

Amerika dan Australia yang tinggal di Indonesia, mereka memeluk 

Islam setelah mempelajari Islam secara cermat. 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa muallaf di Indonesia 

setiap tahun semakin bertambah dan memerlukan pembinaan yang 

instentif. 
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BAB II 

PEMBINAAN MUALLAF 

A. Pola dan Arah Pembinaan 

Muallaf memiliki kekhasan antara lain dari segi pengetahuan 

dan pemahaman keagamaannya yang masih terbatas. Selain itu 

latar belakang mereka bervariasi, dilihat dari asalnya dapat dibagi 

kedalam tiga kelompok yaitu : 

I . Masyarakat pribumi yang sudah memeluk agama 

tertentu. 

2. Warga keturunan terutama keturunan Cina Tionghoa. 

3. Masyarakat suku terasing. 

Tingkat pendidikan dan sosial ekonomi mereka tidak sama, 

ada masyarakat awam dan juga intelektual, ada yang tergolong 

miskin dan ada juga penguasaha sukses bahkan ada pejabat tinggi 

negara, oleh karena itu pendekatan dakwah juga harus bervariasi. 

Pola pembinaan yang harus dikembangkan adalah pola pembinaan 

secara terus-menerus dan terpadu serta konperhensi. 

Melihat berbagai variabel muallaf, maka pembinaan muallaf 

diarahkan kepada pembinaan: 

I. Pembinaan mental dan budaya. 

2. Pembinaan lingkungan. 

3. Pembinaan agama. 
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I. Pembinaan mental dan budaya. 

Seseorang yang beralih dari agama dan kepercayaan 

tertentu menjadi pemeluk agama Islam mengalami perubahan 

mental, budaya dan sosial. Keyakinan akan Allah SWT, Rasul, 

Kitab, Hari Akhirat, Qadla dan Qadar serta aspek-aspek lainnya 

dalam agama Islam membentuk jiwa dan kepribadian yang 

berbeda dengan pemahaman dan keyakinan sebelumnya yang 

terefleksikan dalam kepribadian dan tingkah lakunya sehari

hari. Demikian pula seseorang yang beralih agama mengalami 

perubahan budaya dan sosial. Budaya yang selama ini menjadi 

bagian dari hidupnya mengalami perubahan-perubahan dan 

penyesuaian-penyesuaian dengan agama Islam. Hal ini akan 

mempengaruhi pandangan, apresiasi mereka dengan budaya 

tersebut. Haruslah dihindari terjadinya "culture shock", 

kekagetan budaya. Demikian juga pengaruhnya pada aspek

aspek sosial lainnya. 

Muallafyang mengalami proses internalisasi ini harus dibina 

dan diarahkan secara bertahap. Didampingi untuk melewati 

proses tersebut. 

2. Pembinaan Lingkungan 

16 

Lingkungan sangat menentukan dalam membentuk 

kesejahteraan keluarga, masyarakat termasuk kesejahteraan 

mental spiritual. Tanggungjawab pembinaan muallaf menjadi 

tanggungjawab bersama dari pemuka masyarakat, alim ulama, 

pejabat dan lain-lain. Cara yang paling ideal adalah menyerahkan 

mereka di dalam lingkungan dimana mereka berdomisili untuk 
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dibina dan dibimbing mengenai lman dan islam. 

Dalam usaha pengembangan keimanan mereka harus 

dapat dijalankan setahap demi setahap, tidak bisa sekaligus 

sebaga mereka yang baru masih perlu dibawa kepada suatu 

keyakian bahwa agama pilihannya bukan karena pengaruh atau 

paksaan. Usaha kearah pembinaan itu bisa dengan membawa 

mereka misalnya majelis-majelis taklim, sering mengadakan 

silaturahmi dan mendengarkan ceramah-ceramah umum. 

Lingkungan juga sangat berpengaruh pada ketahanan dan 

kemantapan mereka mereka memeluk agama Islam. Lingkungan 

yang acuh terhadap kehadiran muallaf di tengah-tengah mereka 

tidak membantu proses mereka memahami agama Islam 

bahkan mungkin akan menjadi bumerang. Sosialisasi muallaf 

kedalam lingkungan baru yaitu lingkungan masyarakat Islam 

harus mendapat perhatian, menerima mereka sebagaimana 

pemeluk agama Islam lainnya. 

Pembinaan terhadap muallaf adalah menjadi tanggungjawab 

masyarakat dalam hal ini umat Islam secara keseluruhan. 

Dakwah di kalangan muallaf tidak boleh hanya dilakukan oleh 

muallaf itu sendiri karena muallaf tersebut baru dalam taraf 

belajar, mereka harus membenahi dirinya terlebih dahulu. Di 

kalangan keturunan Cina, ada falsafah dan moral hidup ajaran 

Konghucu yaitu seseorang dinasehati agar mengatur diri dan 

rumah tangganya dulu sebelum beranjak mengatur dunia. Jika 

keluarga terdekat seorang muallaf belum memeluk agama Islam 

seperti anak, istri, suami belum Islam tidak bisa diharapkan 
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yang bersangkutan akan banyak hasilnya. Oleh karena itu yang 

lebih tepat untuk membina muallaf adalah masyarakat yang 

telah memeluk agama Islam sejak lahir. 

3. Pembinaan Agama 

18 

Pembinaan agama terhadap muallaf adalah suatu kewajiban. 

Muallaf seperti diuraikan terdahulu adalah orang-orang yang 

masih lemah imannya sehingga memerlukan pembinaan 

intensif. Upaya pembinaan agama kepada muallaf adalah : 

a. Menanamkan pengertian dan tujuan serta nilai-nilai agama 

Islam. 

Islam adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada 

Rasulnya Muhmmad SAW yang berisi ajaran-ajaran 

pembangunan dalam rangka membangun menusia 

seutuhnya yaitu membangun mental spritual dan fisik 

material umat manusia secara seimbang agar mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam 

kehidupan dunia dan akhirat. 

Ajaran-ajaran agama Islam dalam rangka pembangunan 

manusia seutuhnya tersebut meliputi tiga pokok : 

I) I man kepada Allah SWT, yaitu meyakini keberadaan 

Allah SWT sebagai Tuhan Yang Esa dengan segala 

sifat-sifatNya yang maha sempurna seperti Maha 

Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Pemurah, 

Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun 

dan Maha Penerima taubat dan sebagainya. 
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Dengan iman yang kuat dan mantap kepada Allah 

SWT maka manusia akan mendapatkan jaminan 

daripadaNya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hal 

ini sebagaimana dinyatakan Allah dalam firmanNya : 

Artinya: 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : Tuhan 

kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan 

pendiriannya, maka Malaikat akan turun kepada 

mereka dengan mengatakan : janganlah kamu merasa 

takut dan janganlah merasa sedih dan gembiralah 

mereka dengan memperoleh surga yang telah 

dijanjikan Allah kepadamu. 

Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan 

dunia akhirat, didalamnya kamu memperoleh apa 

yang kamu inginkan dan akan mendapatkan apa yang 

kamu minta. 

yang demikian itu sebagai pemberian dari TuhanMu 

yang Maha pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. 

Fushilat 30-32). 

Artinya: 

Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu 

bersedih hati karena kamulah orang-orang yang 

paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang 

beriman (Q.S. Allmran 139). 

Firman-firman Allah tersebut memberikan pengertian 

bahwa apabila manusia beriman kepada Allah SWT 
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dengan sungguh-sungguh yang dibuktikan dengan 

ketaatan dalam menjalankan segala perintahNya 

dan menjauhkan semua apa yang dilarangNya, maka 

lman yang demikian itu akan mengangkat derajat dan 

martabat manusia, sehingga memperoleh kebaikan 

dan ketentraman lahir batin dalam hidup dan 

kehidupan dimanapun mereka berada. 

2). lbadah dan Amal soleh, yaitu melakukan 

pengabdian secara vertikal kepada Allah atau 

HABLUMMINALLAH, dan melakukan amal kebaikan 

secara horizontal terhadap sesama manusia atau 

HABLUMMINANAS. Dengan melakukan pengabdian 

mendekatkan diri kepada Allah secara taat dan tulus, 

seperti melakukan ibadah sholat dan sebagainya, maka 

selain akan mendapatkan pahala dan berbagai rahmat, 

juga akan mendapatkan petunjuk dan pertolongan 

daripada-Nya dalam mendukung keberhasilan 

berbagai kegiatan sehingga mencapai sukses. 

Dalam sebuah hadits Qudsi Rasulullah SAW 

bersabda: 

Artinya: 

Hai Hamba-hamba-ku, sempat-sempatkanlah kamu 

beribadah mendekatkan diri kepada-ku, kelak 

hatimu aku beri kekayaan dan lewat tanganmu akan 

aku alirkan rezki. Dan jangalanlah kamu menjauhkan 

diri daripada-ku, kelak hatimu dilanda kefakiran dan 

Pedoman Pembinaan Muallaf 



lewat tanganmu akan penuh kesibukan (yang tidak 

menguntungkan). 

Demikian juga dalam dalam hal amal saleh, yaitu 

melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atas dasar 

iman kepadaAIIah, seperti: berbuat baik terhadap diri 

sendiri dengan bekerja yang rajin dan jujur; berbuat 

baik terhadap keluarga, berbuat baik terhadap 

masyarakat, bangsa dan negara; maka kepada mereka 

Allah akan memberikan jaminan kehidupan yang baik. 

Dalam hubungan ini Allah berfirman : 

Artinya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh baik laki

laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, 

maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik ( di dunia) dan sesungguhnya 

akan kami berikan balasan kepada mereka dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan. (Q.S. An Nahl. 97). 

3). Akhlaq yang mulia atau bersikap lhsan, antara lain : 

I . Tidak melanggar dan senantiasa menjunjung 

tinggi ajaran-ajaran agama, peraturan-peraturan 

pemerintah dan norma-norma yang berlaku 

dalam masyarakat. 

2. Memelihara dan menjunjung tinggi persatuan dan 

kesatuan, kerukunan dan solidaritas sosial dalam 

masyarakat. 
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3. Suka bekerja keras dengan cara yang baik, jujur, 

rajin dan tawakkal. 

4. Menjaga dan menjauhkan diri dari segala perbuatan 

tercela yang akan merugikan atauun merusak 

diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Dalam hadits Rasulullah SAW diterangkan tentang 

Akhlak yang mulia atau sikap lhsan tersebut sebagai 

berikut: 

Artinya: 

Hendaklah engkau beribadah kepada Allah dengan 

seolah-olah engkau melihat kepada-Nya, dan jika 

tidak dapat melihat kepada-Nya, maka hendaklah 

engkau merasa bahwa Allah senantiasa melihat 

kepadamu. (AI Hadits) 

Hadits Rasulullah SAW tersebut memberikan 

pengertian bahwa, akhlak yang mulia atau sikap ihsan 

adalah di satu pihak taat dan tulus, khusyu dan tawadhu 

menghambakan diri kepada Allah, dan dilain pihak 

sadar dan yakin bahwa semua sikap dan perbuatan 

akan diketahui dan dicatat oleh Allah SWT. 

Ketiga pokok ajaran Islam tersebut adalah satu 

kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Apabila 

ketiga pokok ajaran Islam itu dapat dilaksanakan 

secara seimbang, maka manusia khususnya umat 
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Islam akan mencapai kesejahteraan lahir batin dalam 

kehidupan dunia dan kebahagiaan abadi dalam 

kehidupan akhirat. Hal ini sebagaimana diisyaratkan 

dalam firman Allah: 

Artinya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah 

mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah 

hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka 

ayat-ayat-Nya, bertambahkan iman mereka dan 

kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang

orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan 

sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada 

mereka. Mereka akan memperoleh beberapa derajat 

ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki 

yang mulia (Q.S. AI Anfal, 2-4). 

b. Memberikan bimbingan agama secara praktis. 

Pengertian, tujuan dan nilai-nilai agama sebagaimana 

dikemukakan di atas hendaknya dapat dijabarkan melalui 

bimbingan agama secara praktis yang meliputi : 

I) Bimbingan keimanan; 

2) Bimbingan lbadat dan Amal Shaleh; 

3) Bimbingan Akhlaqul Karimah; 

4) Bimbingan Dzikir dan Doa; 

5) Bimbingan shalat berjamaah (Shalat Jum•at, Shalat 

Tarawih, Shalat 1ldul Fitri/ldul Adha); 
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6) Bimbingan shalat wajib 5 waktu, shalat Tahajjud, 

Dhuha dan lain sebagainya. 

c. Memberikan atau menyedihkan media, peralatan atau 

perlengkapan yang diperlukan baik untuk bimbingan 

agama maupun pelaksana ibadat seperti: 

a. Buku-buku agama; 

b. Kaset atau Video yang berisi tuntunan atau tontonan 

yang bernafaskan agama (Islam); 

c. Sarung, mukena, tikar atau sajadah. 

Dengan beberapa upaya tersebut diharapkan 

pembinaan agama kepada muallaf akan dapat berhasil 

dengan baik sehingga yang menjadi tujuan dari 

pembinaan muallaf sebagaimana telah dikemukakan 

di atas akan dapat dicapai. 

B. Materi dan Metode Dakwah 

Materi dakwah di kalangan muallaf sesungguhnya secara 

garis besar tidak berbeda dengan materi-materi dakwah untuk 

lingkungan lainnya. Akan tetapi karena kekhususan mereka, maka 

hal itu menuntut adanya materi yang lebih relevan dengan situasi 

dan kondisi, agar supaya materi dakwah tersebut lebih komunikatif. 

Selain itu materi dakwah harus menyesuaikan dengan latar belakang 

muallaf. 

Materi dakwah yang relevan bagi muallaf adalah seperti 

berikut: 
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Masalah tauhid 

Masalah sholat 

Akhlak 

Do'a-do'a ringan 

AI-Qur'an 

lbadah Puasa 

Dan lain-lain 

Dengan demikian materi-materinya adalah materi-materi 

dakwah yang bersifat praktis dalam arti langsung dapat diamalkan 

seperti shalat dan do'a-do'a serta materi yang memperkuat 

keyakinannya akan kebenaran Islam. 

Materi dakwah harus mempertimbangkan bahwa materi 

dakwah di lingkungan muallaf sedapat mungkin bersifat melapangkan 

dada dan menyejukkan hati di samping menjernihkan pikiiran atau 

menambah pengetahuan dan wawasan. 

Berikut ini contoh tema-tema/materi dakwah : 

Sifat Rahman dan Rahim Tuhan. 

Tuhan Maha Pengampun dan Penerima Taubat. 

Putus asa tidak perlu bagi orang yang beriman. 

Baik dan buruk adalah ujian. 

Tuhan menghargai hasil kerja sendiri. 

Hidup adalah untuk lbadah. 
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lman dan amal Shaleh. 

Perjalanan hidup Rasulullah. 

Allah mencintai orang yang sabar. 

Shalat dan hikmahnya. 

Berbagai macam do1a. 

Dan semacamnya. 

Metode Dakwah di kalangan muallaf mempunyai karakteristik 

tersendiri, karena para muallaf merupakan kelompok masyarakat 

yang mempunyai latar belakang yang beragam, tingkat pendidikan, 

kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu walaupun 

secara umum methode ini sama saja dengan methode-methode 

dakwah pada umumnya, tetapi harus diingat oleh para da1i bahwa 

tekanan, variasi dan teknik-teknik pelaksanaannya berbeda dengan 

dakwah di tempat-tempat lain. Pemahaman terhadap kondisi 

psychologis para narapidana oleh para da1i adalah faktor yang sangat 

penting bagi keberhasilan dakwah mereka. 

26 

Beberapa methode dakwah di kalangan muallaf : 

I. Methode Personal Approach 

Methode personal adalah suatu methode yang 

dilaksanakan dengan cara langsung melakukan pendekatan 

kepada setiap pribadi muallaf. Dalam methode ini da1i 

melakukan dialog langsung kepada individu muallaf, 

memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan 

pemecahan masalah-masalah muallaf dari segi penghayatan 

agama. 
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Tegasnya membimbing seseorang agar ajaran agama 

itu dapat diterima oleh muallaf dengan segala senang hati. 

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

a. Persiapan 

Persiapan untuk melaksanakan methode ini jauh 

lebih berat dari ceramah pengajian dan lain-lain. 

Karena dia harus menjawab secara tepat berbagai 

pertanyaan yang mungkin dikemukakan oleh muallaf 

yang kadang-kadang tidak bisa diduga. 

Jawaban-jawaban yang kurang tepat justru akan 

berakibat fatal dan kurangnya kepercayaan dari pihak 

muallaf. Persiapan yang perlu adalah : 

I) Pengetahuan agama secara mendasar 

2) Pengetahuan yang cukup tentang kondisi 

psychologis para muallaf terutama muallaf yang 

akan diajak berdialog. 

3) Kesabaran dan ketelatenan. 

b. Hal yang perlu disampaikan dalam personal 

approach. 

I) Masalah Persepsi Keagamaan 

Yaitu bagaimanaseorang Islam menghadapi celaan, 

bertaubat setelah menjalani dosa, menutup 

dengan memperbanyak amal saleh, tidak putus 

asa menghadapi musibah dan lain-lain. 
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2) Masalah Kesehatan Mental 

Muallaf kemungkinan akan mengalami 

permasalahan mental berkaitan dengan alih agama 

ke agama Islam, kemungkinan adanya teror dari 

keluarga, lambat dalam adaptasi dengan situasi 

yang baru dan lain-lain sebagainya. 

Melalui personal approach, diharapkan mereka 

tidak ragu-ragu dengan keyakinannya yang baru 

dan dapat bergaul dengan baik dengan sesama 

umat Islam dan masyarakat pada umumnya. 

2. Metode Ceramah 

Ceramah sebenarnya adalah salah satu bentuk pidato 

yang ringkas dan padat. 

Karena ceramah bisa disampaikan dengan irama suara 

datar dan tenang. 

Apabila ceramah dipakai sebagai salah satu methode 

dakwah dilingkungan muallaf, maka dalam hal ini lepaksana 

dakwah/da'i hendaknya menyampaikan pengetahuan 

yang dapat ditangkap, dipahami atau dimengerti oleh 

akal pikiran dan perasaan muallaf serta menanamkan dan 

menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan terhadap apa 

yang disampaikan itu. 

Berbeda dengan personal approach dimana da'i 

melakukan dakwah terhadap seorang demi seorang, maka 

di dalam ceramah ini seorang da'i melakukan dakwah 
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terhadap banyak orang dalam waktu dan tempat yang 

sam a. 

Untuk dapat berceramah dengan baik seorang 

penceramah haruslah memenhui syarat-syarat tertentu. 

Selanjutnya agar pelaksanaan ceramah tersebut bisa 

berjalan dengan baik dan lancar, perlu dilakukan langkah

langkah sebagai berikut : 

a. Persiapan 

I) Menyiapkan materi ceramah yang sesuai dengan 

kondisi psikologi, sosial dan latar belakang muallaf 

terse but 

2) Membuat teks atau sekurang-kurangnya catatan 

singkat mengenai kerangka masalah yang akan 

dibicarakan. 

3) Kalau mungkin bahan ceramah tersebut 

hendaknya diperbanyak sehingga dapat dibagikan 

kepada muallaf. 

b. Pelasanaan 

I) Pakaian da1i hendaknya, rapi dan bersih tetapi 

tidak mewah. 

2) Percayalah kepada kemampuan diri sendiri 

dalam melakukan tugas berbicara. Yakinlah akan 

kebenaran apa yang diucapkan dan diberikan pula 

keyakinan kepada narapidana. 

3) Bersikap dan berdirilah setenang-tenangnya. 
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Tataplah hadirin semua sebelum mulai berbicara, 

lepaskanlah pandangan menguasai lingkungan 

forum ceramah. Bacalah do'a-do'a singkat, 

ucapkan salam kemudian mulai berbicara. 

4) Bahasa harus hid up, berirama dan tahu mana yang 

harus diberi tekanan. 

5) Buatlah selingan segar agar peserta ceramah 

tidak bosan. Tetapi harus diingat bahwa ceramah 

bukanlah melawak. 

6) Bersikaplah sebaik-baiknya dalam berbicara, 

jangan over acting. 

7) Perhatikan tanggapan/respon peserta. 

8) Jangan mengulang-ulang pembicaraan sehingga 

membosankan. Akhir ceramah ada titik klimaks, 

tetapi harus diusahakan semua materi ceramah 

telah disampaikan seluruhnya. 

3. Metode Khalaqah 

Methode khalaqah sebenarnya tidak banyak berbeda 

dengan methode ceramah. 

Hanya saja dalam ceramah pembicaraan lebih bersifat 

monolog, dimana da'i bertindak pasif sebagai pendengar 

yang baik. 

Sedangkan dalam khalaqah pembicaraan lebih bersikap 

dialog, dimana peserta khalaqah terlibat langsung dalam 

arti turut aktif di dalam pembicaraan tersebut. 
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a. Persiapan 

Langkah-langkah untuk menyiapkan kegiatan 

khalaqah sama dengan langkah persiapan dalam 

methode ceramah, demikian pula syarat-syarat yang 

perlu dimiliki oleh pelaksana khalaqah. 

b. Pelaksanaan. 

I) Tempat khalaqah sebaiknya di Masjid atau 

Mushola. 

2) Peserta khalaqah sebaiknya dibatasi jumlahnya, 

dan paling banyak sekitar IS s.d 20 orang. 

Dengan demikian apabila jumlah muallaf banyak 

maka perlu dibagi menjadi beberapa kelompok 

khalaqah dengan waktu kegiatan khalaqah yang 

berbeda. 

3) Da'i berbicara tampak menggunakan mimbar, 

tetapi dengan duduk bersila. Peserta khalaqah 

duduk setengah melingkar dihadapan da'i/ 

pembicara. 

4) Pembicara/pelajaran dilakukan dengan mem

berikan kesempatan kepada para peserta untuk 

memberikan tanggapan atau menanyakan apa

apa yang kurang jelas atau kurang dipahami. 

5) Dilakukan cek langsung tentang pemahaman 

peserta terhadap isi pembicaraan/pelajaran 

misalnya dengan mengajukan pertanyaan 

terhadap peserta atau dengan meminta peserta, 
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mengulang isi pembicaraan/pelajaran yang telah 

diberikan secara seorang demi seorang. 

6) Waktu kegiatan khalaqah sebaiknya pada saat

saat setelah atau sebelum salah satu sholat wajib 

misalnya setlah/sebelum sholat dzuhur atau 

setelah/sebelum sholat isya. Hal ini dimaksudkan 

agar kegiatan khalaqah dapat dikaitkan dengan 

pelaksanaan sholat berjamaah. 

4. Metode Konsultasi 

Konsultasi pada hakekatnya merupakan kegiatan 

meminta nasehat atau penerangan oleh seorang yang 

memerlukan nasehat/penerangan kepada orang lain 

yang dipandang ahli atau mampu memberikan nasehat/ 

penerangan tentang masalah yang dihadapinya. Konsultasi 

yang telah bisa dilakukan masyarakat adalah dibidang 

kesehatan tubuh, kesehatan jiwa dibidang ekonomi dan 

bangunan. Apabila konsultasi sebagai methode dalam 

dakwah dikalangan muallaf, maka dalam hal ini da'i 

memberikan kesempatan kepada muallaf untuk meminta 

nasehat atau penerangan secara seorang demi seorang. 

Adapun perbedaannya dengan personal approach adalah 

bahwa dalam personal approach da'i yang mendekati 

muallaf untuk memberikan bimbingan, pelajaran atau 

pengarahan, sedangkan dalam konsultasi, muallaf yang 

datang kepada da'i untuk mengemukakan masalah-masalah 

pribadinya dan meminta petunjuk untuk mengatasi 

masalahnya tersebut. 
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Untuk melayani kegiatan konsultasi dari muallaf, da'i 

perlu memiliki persiapan-persiapan antara lain : 

a. Persiapan 

I) Memiliki pengetahuan yang cukup luas di bidang 

agama maupun pengetahuan umum 

2) Memahami ilmu jiwa, terutama ilmu jiwa 

kepribadian dan agama. 

3) Sabar, lapang dada dan mempunyai sifat 

kebapakan/keibuan. 

4) Memiliki kepribadian yang kuat dan patut 

dicontoh. 

5) Pemberitahuan kepada muallaf, bahwa da'i 

melayani kegiatan konsultasi. Pemberitahuan 

sebaiknya secara tertulis misalnya dicantumkan 

jadwal kegiatan pengajian. 

b. Pelaksanaan 

I) Pelayanan konsultasi hendaknya dilakukan 

ditempat/ruangan yang memungkinkan untuk 

pembicaraan dari hati ke hati. 

2) Berikan kesempatan 

narapidana untuk 

seluas-luasnya 

mengemukakan 

persoalannya secara terbuka. 

kepada 

segala 

3) Bersikaplah lemah lembut dan gunakanlah bahasa 

yang menyentuh hati dan perasaan. 
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4) Jangan mengungkit-ungkit kesalahan narapidana, 

karena hal itu hanya akan menyakitkan hati. 

5) Berilah nasehat atau petunjuk yang baik dan penuh 

hikmah yang menumbuhkan kesadaran untuk 

berbuat yang lebih baik di waktu mendatang. 

6) lsi nasehat hendaknya sedemikian rupa, yaitu 

yang dapat menimbulkan ketentraman hati dan 

ketenangan jiwa. 

7) Waktu konsultasi hendaknya memungkinkan 

berjalannya pembicaraan dengan tenang, misalnya 

sore atau malam hari. 

5. Penggunaan Media Audio Visual 

Seperti diketahui bahwa media audio visual adalah 

media komunikasi yang sangat efektif daya pengaruhnya 

dalam suatu kegiatan komunikasi, karena ia sekaligus 

dapat dilihat, didengar dan dihayati. 

Dakwah pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk 

mengkomunikasikan ajaran agama kepada seluruh umat 

manusia. Oleh karena itu sudah seharusnya dijaman 

komunikasi modern sekarang ini kegiatan dakwah dilakukan 

pula dengan memanfaatkan media visual, seperti melalui 

siaran televisi atau pemutaran film. Dakwah di lingkungan 

narapidana media audio visual yang lebih memungkinkan 

digunakan adalah dalam bentuk pemutaran film. 

Dalam persiapan dakwah melalui audio visual tersebut 
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hendaknya terlebih dahulu menghubungi instansi/lembaga 

yang menyediakan film untuk dipinjam seperti Kementerian 

Agama, Perfini, Dewan Dakwah lslamiyah Indonesia dan 

sebagainya. Kemudian dalam pelaksanaannya tidak perlu 

banyak komentar, biarkanlah narapidana mencerna sendiri 

pesan-pesan yang terkandung dalam film tersebut. 

6. Paket Dakwah 

Paket dakwah adalah kegiatan dakwah dengan jalan 

memberikan sesuatu biasanya berupa sandang, pangan 

atau uang kepada sasaran dakwah. Apabila metode ini 

digunakan dalam dakwah di lingkungan muallaf maka 

paket dakwah tersebut hendaknya ditujukan kepada 

muallaf yang tingkat ekonominya lemah berupa sandang, 

peralatan ibadah atau makanan sehat. 

Dengan pemberian paket tersebut diharapkan 

perhatian muallaf dapat tergugah tetap terpikat untuk 

mengikuti ajaran agama yang didakwahkan. 

7. Metode Silaturahmi 

Silaturahmi adalah kegiatan mengunjungi antara 

seorang dengan orang lain dalam rangka mempererat 

tali kasih sayang/persaudaraan. Silaturahmi ini sangat 

dianjurkan dalam ajaran Islam. 

Berdasarkan hal ini maka silaturahmi sangat penting 

dilaksankan oleh para da1i/mubaligh sebagai salah satu 

methode dalam dakwah di kalangan muallaf. 
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C. Maksud dan Tujuan 
Prosedur tetap peng-lslaman di lembaga peng-islaman 

dimaksudkan untuk menjadi acuan baku bagi para petugas 

pelaksana peng-lslaman agar terwujud keseragaman dalam setiap 

melaksanakan peng-lslaman, sehingga peng-lslaman di Lembaga 

peng-islaman betul-betul sesuai sebagaimana yang diharapkan. 

Pengertian lstilah 

I . Prosedur tetap adalah rangkaian tahapan yang baku dalam 

pelaksanaan kegiatan peng-lslaman di lembaga peng

islaman. 

2. Muallaf adalah orang yang menyatakan diri dan berikrar 

masuk agama Islam di lembaga peng-islaman. 

3. Pembinaan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya 

memberi pengertian dan pemahaman tentang ajaran 

agama Islam terhadap seseorang baik dalam bentuk lisan, 

tulisan atau sarana lainnya, agar mantap memeluk dan 

mengamalkan syariat agama Islam 

D. Prosedur Pelayanan Administrasi 

Pelayanan Pendaftaran 

Orang yang akan menyatakan dirinya/berikrar masuk Islam di 

lembaga peng-islaman, mendaftarkan diri pada bidang Ta'mir, dan 

melengkapi persyaratan sebagai berikut : 

Membuat pernyataan akan memeluk agam Islam kepada petugas 

penerima pendaftaran, untuk dicatat biodata calon muallaf: 
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I . Nama lengkap dan orang tua 

2. Jenis kelamin 
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3. Tempat/tanggallahir 

4. Kewarganegaraan 

5. Alamat/tempat tinggal 

6. Pekerjaan 

7. Agama yang dianut sebelum ikrar masuk Islam 

8. Mengisi formulir pendaftaran masuk/memeluk agama 

Islam di Lembaga peng-islaman 

Menyerahkan kepada petugas penerima pendaftaran : 

I . Pas photo 3 lembar, ukuran 3x4 

2. Surat Pengantar dari RT bagi (WNI) dan Surat Pengantar 

dari Kedutaan bagi (WNA) 

3. Copy KTP bagi (WNI) dan Copy Paspor bagi WNA 

4. Meterai temple Rp.6.000,- = 2 lembar 

Membuat Surat Permohonan Memeluk Agama Islam yang 

ditanda tangani di atas meterai Rp.6.000,- oleh yang bersangkutan 

danditandatanganiduaorangsaksi,demikianjugaWNAdibuatdalam 

bahasa lnggris. (dengan mengisi formulir yang telah disediakan). 

Pembinaan Muallaf 

Pembinaan sebelum ikrar masuk Islam : 

I . Pada saat pendaftaran ditanya motivasi memeluk agama 

Islam. 

2. Ditanya seberapa jauh mengenal, dan memahami agama 

Islam. 

3. Diberi penjelasan singkat tentang Rukun lman, Rukun 

Islam dan lhsan. 

4. Diberikan buku panduan untuk dipelajari 
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5. Diberikan pendidikan/pembinaan untuk memantapkan 

diri dalam agama Islam, selama satu minggu (7 hari), untuk 

mempelajari tentang : thaharah (bersuci), wudhu, shalat 

dan membaca AI-Qur'an 

Pembinaan pada saat ikrar masuk Islam : 

Pembinaan pada saat ikrar masuk Islam, adalah yang dilakukan 

oleh petugas Pembina sebelum yang bersangkutan mengucapkan 

dua kalimat syahadat. 

Pembinaan yang diberikan kepada yang bersangkutan, berupa 

nasehat-nasehat agar yang bersangkutan mantap dan kekal memeluk 

agama Islam. Menjelaskan arti dan kandungan dua kalimat syahadat, 

dengan membacakan dan menterjemahkan dua kalimat syahadat. 

Yang bersangkutan diajari terlebih dahulu mengucapkan dua 

kalimat syahadat yang diucapkan dengan khusyu. 

Pada saat ikrar masuk Islam, yang bersangkutan mengucapkan 

dua kalimat syahadat, Pembina menyimak dan memperhatikan 

ucapan dan kekhusyuan serta kesungguhan pengucapan ikrar 

tersebut. 

Selesai yang bersangkutan mengucapkan/berikrar masuk Islam, 

dilanjutkan dengan pembacaan doa. 

Pembinaan sesudah ikrar masuk Islam : 

Sedapat mungkin semua muallaf yang telah berikrar memeluk 

agama Islam di lembaga peng-islaman, tercatat bio data dan alamat 

yang bersangkutan, untuk memudahkan komunikasi dan jalinan 

silaturrahim, antara lain : 
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I. Diketahui ke lslaman yang bersangkutan lebih lanjut. 

2. Dilibatkan dalam kegiatan di Lembaga peng-islaman 

3. Pengarahan untuk meningkatkan pemahaman dan 

pengamalan ke lslamannya. 

Petugas Peng-lslaman 

Petugas Peng-lslaman ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Ketua BPPMI berdasarkan usulan dan pertimbangan Ketua Bidang 

Ta'mir atas hasil penilaian terhadap masing-masing petugas yang 

bersangkutan. 

Penunjukan diprioritaskan terhadap pejabat dan pelaksana 

pada Bidang Ta'mir, juga petugas dan luar Bidang Ta'mir atas 

pertimbangan khusus. 

Jadwal Peng-lslaman 

Peng-lslaman pada dasarnya dilaksanakan pada setiap hari 

kerja, namun pada hari libur dimungkinkan bisa dilakukan melalui 

kesepakatan antara petugas dengan orang yang akan masuk Islam. 

Pada hari Senin s.d Jum'at peng-lslaman dilakukan mulai pukul 

08.00 s.d 14.30 WIB dengan istirahat pada waktu shalat Zhuhur dan 

shalat Jum'at. 

Pada hari Sabtu dan hari libur ditetapkan waktunya berdasarkan 

waktu yang telah disepakati kedua belah fihak. 

Pelaksanaan Peng-lslaman 

Suasana Ruangan Peng-lslaman, senantiasa diciptakan: 

I. Suasana khusyu, serius, dan tenang (tidak ribut) 

2. Ruangan berih, tertata rapi, baik dan teratur 
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3. Ruangan berwibawa menunjang suasana yang sakral. 

Penampilan petugas 

I . Fisik yang sehat dan segar, tidak loyo/lusuh 

2. Menyampaikan nasihat dan memandu membaca dua 

kalimat syahadat, dengan suara dan bicara fasih. 

3. Pakaian bersih, baik, sopan, dan lslami. 

Hadirin dalam Peng-lslaman 

I) Petugas sekurang-kurangnya 2 orang/sebanyak-banyaknya 3 

orang terdiri dari : 

I . Penasehat 

2. Pelaksana/pemandu mengucapkan dua kalimat syahadat 

3. Pembacaan doa 

2) Orang yang akan menyatakan masuk Islam sendiri. 

3) Saksi atau keluarga sekurang-kurangnya 2 orang dan sebanyak

banyaknya 8 orang. 

Pelaksanaan acara Peng-lslaman memenuhi prosedur teknis 

peng-lslaman yang baku. 

I . Prosedur Teknis Peng-lslaman 

2. Khutbah dan Nasehat Peng-lslaman 

Khutbah a tau nasehat peng-lslaman dilakukan oleh pembimbing/ 

penasehat peng-lslaman 

Dalam khutbah/nasehat kepada calon mualaf materi nasehat 

yang perlu disampaikan secara kronologis sebagai berikut: 

I . Pembukuan dengan pertanyaan-pertanyaan menguji 

kemantapan calon mualaf masuk Islam 
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2. Aqidah 

3. lbadah 

4. Muamalah 

5. Kewajiban menuntut ilmu. 

Akad I lkrar masuk Islam 

Pengucapan dua kalimat syahadat dipandu oleh pembimbing/ 

pemandu, dilafalkan dalam bahasa Arab, kemudian dibacakan 

artinya. 

Pembimbing membaca dua kalimat syahadat beserta artinya 

didahului dengan istighfar, basmalah dan shalawat. 

Bacaan tersebut diikuti oleh muallaf beberapa kali sehingga 

ia mampu membaca dengan fasih dan benar sesuai dengan 

kemampuan. 

Jika sudah dianggap mampu membacakan dua kalimat syahadat 

beserta artinya secara fasih dan benar, maka dimulailah pembacaan 

dua kalimat syahadat oleh muallaf secara mandiri. 

Dilaksanakan dalam suasana yang khidmat, khusyu', serius 

sehingga pengucapan dua kalimat syahadat tersebut oleh yang 

bersangkutan diucapkan dengan lisan, dibarengi dengan hatinya. 

Pembacaan Do'a 

Pembacaan doa dipimpinan oleh pembimbing pembaca doa, 

bila petugas khusus doa berhalangan hadir, bisa dilakukan oleh 

Pemandu peng-lslaman, atau Penasehat 

Pembacaan doa dilaksanakan segera setelah selesainya 

pengucapan dua kalimat syahadat. 

Pedoman Pembinaan Mual/af 41 



Dokumen-dokumen berupa daftar riwayat hidup, surat 

permohonan, berita acara, surat pernyataan, dan sertifikasi 

ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Setempat. Diberi Materai 

Secukupnya. 

Dokumen tersebut dilengkapi dengan tandatangan, 

Pembimbing Muallaf, dua orang saksi dan pengurus lembaga 

terkait. 

Sertifikat Masuk Islam 

I. Sertifikat dibuat dalam bentuk baku yang dicetak denganmutu 

cetakan dan kertas yang terbaik. 

2. Sertifikat ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan para saksi 

pada saat setelah pengucapan dua kalimat syahadat, setelah 

selesai pembacaan do'a 

3. Sertifikat dibuat dua rangkap (asli dan duplikat) aslinya 

diberikan kepada yang bersangkutan sedangkan duplikatnya 

didokumentasikan oleh Bidang Ta'mir 

4. Sertifikat khusus untuk orang WNA dibuatkan dalam teks 

bahasa lnggris. 

Persyaratan Tehnis Administratif Peng-lslaman 

I . Pas photo, ukuran 3 x 4 = 3 lembar 

2. Surat Pengantar dari RT bagi WN I 

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

4. Meterai Rp. 6.000,- = 2 lembar 

5. Surat Pengantar dari Kedutaan bagi WNA 

6. Fotocopy Paspor bagi WNA 

7. Saksi 2 (dua) orang 

8. Waktu pukul 09.00- 14.40 WIB, Senin s.d Sabtu 
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Ramah tamah beserta keluarga, kerabat dan para petugas yang 

hadir dalam acara tersebut. 

Setelah prosesi pengislaman, lembaga terkait melaporkan 

kepada kementerian agama setempat. (Kantor Urusan Agama, 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Langsung Ke 

Kanwil Kementerian Agama Rl, melalui Kabid Yang mengurusi 

Penerangan Agama Islam). Disertai Dokumen Yang Ada. 
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BAB Ill 

SHALAT 

Shalat ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang tertentu yang 

dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 

Kewajiban shalat dilaksanakan lima kali sehari semalam. Oleh 

karena itu dalam melaksanakan sembahyang lima waktu tersebut 

kita harus mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW sebagaimana 

sabda beliau: 

Artinya : Kerjakanlah sembahyang sebagaimana kamu lihat aku 

mengerjakannya. 

I. Hukum Shalat 

Hukum shalat terbagi tiga: 

I. Fardhu 'Ain. Shalat yang fardhu 'ain ialah shalat lima waktu 

dalam sehari semalam. 

2. Fardhu Kifayah. Shalat fardhu kifayah ialah shalat jenazah. 

3. Sunnah. Shalat sunnah banyak macamnya. 

2. Shalat Fardhu 

Shalat Fardhu ialah shalat lima waktu dalam sehari semalam. 

Tiap orang Islam yang baligh lagi berakal wajib mengerjakan 

shalat itu. Seorang bapak wajib menyuruh anaknya yang 

telah berumur tujuh tahun mengerjakan shalat itu dan wajib 

memukulnya jika ia tidak shalat sesudah berumur sepuluh 

tahun. Shalat fardhu yang lima itu ialah : 
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I) Zuhur : Em pat raka'at. Mulai waktunya dari tergelincir 

matahari hingga bayang-bayang sesuatu sepanjang 

dirinya. 

2) Asar : Empat raka'at. Mulai waktunya dari bayang-bayang 

sesuatu sepanjang dirinya hingga terbenam matahari. 

3) Maghrib : Tiga rakaat. Mulai waktunya dari terbenam 

matahari hingga hilang warna yang memerah di langit 

sebelah barat 

4) lsya : Empat raka'at. Mulai waktunya dari hilang warna 

yang merah di langit sebelah barat hingga terbit fajar yang 

kedua. 

5) Subuh : Dua raka'at. Mulai waktunya dari terbit fajar yang 

kedua hingga terbit matahari. 

3. Syarat Wajib Shalat 

I) Beragama Islam 

2) Baligh 

3) Berakal 

4) Suci dari haid dan nifas 

5) Melihat dan mendengar. Orang yang buta dan tuli dari 

semenjak anak-anak tidak wajib shalat. 

4. Halangan Shalat 

46 

Shalat fardhu haram ditinggalkan kecuali karena berhalangan. 

Halangan mengerjakan shalat, yaitu : 

I) Tidur 

2) Lupa 
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3) Gila atau pingsan 

4) Haid atau nifas bagi perempuan 

Shalat yang tertinggal karena tertidur atau lupa wajib dikada 

dan karena gila, pingsan, haid atau nifas tidak wajib dikada. 

5. Syarat Syah Shalat, yaitu : 

I) Beragama Islam 

2) Mumayyiz, artinya telah dapat membedakan, yaitu telah 

berumur lebih kurang tujuh tahun. 

3) Masuk waktu. 

4) Mengetahui rukun-rukunnya yang fardhu. 

5) Tidak meyakini sesuatu rukun-rukun sebagai sunnah. 

6) Suci dari hadas besar dan kecil. 

7) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. 

8) Menutup aurat. 

9) Menghadap kiblat kecuali shalat sunat orang musafir. Orang 

yang musafir boleh tidak menghadap kiblat sewaktu shalat 

sunnah. 

6. Pekerjaan Shalat 

Pekerjaan yang dilakukan dalam shalat ada tiga macam yaitu : 

I) Rukun. Pekerjaan yang termasuk dalam bagian rukun, 

wajib dikerjakan dan jika tidak dikerjakan, tidak syah 

shalatnya. 

2) Sunnah Ab'ad. Pekerjaan yang termasuk dalam sunnah 

ab'adh amat baik dikerjakan dan jika ditinggalkan sah 

shalatnya tetapi sunnah dikerjakan sudjud sahwi. 
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7. 

8. 

48 

3) Sunnah Haiah. Pekerjaan yang termasuk dalam sunnah 

haiah baik dikerjakan dan jika ditinggalkan sah shalatnya 

dan tidak sunnah sujud sahwi. 

Rukun Shalat 

Rukun shalat ada tiga belas yaitu : 

I) Niat. 

2) Takbiratul lhram. 

3) Berdiri pada shalat fardhu. 

4) Membaca fatihah. 

5) Rukuk. 

6) l'tidal. 

7) Sujud. 

8) Duduk antara dua sujud. 

9) Membaca tasyahhud akhr. 

10) Duduk tasyahhud akhir. 

I I) Membaca shalawat pada tasyahhud akhir. 

12) Memberi salam yang pertama. 

13) Tertib, yaitu mengerjakannya menurut urutannya. 

Sunnah Ab'adh 

Sunnah Ab'adh dalam shalat yaitu : 

I) Membaca tasyahhud awal. 

2) Membaca salawat pada tasyahhud awal. 

3) Membaca shalawat atas keluarga Nabi saw pada tasyahhud 

akhir. 

4) Membaca qunut pada shalat subuh dan shalat witir pada 

malam 16 Ramadhan hingga penghabisan Ramadhan. 
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9. Sunnah Hai'ah 

Sunnah haiah dalam shalat, yaitu : 

I) Mengangkat kedua belah tangan hinga setentang dengan 

kedua belah telinga pada empat tempat, yaitu : 

a. Ketika takbiratul ihram 

b. Ketika rukuk 

c. Ketika i'tidal dan 

d. Ketika berdiri sudah bangkit dari membaca tasyahhud 

awal. 

2) Meletakkan kedua belah tangan di bawah dada, tangan 

kanan memegang pergelangan tangan kiri, ketika berdiri 

membaca do'a iftitah, membaca fatihah dan membaca 

surah. 

3) Membaca do'a iftitah sesudah takbiratul ihram. 

4) Membaca ta'awwudz ketika hendak membaca al-fatihah. 

5) Membaca amin sesudah membaca fatihah. 

6) Membaca surah atau ayat ai-Qur'an pad a rakaat pertama 

dan kedua. 

7) Menguatkan suara bacaan fatihah dan surah pada rakaat 

pertama dan kedua pada shalat Maghrib, lsya dan Subuh 

selain makmum. 

8) Mengucapkan takbir ketika beralih dari satu rukun ke satu 

rukun yang berupa perbuatan, seperti beralih dari berdiri 

kepada rukuk. 

9) Mengucap "sami" allahu liman hamidah" ketika bangkit dari 

rukuk dan membaca "Rabbana lakalhamd" setelah berdiri 

lurus. 
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I 0) Meletakkan kedua belah tapak tangan di atas lutut ketika 

rukuk. 

I I) Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. 

I 2) Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dekat 

lutut dan tangan kiri di atas paha kiri dekat lutut ketika 

membaca tasyahhud, jari tangan kiri diluruskan dan jari 

tangan kanan digenggamkan selain telunjuk. Jari telunjuk 

digerakkan sedikit ke atas ketika memba "illallah" pada 

syahadat pertama. 

13) Duduk iftirasyi pada sekalian duduk shalat, yaitu menduduki 

telapak kaki kiri. 

14) Duduk bersimpuh pada duduk tasyahhud yang 

penghabisan. 

IS) Memberi salam yang kedua. 

16) Memalingkan muka sekali ke kanan dan sekali ke kiri 

ketika memberi salam. 

I 0. Makruh Shalat 

Yang makruh dilakukan dalam shalat, yaitu: 

I) Melihat ke atas atau melihat ke kanan dan ke kiri. 

2) Memasuki shalat dengan menahan buang air. 

3) Berdiri sebelah kaki dengan tiada suatu halangan. 

4) Bersandar pada sesuatu jika sandaran itu disingkirkan ia 

akan terjatuh. 

5) Melatakkan kedua bleh tangan di pinggang. 

6) Menguatkan suara bacaan pad a tempat yang pel an dan 

memelankan suara pada tempat yang kuat. 

7) Menyamai imam melakukan rukuk, sujud dan sebagainya. 
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I I. Membatalkan Shalat 

Yang membatalkan shalat yaitu : 

I) Berhadas. 

2) Dijatuhi najis kecuali najis yang kering dan dibuangkan 

segera dengan tidak memegang dan mengangkatnya. 

3) Membiarkan aurat terbuka. 

4) Berkata-kata dengan sengaja atau menyebut dua huruf 

yang tidak ada artinya. 

5) Makan atau minum walaupun sedikit. 

6) Bergerak tiga kali berturut-turut. 

7) Melompat atau memukul yang bersangatan. 

8) Menambah rukun yang berupa perbuatan anggota seperti 

rukuk dan sujud. 

9) Berniat memutuskan sholat atau bergoncang pikiran 

hendak memutuskannya atau menggantungkan 

memutuskannya dengan sesuatu, misalnya menggantung

kan memutuskannya jika turun hujan. 

12. Shalat Duduk 

Orang yang tidak sanggup shalat fardhu hendaklah shalat 

duduk. Jika tidak sanggup duduk hendaklah shalat berbaring 

dan mukanya menghadap kiblat. Sunnah berbaring pada tulang 

rusuk yang kanan dan makruh pada tulang rusuk yang kiri. Jika 

tidak sanggup berbaring, hendaklah shalat melentang, tapak 

kaki dihadapkan ke arah kiblat dan kepala diangkatkan sedikit 

agar muka menghadap kiblat. 

Pekerjaan-pekerjaan shalat dikerjakan sedapat mungkin. 

Jika tidak dapat melakukan rukuk dan sujud seperti biasa, 

Pedoman Pembinaan Muallaf 51 



dilakukan dengan menundukkan badan. Jika tidak dapat 

dengan menundukkan badan dilakukan dengan menggerakkan 

kepala. Jika yang demikian tidak dapat juga dilakukan dengan 

menggerakkan mata. 

Gerak untuk sujud lebih rendah dari gerak untuk rukuk. Dan 

jika yang demikian tidak dapat dilakukan, shalat di dalam hati. 

Adapun shalat sunnah maka boleh dikerjakan duduk walaupun 

sanggup berdiri. 

13. Aurat 

Aurat yang wajib ditutup yaitu : 

I . Aurat laki-laki antar pusat dan lutut. 

2. Aurat perempuan dalam shalat sekalian badannya selain 

dari muka dan dua telapak tangan hingga pergelangan. 

14. Sutrah 

52 

Sunah orang yang shalat menghadap pada sutrah, yaitu dinding 

atau sebagainya. Sutrah itu ialah : 

I) Dinding, tiang dan sebagainya. 

2) Memancangkan tongkat dan sebagainya. 

3) Membentangkan tikar shalat. 

Sekurang-kurangnya tinggi sutrah tersebut dua pertiga 

hasta dan tidak lebih tiga hasta berdiri dari padanya. Shalat 

berjamaah menghadap barisan orang yang shalat di mukanya 

tidak memerlukan sutrah lagi. Haram melintas dimuka orang 

yang shalat yang memakai sutrah dalam lingkungan sutrahnya. 
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I 5. Sujud Sahwi 

Sujud sahwi ialah sujud karena terlupa, yaitu sujud dua kali 

dengan duduk antara dua sujud. Sujud sahwi itu dilakukan pada 

akhir shalat sesudah membaca tasyahhud akhir dan shalawat, 

dan sebelum memberi salam. Suju sahwi hukumnya sunat. 

16. Sebab-sebab sujud sahwi 

Sebab-sebab sujud sahwi ialah : 

I) Meninggalkan sunnah 'ab'adh. Jika tertinggal sunnah 

'ab'adh dan sudah masuk mengerjakan rukun yang lain, 

misalnya tertinggal qunut dan sudah mengerjakan sujud, 

maka sunnah ab'adh itu tidak boleh diulangi lagi, tetapi 

hendaklah dikerjakan sujud sahwi. 

2) Ragu pada bilangan raka'at. Jika ragu pada bilangan raka'at 

hendaklah diambil jumlah yang sedikit. Misalnya ragu pada 

shalat zuhur, apakah telah tiga raka'at atau tempat rakaat. 

Maka diambil tiga raka'at dan dikerjakan satu raka'at lagi 

kemudian sujud sahwi. 

17. Terjadi Sesuatu 

Apabila terjadi sesuatu hal sedang dalam shalat misalnya terlupa 

imam, hendaklah mengucap tasbih, yaitu "subhanallah", dengan 

menguatkan suara jika laki-laki. Menepukkan telapak tangan 

ke belakang tapak tangan yang sebelah lagi jika perempuan. 

Mengucapkan tasbih itu hendakah dengan niat mengucap zikir 

atau dengan niat mengucapkan zikir dan mengingatkan. Dan 

jika dengan niat mengingatkan saja batal shalatnya. 
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BAB IV 
CARA MENGERJAKAN SHALAT 

I . Cara Shalat 
Terlebih dahulu bersuci dari hadas besar dan hadas kecil dan 

bersuci dari najis, kemudian menutup aurat. Sesudah masuk 

waktu shalat dimulai adzan dan sewaktu hendak memulai 

shalat diucap ikamah. 

2. Raka'at Pertama 
Shalat dimulai dengan berdiri lurus dan menghadap kiblat 

sambil mengucap takbiratul ihram, yaitu : 

Allahu Akbar 
..... ,~ / 

~~~· 
Ketika mengucap takbir kedua belah tangan diangkatkan hingga 

setentang dengan bahu dan ujung jari setentang dengan telinga 

sebalah atas dan ibu jari setentang dengan telinga sebelah 

bawah dan berniat : "Aku sengaja mengerjakan shalat fardhu 

zuhur karena Allah". 

Sesudah itu kedua belah tangan tersebut diturunkan lalu 

diletakkan dibawah dada, tangan kanan menggenggam 

pergelangan tangan kiri. Lalu membaca doa iftitah, yaitu: 
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Sesudah itu dibaca ta'awwudz yaitu : 

., " " -r , !, J..,.
~":\t~~U2 i ;:.Jt:~(U~)....:I , _;.J "".} .. v_;,-., :, -.:r 

Seterusnya dibaca pula ai-Fatihah dan Amin. 

Membaca surat atau ayat ai-Qur'an. 

Seterusnya dikerjakan rukuk sambil mengucap takbir dan 

mengangkatkan kedua belah tangan hingga tapak tangan 

setentang dengan bahu seperti pada takbirataul ihram, 

kemudian melepaskannya ke bawah memegang kedua belah 

lutut lalu membaca tasbih rukuk tiga kali, yaitu : 

"subhana rabbial adhimi wa bihamdih" 

•"" ,; ., ,._, ,· / .. ./,, ; • ..1 

~~ .J _..A.....rp '"''~)\)~ .;,; ... ./ .. .., .. , 
Sesudah itu bangkit dari rukuk sambil mengucap "sami'allahu 

liman hamidah" 

Seterusnya sujud sambil mengucap takbir. Ketika sujud lebih 

dahulu meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, 

kemudian dahi dan hidung, sedang ujurng jari kaki dihadapkan 

ke kiblat dan kedua siku dijajarkan dari rusuk. Jika yang sujud itu 

perempuan kedua siku didekatkan ke rusuk. Pada waktu sujud 

berhenti sebentar sambil membaca tasbih, yaitu : "subhana 

Rabbiiyal a'la wa bihamdih" 
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Kemudian bangkit dari sujud sambil mengucap takbir, lalu duduk 

iftirasyi, yaitu menduduki tapak kaki kiri sedang kaki kanan 

dilipatkan ke belakang dengan ujung jari menghadap ke kiblat 

seberapa yang dapat. Dan kedua belah tangan dihamparkan 

di atas kedua belah paha dekat lutut, lalu berhenti sebentar 

sambil membaca: 

"Rabbigh firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini 

w'afini wa'fu'anni" 

• t.~ .,, • .:;., .... \ ·~ !J" - , ....... ,(.1 ~ .J,,~ .... 
....J:J,;..)!J~~..,~~~ ~I;.) 7 ~ ~ ,. 

.... , J , r'··. "'.,....... . • \ . ~~~~~_,~~~ 
Kemudian sujud sekali lagi sambil mengucap takbir dan 

membaca tasbih waktu sujud yang dilakukan seperti pada sujud 

yang pertama. Sesudah itu kepala diangkat dari sujud sambil 

mengucap takbir lalu duduk istirahat sebentar seperti duduk 

iftirasyi, kemudian berdiri. 

3. Rakaat Kedua 

Sesudah berdiri lurus, kedua belah tangan diletakkan dibawah 

dada, tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, lalu 

membaca ta'awwudz, fatihah, amin dan surah. Sesudah itu 

lalu rukuk dan bangkit dari rukuk. Setelah berdiri lurus dan 

membaca "Rabbana lakal hamdu" hingga akhirnya dibaca qunut 

jika shalat subuh, yaitu: 

. ;'1 ... -::-~--, • .-'l ... ~ .............. ~ ~~ .• _j~~ ... ""'"'" , .... , •••• !trlfl' r 
• ~ &.1 ' ' &.1 1 c..::....JU"V"~.,>-.;. Ui"J • ~- '..-.t. 'i tooUII •J ; J..,.l • tl .tl • ,_,--.-,~, 

•~r '· ~~,.,' :: ~.U • ~ ~~~(2'1 ~":.J"..:. )~Gjr' •:. 1 llf.~ • ~~ ; ~~ .... )j'-?1~ • ~ ~""' 
-t,.,. ~ ~ •"""~ .... ,...""'"' ~~ ", .... , ~ ,,.-t, ... ~, .. ,. '"I' 4''"' ;~,.~ ... 
~~ .. •4W,~J~JY ·~.)~w-e.)f.!~ c...:J~w--~1~ 
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Sesudah itu sujud, duduk antara dua sujud dan sujud sekali 

lagi. Semuanya dilakukan seperti pada rakaat yang pertama. 

Sesudah itu bangkit dari sujud lalu duduk, kedua belah telapak 

tangan dihamparkan di atas paha dekat lutut ; jari tangan kiri 

diluruskan dan jari tangan digenggamkan selain telunjuk; lalu 

membaca tasyahud dan sholawat, yaitu : 

Dan pada tasyahudd akhir ditambah dengan salawat sebagai 

berikut: 

~J:~; ,tl'l -;J_jl('.J" ~~IJiJI.':.~(.:\)£..._ :-:.f~rj 
~ ,If fl ~ ~' '-'-.r;;7 "' II J , .. -, F"!,.f '-'WL' .. 

1 ~ .I " " ' "'' • ~~~J ~L.l!J ,. (•!JI'j.t". ". , .... I 11~ 0.(\1 
• ;, • " ..... " ~!Y;..., 'J ~~\r ~ • 

Ketika mengucap "illahllah" pada syadadat pertama, jari 

telunjuk tangan kanan digerakkan sedikit ke atas. (sampai di 

sini sempurnalah shalat subuh dan sembahyang dua raka'at) 

Lalu memberi salam sekali ke kanan dan sekai ke kiri sambil 

memalingkan muka, yaitu: 

"assalamu 'alaikum wa rahmatullah" 
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4. Rakaat Ketiga 

Sesudah membaca tasyahhud dan salawat pada raka'at kedua 

berdiri lagi sambil membaca takbir jika shalat itu tiga raka'at 

atau empat raka'at. Sesudah berdiri lurus, kedua belah tangan 

diangkatkan hingga telapak tangan setentang dengan bahu 

kemudian menurunkannya dan meletakkannya di bawah 

dada. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Lalu 

membaca ta'awwudz, fatihah, dan amin dengan melakukannya 

seperti pada raka'at yang kedua hingga sujud yang kedua. Pada 

raka'at yang ketiga tidak membaca surah. Kemudian bangkit 

dari sujud yang kedua. Uika shalat maghrib hendaklah duduk 

di sini membaca tasyahhud akhir dan salawat dengan duduk 

bersimpuh, seterusnya memberi salam sekali ke kanan dan 

sekali ke kiri). 

5. Rakaat Keempat 

Sesudah bangkit dari sujud yang kedua pada raka'at ketiga, 

duduk istirahat sebentar, kemudian berdiri lurus, kedua belah 

tangan diletakkan di bawah dada seperti pada rakaat yang lalu. 

Seterusnya membaca ta'awwudz, fatihah, dan amin dengan 

melakukan selanjutnya seperti pada rakaat yang ketiga. 

Sesudah bangkit dari sujud yang kedua lalu membaca tasyahhud 

akhir dan salawat. Kedua belah telapak tangan dihamparkan 

di atas paha dekat lutut, jari tangan kiri diluruskan dan jari 

tangan kanan digenggamkan selain petunjuk. Jari telunjuk 

itu digerakkan sedikit ke atas sewaktu menyebut "illallah". 

Seterusnya memberi salam sekali ke kanan dan sekali ke kiri. 

(Sampai di sini sempurnalah shalat yang empat rakaat) 
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I. Berjama•ah 

BABV 

SHALAT BERJAMA.AH 

Berjama•ah ialah mengikuti orang yang shalat akan orang 

lain yang shalat dihadapannya. Orang yang menjadi ikutan 

dinamakan imam dan yang mengikuti dinamakan makmum. 

Makmum berdiri di dekat imam sebelah kanan jika seorang 

laki-laki dan berdiri sebelah kirinya jika datang seorang makmur 

laki-laki lagi. Kemudian sunat makmum itu keduanya mundur 

ke belakang atau imam maju ke muka. 

Makmum laki-laki dua orang atau lebih dan makmum 

perempuan seorang atau lebih, berdiri di belakang imam 

laki-laki. Jika ada makmum laki-laki dan peremuan, makmum 

perempuan berdiri di belakang barisan makmum laki-laki. 

Dan jika ada beberapa orang makmum anak-anak, barisan 

mereka sunat antara barisan makmum laki dengan makmum 

perempuan. 

Perempuan-perempuan yang berjamaah dengan beriman 

kepada peremuan, sunnah imannya berdiri ditengah-tengah 

mereka. 

2. Hukum Berjama•ah 

I) Fardhu •ain, yaitu berjama•ah pada shalat jum•at. 

2) Fardhu kifayah, yaitu berjamaah pada shalat fardhu lima 

waktu. 
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3) Sunnah, yaitu pada shalat jenazah dan pada shalat sunnah 

yang disunnahkan pada berjamaah seperti shalat hari 

raya. 

4) Makruh, yaitu berjamaah pada shalat tunai mengikut orang 

yang shalat kada'an atau sebaliknya. 

3. Imam Shalat 
Orang yang boleh menjadi imam dan yang tidak boleh menjadi 

imam, yaitu : 

I) Orang yang menjadi makmum tidak boleh menjadi imam. 

2) Laki-laki boleh berimam kepada laki-laki dan tidak boleh 

berimam kepada perempuan atau banci. 

3) Perempuan boleh berimam kepada laki-laki dan kepada 

perempuan dan banci. 

4) Banci hanya boleh berimam kepada laki-laki, tidak boleh 

berimam kepada perempuan dan banci. 

5) Orang yang qari (yang bagus bacaan fatihahnya) tidak 

boleh berimam kepada orang yang ummi (yang bercatat 

bacaan fatihahnya). 

6) Orang yang ummi boleh berimam kepada orang yang 

ummi jika huruf yang bercatat pada bacaan mereka 

serupa. Misalnya mereka keduanya sama-sama tidak 

pandai menyebut huruf "ra". Jika huruf yang bercatat itu 

berbeda-beda, tidak boleh yang seorang mengikut kepada 

yang lain. 

4. Syarat Berjamaah 
Syarat berjamaah yaitu : 
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I) Berniat mengikuti imam. 

2) Takbiratul lhram makmum diucapkan sesudah selesai 

takbiratul ihram imam. 

3) Tidak lebih terkemuka tempat makmum dari tempat 

imam, yaitu tumit makmum tidak lebih terkemuka dari 

tumit imam jika berdiri. 

4) Makmum mengetahui perpindahan shalat imam dengan 

melihatnya atau mendengar suaranya atau melihat 

perpindahan makmum yang di mukanya atau mendengar 

suara mubaligh. 

5) Tidak lebih terdahulu atau terkemudian makmum dari 

imam pada dua rukun yang berupa perbuatan, seperti 

rukuk dan i'tidal. 

6) Makmum dan imam berhimpun dalam satu tempat. Jika 

shalat dalam sebuah mesjid hendaklah antara makmum 

dengan imam tidak ada dinding yang menghalangi 

makmum sampai kepada imam. Dan jika shalat di luar 

masjid hendaklah antara makmum dan imam atau antara 

makmum dan barus makmum yang terakhir tidak lebih dari 

tiga ratus hasta dan tidak ada dinding yang menghalangi. 

5. Makruh Jadi Imam 

Orang yang makruh jaid imam yaitu : 

I) Orang fasik 

2) 

3) 

Orang ahli bid'ah 

Orang gagap. 

4) Orang yang tidak disukai orang. 
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6. Sunnah pada Berjamaah 
I) Meluruskan barisan dan merapatkannya. 

2) Sembahyang pada barisan pertama, kemudian pada 

barisan yang lebih terkemuka. 

3) Imam menguatkan suara takbir perindahannya, menguat

kan suara sami'allahu lian hamidah dan menguatkan 

salam. 

7. Menghapuskan Pahala Berjama'ah 
Shalat berjama'ah dua puluh tujuh kali lebih utama dari shalat 

seorang diri. Kelebihan berjama'ah tersebut hapus dengan 

sebab-sebab yang berikut: 

I) Menjarangkan barisan sehingga dapat muat satu orang. 

2) 

3) 

Memutuskan barisan. 

Memulai baris yang baru sebelum sempurna baris yang di 

muka. 

4) Terpisah seorang diri dari barisan. 

5) Menjarangkan antara imam dengan barisan makmum atau 

antara satu barisan dengan barisan yang lain lebih dari tiga 

hasta. 

6) Makmum seorang laki-laki berdiri di belakang imam atau 

di kirinya. 

7) Terdahulu rukuk atau sujud dari imam. 

8) Terkemudian satu rukun dari imam. 

9) Tertinggi tempat imam dari makmum atau sebaliknya 

kecuali jika ada keperluannya, misalnya untuk menjadi 

mubaligh. 
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8. Masbuq 

Masbuq ialah makmum yang terlambat sedang imam telah 

memulai shalat lebih dahulu. Makmum yang disebut masbuq 

ialah yang tidak sempat dapat berdiri bersama-sama dengan 

imam selama masa membaca fatihah dari mulai takbiratul 

ihramnya hingga imam rukuk. Demikian juga makmum yang 

mendapati imam sedang rukuk atau sujud dan sebagainya. 

Makmum yang masbuq yang mendapat imam sedang berdiri 

hendaklah langsung membaca fatihah sesudah takbiratul 

ihram dengan tidak membaca doa iftitah lagi. Jika imam rukuk 

sebelum habis makmum membaca fatihah, makmum boleh 

mengikuti rukuk dengan tidak menghabiskan bacaan fatihahnya 

dan shalatnya itu terkira satu rakaat. 

Dan jika makmum mendapati imam sedang rukuk, maka 

sesudah ia bertakbiratul ihram hendaklah rukuk mengikuti 

imam dengan mengucap takbir. Jika ia dapat tetap dalam rukuk 

bersama-sama dengan imam, maka dapatlah ia satu rakaat. Dan 

jika yang demikian tidak didapatinya, maka rakaat itu belum 

terhitung. 

Adapun jika makmum mendapati imam sedang sujud atau 

duduk antara dua sujud atau sedang duduk tasyahhud dengan 

tidak mengucap takbir lagi. Dan sembahyang itu tidak terkira 

satu rakaat. Sesudah imam memberi salam hendakah makmum 

itu berdiri menyempurnakan kekurangan rakaat shalatnya. 
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9. Mengulangi Shalat 
Orang yang telah mengerjakan shalat seorang diri atau 

sembahyang berjama•ah, sunnah mengulanginya sekali lagi jika 

dikerjakan berjamaah dalam waktu shalat itu juga. 

Shalat yang sunnah mengulanginya ialah shalat fardhu lima 

waktu yang tunai dan shalat sunat yang disunatkan berjamaah 

selain shalat sunnah yang disunnahkan berjama•ah selain sehalat 

witir pada bulan Ramadhan. Shalat itu sunnat mengulanginya 

hanya sekali. 

I 0. Sujud Tilawah 
Sujud tilawah artinya sujud bacaan, yaitu karena membaca 

atau mendengar orang membaca ayat sajdah. Sujud tilawah 

hukumnya sunnah. Ayat-ayat sajdah itu terdapat pada empat 

belas tempat dalam ai-Qur•an. 

II. Cara Sujud Tilawah 
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I) Apabila seorang membaca ayat sajdah sedang tidak shalat 

hendaklah ialangsungsujud. Danorangyangmendengarnya. 

disunnahkan juga sujud, baik pembacanya sujud maupun 

tidak. Caranya, hendaklah ia lebih dahulu menghadap 

kiblat kemudian bertakbir dengan mengakatkan kedua 

belah tangan hingga tapak tangan setentang dengan bahu 

dan ujung jari setentang dengan telinga sebelas atas. 

Sesudah itu sujud sekali dan membaca dalam sujud: 

~'.jS.J ~~ ~~'".J ~ ~J ur:.. 'i~-~J ~,?: .. 
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Kemudian bangkit dari sujud lalu duduk dan mbmeri salam 

sekali ke akanan dan sekali ke kiri. Sujud tilawah harus 

dilakukan dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas 

kecil. 

2) Apabila seorang membaca ayat sajdah sedang shalat 

hendaklah ia memberhentikan bacaannya lalu mengucap 

takbir dan sujud sekali kemudian bangun lagi dengan 

mengucap takbir dan meneruskan shalat. 

12. Mengulangi Shalat 

Jika shalat itu berjamaah dan imam yang membaca ayat sajdah 

sujud tilawah, wajib makmum mengikutinya sujud tilawah. 

Shalat makmum menjadi batal jika ia tidak mengikuti sujud. 

Dan jika imam tidak sujud tilawah, makmum tidak ikut sujud. 

Dan jika imam tidak sujud tilawah, makmum tida boleh sujud 

dan batal shalat jika ia sujud juga. 

13. Sujud Syukur 

Orang yang baru mendapat nikmat atau nikmat atau baru 

terhindar dari sesuatu bahaya, sunnah sujud syukur. Cara 

mengerjakannya serupa dengan sujud tilawah. Sujud syukur 

tepatnya hanya di luar shalat. 
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BABVI 

SHALAT JUM'AT 

Shalat jum'at ialah shalat fardhu dua rakaat dalam waktu 

zuhur pada hari jum'at. Hukumnya fardhu 'ain. Orang yang telah 

mengerjakan shalat jum'at tidak lagi mengerjakan shalat zuhur pada 

hari itu. Orang yang wajib mengerjakan shalat jum'at dan tidak 

pergi mengerjakannya, tidak sah mengerjakan shalat zuhur sebelum 

selesai orang mengerjakan shalat jum'at. 

I. Syarat wajib Shalat Jum'at 
Syarat wajib mengerjakan shalat jum'at yaitu : 

I) Beragama Islam. 

2) Baligh. Tidak wajib bagi anak-anak. 

3) 

4) 

5) 

Berakal. Tidak wajib jum'at bagi orang gila dan pingsan. 

Merdeka. Tidak wajib jum'at bagi budak. 

Laki-laki. Tidak wajib jum'at bagi perempuan dan banci. 

Jika mereka turut mengerjakan jum'at tidak wajib lagi 

mengerjakan shalat zuhur pada hari itu. 

6) Sehat. Tidak wajib jum'at bagi orang sakit yang keberatan 

pergi shalat jum'at. 

7) Menetap. Tidak wajib jum'at bagi orang yang dalam 

perjalanan jika perjalanan itu dilakukan sebelum terbit 

fajar. Dan jika perjalanan itu dimulainya sesudah terbit 

fajar wajib ia mengerjakan jum'at pada hari itu. 

2. Syarat Syah Shalat Jum'at 
Syarat syah jum'at yaitu : 
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I) Dikerjakan dalam lingkungan negeri atau kampung. 

2) Dikerjakan berjamaah. 

3) Dikerjakan mulai dari takbiratul ihram hingga salam dalam 

waktu zuhur. 

4) Dikerjakan sesudah membaca khutbah dua kali. 

5) Tidak dilakukan jum'at yang lain dalam negeri atau 

kampung itu yang menyamai atau mendahuluinya pada 

takbiratul ihram. 

Keterangan : 

Dalam sebuah negeri atau kampung tidak boleh mengadakan 

dua jum'at atau lebih selain karena hajat. Yaitu : 

I . Kepayahan mengerjakan shalat jum'at berkumpul pada 

sebuah tempat karena telah sempit. 

2. Luas negeri atau kampung tempat mengerjakan jum'at 

sehingga keberatan orang mendatangi tempat shalat 

jum'at itu sebab jauh. 

3. Terjadi perkelahian antara dua golongan penduduk tempat 

itu jika dikumpulkan pada sebuah masjid. 

Adapun dan jum'at yang diadakan dengan tidak memenuhi 

salahs atu sebab-sebab yang tersebut, maka jum'at golongan 

terdahulu takbir ihram imamnya yang sah, sedang jum'at 

golongan yang terkemudian atau bersamaan tidak sah. 

3. Makmum Masbuq 

70 

Makmum yang terhambat dan hanya dapat berjamaah satu 

rakaat hendaklah menambah shalatnya satu rakaat lagi dan 

shalatnya itu menjadi shalat jum'at. 
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Dan makmum yang tidak dapat berjamaah satu raka'at 

hendaklah menyempurnakan shalatnya empat raka'at dan 

shalatnya itu menjadi shalat zuhur. 

4. Halangan Shalat Jum'at 
Halaman mengerjakan jum'at yaitu : 

I) Sakit yang keberatan menghadiri jum'at. 

2) Kuatir berbahaya diri atau harta jika pergi jum'at. 

3) Sangat panas atau sangat dingin. 

4) Mengurus orang sakit yang tidak ada pengurusnya. 

5) Menghadiri kerabat atau sahabat yang hampir mati. 

6) Hujan lebat yang dapat membasahi pakaian. 

7) Lumpur yang menyusahkan pergi jum'at. 

8) Memakan yang berbau busuk. 

9) Orang buta yang tidak ada penuntunnya. 

I 0) Masuk penjara dengan teraniaya dan tidak diberi izin pergi 

mengerjakan jum'at. 

5. Rukun Khutbah 
Rukun khutbah yaitu : 

I) Memuji Allah pada khutbah yang pertama dan kedua. 

2) Membaca shalawat dalam kedua-dua khutbah. 

3) Berwasiat takwa kepada Allah pada kedua-dua khutbah. 

4) Membaca ayat ai-Qur'an pada khutbah pertama atau 

kedua. 

6. Syarat Khutbah 
Syarat khutbah yaitu : 

I) Laki-Laki yang berkhutbah. 
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2) Mendengarkan khutbah kepada hadirin. 

3) Beragama Islam. 

4) Berakal. 

5) Berkhutbah dalam waktu zuhur. 

6) Suci khatib dari had as besar hadas kecil. 

7) Suci khatib dari najis pada badan, pakaian dan tempat. 

8) Menutup aurat. 

9) Berdiri waktu berkhutbah bagi yang sanggup. 

I 0) Membaca rukun-rukun khutbah dengan bahasa Arab. 

I I) Duduk sebentar antara dua khutbah. 

12) Beriring-iringan antara khutbah pertama dengan kedua 

dan antara khutbah kedua dengan sembahyang jum'at, 

yaitu antaranya tidak lama. 

I 3) Khutbah diucapkan sebelum sembahyang jum'at dan pada 

tempat yang sah padanya mengerjakan shalat jum'at. 

7. Sunnah Khutbah 
Sunnah khutbah yaitu : 

I) Membaca khutbah di atas mimbar atau di tempat yang 

tinggi. 

2) Memberi salah kepada yang hadir sebelum berkhutbah. 

3) Duduk sesudah memberi salam lalu adzan. 

4) Tidak berpaling ke kanan dan ke kiri. 

5) 

6) 

Memegang tongkat dengan tangan kiri. 

Khutbah tidak terlampau panjang dan tidak terlampau 

pendek. 

7) Khutbah lebih pendek dari shalat. 
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8. Sunnah pada Hari Jum'at 
Sunnah pada hari jum'at yaitu : 

I) Mandi dan membersihkan diri. Mulai waktunya dari terbit 

fajar dan sebaik-baiknya sesudah dekat pergi jum'at. 

2) Memakai wangi-wangian. 

3) Memakai pakaian yang baik. 

4) Mengerat kuku. 

5) Lekas datang ke masjid. 

6) Diam sambil mendengarkan khutbah. 

7) Membaca surah ai-Kahfi pada malam dan siang Jum'at. 

9. Cara Mengerjakan Shalat Jum'at 

Sesudah masuk waktu zuhur hendaklah khatib berdiri di 

hadapan orang banyak lalu memberi salam. Sesudah itu ia 

duduk lalu bilal adzan. Sunnah khutbah dibacakan dari atas 

mimbar tau dari tempat yang tinggi. 

Sesudah adzan, khatib berdiri membaca khutbah, yaitu: memuji 

Allah, menguap salawat, berwasiat dan membaca ayat ai

Qur'an. Rukun-rukun khutbah ini diucapkan semuanya dalam 

bahasa Arab. Selain dari rukun-rukunnya boleh diucapkan 

nasihat dan pengajaran dalam bahasa Indonesia atau bahasa 

yang lain. Sesudah selesai khutbah yang pertama, hendaklah 

khatib duduk sebentar, yaitu duduk antara dua khutbah. 

Seterusnya khatib berdiri kembali, lalu membaca khutbah yang 

kedua, yaitu memuji Allah, mengucap salawat, berwasiat dan 

mendo'akan orang-orang mukmin. Semuanya dalam bahasa 

Arab. Selain dari rukun khutbah boleh diucapkan nasihat dan 
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pengajaran dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, 

seperti pada khutbah yang pertama. 

Sesudah selesai khutbah yang kedua, lalu bilal iqamah. Khatib 

berdiri di hadapan menjadi imam dan makmum berdiri berbaris 

dibelakangnya. Imam dan makmum mengerjakan shalat berdiri 

berbaris dibelakangnya. Imam dan makmum mengerjakan 

shalat dua rakaat berjamaah seperti biasa dengan berniat 

mengerjakan shalat fardhu jum'at. Imam berniat menjadi imam 

dan makmum berniat menjadi makmum. Imam menguatkan 

suara bacaan fatihah dan surah, dan makmum menguatkan 

suara bacaan amin. Bersama-sama dengan imam. 
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BAB VII 

SHALAT QASHAR DAN JAMA' 

I . Shalat Qashar 
Shalat qashar artinya shalat yang pendek. Orang sedang dalam 

perjalanan boleh memendekkan shalat yang empat raka'at, 

yaitu zuhur, ashar, dan lsya, dijadikan dua rakaat. Shalat subuh 

dan maghrib tidak boleh dipendekkan. 

Shalat qasar itu seperti sembahyang dua raka'at biasa dengan 

bernat mengqashar shalat pada waktu takbiratul ihram. 

2. Syarat Qashar 
Syarat shalat qashar yaitu : 

I) Sekurang-kurangnya perjalanan yang ditempuh sejauh 

perjalanan dua hari. 

2) Berniat mengqashar shalat dalam takbiratul ihram. 

3) Perjalanan itu tidak maksiat. 

4) Perjalanan itu menuju tempat yang tertentu. Orang 

yang tidak tertentu tujuan perjalanannya, tidak boleh 

mengqashar shalat. 

5) Tidak beriman kepada orang yang tidak mengqashar 

shalatnya. 

6) Senantiasa dalam perjalanan hingga selesai shalat. 

3. Shalat Jama' 
Shalatjama'artinyashalatyangdikumpulkan.Orangyangsedang 

dalam perjalanan yang tidak maksiat boleh mengumpulkan dua 

shalat fardhu dalam satu waktu. Shalat yang boleh dikumpulkan 
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hanya shalat zuhur dengan asar dan shalat maghrib dengan 

isya. 

4. Pembagian Jama' 
Shalat jama' dua macam, yaitu : 

I) Jama' taqdim, artinya mengumpulkan ke muka, yaitu 

mengerjakan shalat maghrib dan isya dalam waktu 

maghrib. Dan mengerjakan shalat zuhur dan asar dalam 

waktu zuhur. Dalam waktu asar dan isya tidak mengerjakan 

shalat lagi. 

2) Jama' Ta'khir, artinya mengumpulkan ke belakang, yaitu 

mengerjakan shalat zuhur dan asar dalam waktu asar. 

Dan mengerjakan shalat maghrib dan isya dalam waktu 

isya. Dalam waktu zuhur dan maghrib tidak mengerjakan 

shalat lagi. 

5. Syarat Jama' Taqdim 
Syarat jama' taqdim yaitu: 

I) Shalat zuhur lebih dahulu dikerjakan dari shalat asar. Dan 

shalat maghrib lebih dahulu shalat lsya. 

2) Berniat jama' dalam shalat yang pertama, yaitu berniat 

dalam shalat zuhur atau shalat maghrib. Niat jama' boleh 

dilakukan selama belum selesai memberi salam dari shalat 

yang pertama. 

3) Shalat yang dijama'kkan dikerjakan beriring-iringan, tidak 

boleh lama perpisahan antara keduanya. 

4) Senantiasa dalam perjalanan hingga dimulai takbiratul 

ihram shalat yang kedua. 
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5) Perjalanan itu tidak maksiat 

6. Syarat Jama' Ta'khir 
Syarat jama' ta'khir yaitu : 

I) Berniat mengumpulkan shalat dalam waktu shalat yang 

pertama. Yaitu berniat dalam waktu zuhur atau maghrib 

akan mengumpulkan shalat zuhur dengan shalat asar atau 

akan mengumpulkan shalat maghrib dengan shalat isya. 

2) Senantiasa dalam perjalanan hingga selesai shalat itu 

keduanya. 

3) Sekurang-kurangnya perjalanan sejauh dua hari. 

4) Perjalanan yang tentu tujuannya. 

5) Perjalanan itu tidak maksiat. 

7. jama' dan Qasar 

Cara mengerjakan shalat jama' yaitu : 

Terlebih dahulu mengerjakan shalat zuhur seperti biasa, 

sesudah memberi salam berdiri lagi mengerjakan shalat asar. 

Dan terlebih dahulu mengerjakan shalat maghrib, sesudah 

memberi salam berdiri lagi mengerjakan shalat isya. Shalat itu 

hendaklah dikerjakan bering-iringan kedua-duanya tidak boleh 

lama antaranya. Ketika hendak memulai shalat yang kedua 

sunah iqamah. 

Cara mengerjakan shalat jamak taqdim dan jamak ta'khir tidak 

berbeda selain pada waktunya. Jama' taqdim dikerjakan dalam 

waktu zuhur dan maghrib, sedang jama' ta'khir dikerjakan dalam 

waktu asar dan isya. Cara mengerjakan shalat jamak dengan 
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qasar tidak berbeda dengan mengerjakan shalat jamak saja 

selain dari jumlah rakaatnya, yaitu pada shalat qasar dikerjakan 

dua-dua rakaat. 

8. Jama• Sebab Hujan 

Shalat boleh dikumpulkan juga dengan jama• taqdim saja sebab 

hujan, yaitu zuhur dikumpukan dengan asar dalam waktu zuhur 

dan maghrib dikumpulkan dengan isya dalam waktu maghrib. 

Syaratnya: 

I) Berniat jamak dalam shalat yang pertama. 

2) Hujan menyukarkan perjalanan. 

3) Shalat yang kedua dilakukan berjamaah. 

4) Tempat berjamaah jauh dari tempat tinggalnya. 

5) Hujan turun pada waktu takbiratul ihram dan pada waktu 

memberi salam shalat yang pertama hingga takbiratul 

ihram shalat yang kedua. 

6) Beriring-iringan keduanya, yaitu tidak lama antara shalat 

yang pertama dengan yang kedua. 

7) Tertib, yaitu mendahulukan shalat zuhur dari asar dan 

mendahulukan sembahyang maghrib dari isya. 

9. Jama• Sebab Sakit 
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Shalat boleh dikumpulkan juga dengan jama• taqdim atau jama• 

ta•khir sebab sakit. Syaratnya : 

I) Berniat jama• dalam shalat yang pertama jika jama• taqdim 

dan berniat jama• dalam waktu yang pertama jika jama• 

ta•khir. 
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2) Dalam keadaan sakit hingga takbiratul ihram shalat yang 

kedua. 

3) Shalat yang pertama hinga takbiratul ihram shalat yang 

kedua dikerjakan dalam waktu. 

4) Tertib, yaitu mendahulukan zuhur dari asar dan 

mendahulukan maghrib dari isya. 

5) Beriring-iringan kedua-duanya, yaitu tidak lama antara 

shalat yang pertama dengan yang kedua. 
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BAB VIII 
TATA CARA MELAKSANAKAN SHALAT 

I. Persyaratan Sebelum Shalat 

a. Syarat Syah Shalat 
I) Masuk waktu shalat. 

2) Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 

a) Hadas kecil adalah setiap kejadian pada seseorang 

yang mewajibkan wudhu seperti : keluar sesuatu 

dari salah satu dua jalan (Qubul dan Dubur), 

mabuk, pingsan, tidur yang pulas, telapak tangan 

menyentuh qubul atau dubur. 

b) Had as berdasar adalah setiap kejadian pad a 

diri seseorang yang mewajibkan mandi besar/ 

wajib seperti keluar mani disengaja atau tidak, 

bersetubuh, haid dan nifas serta melahirkan 

anak. 

3) Suci badan, pakaian dan tempat dari najis. 

4) Menutup aurat. 

5) Menghadap Qiblat. 

b. Bersuci 

I. Berwudhu 

Adapun cara-cara berwudhu adalah seperti dibawah ini : 

a) Membersihkan tangan (seperti membersihkan 

pada umumnya), karena tangan ini selanjutnya 

akan digunakan mencuci anggota wudhu. Waktu 
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membersihkan tangan di sini bacalah : 

• ' ~~ _; t.. _, -~~ ~':'\1• •• I' "'"\,' • I 
-_, ",)F 9, " ~~ -:,'J'-

"- , I 

~jJ~~~~ ,, ~ ., ; 

1A1udu billaahi minas syaitaanirrajim. 

Bismillahirrohmanirrohim. 

Gambar I. 

e. Membasuh kedua tangan 
sampai dengan siku 3 x 

Gambar 3 

b. Berkumur-kumur 3 x 

c. Membersihkan hidung 3 x 

d. Membasuh muka 3 x dengan 

batas-batas, atas batas tubuh 

rambut, samping telinga, 

bawah dagu. 

Gambar2 
Membasuh seluruh muka, 
termasuk dahi dan dagu. 

Membasuh kedua tangan sampai dengan siku 
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Gambar4 
Mengusap kepala (rambut) 

f. Mengusap kepala dengan 
tangan yang dibasahkan. 

g. Membasuh telinga 3 x 

Gambar 5 
Membasuh kedua telinga 

h. Membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki 

Gambar6 
Membasuh kedua kaki 
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Setelah selesai wudhu disunatkan membaca do1a sebagai 

berikut: 

Asyahadu an-laailaha illahu wa-asyhadu anna Muhammad 
1bduhu warasuluh. 

Artinya : Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain 

Allah dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah 

Rasui-Nya. 

• ., .. -'/• .:,~ ,;' "t 9 /9 ""'J!- ..... 
~~·--L>tt.,~y:JI~~~~ ,.. . ··~ ., _.., . 

/ _,.., ..... _,, / 

.. ~ ..#\,··,~· \>! 
f)1~· / 

Allahummafalnii minat tawwbiina wafalnii minal 

muthathahi ri in. 

Artinya : Ya Allah, jadikanlah hamba ini termasuk golongan 

orang-orang yang gemar bertaubat dan gemar mensucikan 

diri. 

Gambar 7 
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2. Mandi Besar Uanabah) 

Mandi besar atau mandi wajib atau isa juga 

disebut mandi janabah adalah mengalirkan air ke 

seluruh badan (dari ujung rambut sampai ke ujung 

kaki) dengan niat untuk mensucikan hadast besar. 

Sebab-sebab mandi wajib ada enam yaitu 

bersetubuh, keluar mani, haid, nifas, melahirkan dan 

mati. 

Apabila seseorang muslim mengalami salah satu 

sebab mandi wajib tersebut di atas wajib mandi 

dengan cara melakukan mandi memakai air suci dan 

mensucikan dengan membersihkan seluruh tubuhnya 

pakai air tersebut hingga hilanglah najis dan hadas 

besar di tubuhnya. 

3. Tayamum 

Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi 

jinabah sebagai keringanan/rukhsah untuk yang tidak 

dapat memakai air karena halangan/'uzur (sakit, 

dalam perjalanan atau tudaj ada air). 

Syarat tayamum adalah sudah masuk waktu, sudah 

diusahakan mencari air tapi tidak mendapatkannya 

padahal waktu sudah masuk. Bertayamum memakai 

debu/tanah yang suci. 

Fardlu/rukun tayamum adalah niat, menyapu 

muka dengan tanah, menyapu kedua tangan sampai 
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ke pergelangan tangan/siku dengan tanah, dan 

menertibkan urutan rukun-rukun. 

Tata cara Tayamum sebagai berikut: 

Pertama : Niat dalam hati sambil 

menekankan kedua telapak 

tangannya ke tanah/tempat 

yang berdebu lalu ditapis 

Perhatikan gambar berikut: 

Letakkan telapak tangan di atas tempat I 

Kedua : Sapukan telapak tangan 

tersebut ke atas muka sampai 

ke batas-batas sama dengan 

batas-batas membasuh muka 

waktu berwudlu. 

Letakkan kembali telapak tangan ke 

tanah/debu 

Ketiga 
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Letakkan kembali kedua 

telapak tangah ke tanah 

yang berdebu atau ke debu, 

kemudian ditapis. 

Gambar 8 

Gambar 9 

Gambar 10 
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Sapukan telapak tangan kiri ke tangan kanan dan telapak tangan 

kanan ke tangan kiri. 

Keempat: Sapukan telapak tangan kiri yang berdebu ke seluruh 

tangan kanan sampai pergelangan tangan/siku dan 

sapukan telapak tangan kanan yang berdebu ke tangan 

kiri. 

Gambar II Gambar 12 
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2. Cara Melakukan Shalat 
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a. Qiyam dan Niat yaitu : 

Berdiri sempurna menghadap Qiblat 

dengan membaca niat shalat. 

Berdiri sempurna tidak kaku dan tidak pula santai. 

Mata meamdang ke tempat sujud, tangan biarkan lurus 

tergantung. Konsentrasi dengan ikhlas dan niat akan 

memulai shalat karena memenuhi ketentuan Allah semata

mata. 

b. Takbiratul lhrom 

Gambar 14 

Mengangkat tangan hingga sejajar dengan telinga sambil 

mengucapkan takbir. 

Allahu Akbar (Allah Maha Besar) 

Selesai mengucapkan "AIIahu Akbar" kemudian tangan 

dilipat persis di atas pusat. 
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c. Membaca do'a iftitah, surat AI-Fatihah 

dan salah satu ayat atau surat pendek 

dari AI-Qur'an. 

Dengan sikap anggun, tangan tetap terlipat 

bacalah berturut-turut 

a) Do'a lftitah 

Maha Besar Allah. Segala 

puji hanya untuk-Nya dan 

Maha suci Allah, pagi dan 

petang selama-lamanya. 

Kehadapkan diriku ke 

hadirat-Mu yang telah 

menciptakan langit dan 

bumi. 

Dengan tulus ikhlas hati 

serta menyerah diri dan 

bukanlah termasuk orang

orang yang musyrik/ 

mempersekutukan Allah. 
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Allahu Akbar kabiraa wa/hamdu 
/illahi kastiiraawasubhaanallaahi 
bukrataw wa ashii/a lnni 
wajjahtu wajhiya lil/adzi fatharas 
samawati wal ardla. 

Haniifam mus/imaw wamaa ana 
minal musyrikin. 
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Sesungguhnya shalatku, 

seluruh pengabdianku 

bahkan hidupku dan 

matiku. 

Seluruh bagi Allah Tuhan 

serta sekalian alam 

Tidak ada sekutu bagi Allah 

dan dengan demikianlah 

aku diperintahkan dan aku 

adalah salah sati dari orang

orang yang berserah diri. 

b) Ta'awwudz 

Aku berlindung kepada 

Allah dari godaan syaitan 

yang terkutuk. 

c) Basmalah 
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Dengan nama Allah Yang 

Maha Pengasih dan Yang 

Maha Penyayang. 

II /1 / I ;p"' ,1 / /. ~ll \S~_,, J• J~:, 
• ~ J . - J ./ J ~ '"'" 

lnna shalaatii wanusuki wamah 
yaaya wamamaatii. 

Lillaahi rabbil'aalamin . 

• J-1 """" ;';' 
-· .r • ..... -'.,~•· ·~ ~~\~..l.,..l, ~~~"" .F..,. .... :, -.... 

., "' 
.t;~ 1 ·~t~\!.,!1 
~ .; 

Laasyariika lahuu wabidzaalika 
umirtu wa ana mina/ muslimin. 

" I J ~~,,~,Jb; 7dlt~~\,)~t 
., .. .)J" ~ .. ,., :, J 

-" I 
f "" ,. .. .. • 

~.)J~~~~-~ 
A'uudzubillaahiminassyaithaanir 
rajiim. 

Bismillaahir rahmaanirrahim. 
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b) AI-Fatihah 

Segala puji bagi Allah Pengasuh 

seluruh alam 

Maha Pengasih Maha Penyayang 

Penguasa hari kiamat 

Hanya kepada Engkau kami 

menyembah dan hanya 

kepada Engkau kami mohon 

pertolongan. 

Tunjukkan senantiasa kepada 

kami jalan yang lurus. 

yaitu jalan orang-orang yang 

Engkau anugerahkan ni'mat. 

Bukan jalan orang-orang yang 

Engkau murkai dan bukan pula 

jalan-jalan orang yang sesat. 

Perkenankanlah 

permohonan ini. 
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Alhamdu lillaahi rabbil'aalamin 

Arrahmaanirrahiim 

Maa/iki Yaumiddin 

-1 ~ -~~~ ~~(. r.·: 3t, v .. -:;--" .. ..!J . -., 
lyyaaka na'budu wa iyyaaka 
nasta'iin. 

/ .,, /t 

"'''./4 .. '- ._,~, ~r~: \t\ia\ 
.An, ~ "' / 
lhdinas Shiraathal mustaqim 

/ t// '/ " .. ~ .~ ·' ., .• ~l q t 
~ ~~,.P~ 
Shiraathal ladziina an'amta 
'alaihim 

.. I""'L. / ; ~ ) ., t • / 

~~~~ !.11~ "'~" • ' ..... ~~~•11 ' ~'-"fW ~ ~ • ~~ 
r ,; ,1 

Ghairil maghdluubi'alaihim 
waladdlaaliin. 

"'f ,..., 
Aamiin. : ~ ""'\ V;:-? 
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c) Surat Pendek 

Selesai menutup surat AI-Fatihah dengan bacaan "aamiin" 

heningkanlah sejenak dan kemudian bacalah salah satu ayat 

atau surat pendek dari AI-Qur'an pada rakaat pertama dan 

rakaat kedua. 

Catatan: 

Petunjuk ini berlaku untuk shalat sendiri atau bertindak selaku 

Imam. Adapun ketentuan ma'mum (yang diimami) ada aturan 

tersendiri. 

d) Ruku' dengan thuma'ninah/berhenti sejenak 
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Selesai membaca surat 

pendek angkatlah tangan 

persis seperti waktu takbiratul 

ihram dan langsung bergerak 

membungkukkan badan sambil 

mengucapkan : 

Allahu Akbar 

Dalam keadaan membungkuk 

( ruku') dimana bad an berada pad a 

posisi 90°, mata tetap melihat ke 

tempat sujud sementara kedua 

tangan memegang kedua lutut, 

maka bacalah : 

Sub-haana raabiyal'azhiimi (3x) 

Maha Suci Tuhan Yang Maha 

Agung 

Allah Maha Besar 

Sub-haana raabiyal'azhiimi. 
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e) l 1tidal (Bangun dari Ruku•) 

Kemudian bangunlah kembali 

seperti semula sambil 

mengangkat kedua tangan 

seperti takbiratul ihram dan 

luruskan tangan kembali. 

Waktu mulai bergerak akan 

berdiri bacalah : 

Maha Mendengar Allah akan 

siapa saja yang memuji-Nya; Ya 

Tuhan bagi Engkau segala puji. 

f) Sujud dengan thuma•ninah 

Selesai membaca 11rabbanaa 

walakalhamd 11 bersujud dengan 

urutan; kenakan kedua lutut 

ke lantai (tempat shalat), 

kemudian kedua telapak 

tangan dan akhirnya dahi dan 

ujung hidung serta kedua ujung 

jari kaki. 

Bacalah: 

Gambar 17 
' 

~ 
1t .~· .{,.~~,~~,,~ ~~"' " "'"' .., \~ . ..:..,.., IJ...T 'J)\......, 

~ .'.) ; , V' 

Sami'allahu liman hamidah; 
rabbanaa walakal hamd. 

Gambar 18 

•" ; \ • ~· w;_, -'• .1 
Sub-haana rabbiyal a•la (3x) !J ~J~..t\~ju~ 
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Sub-haana raabiyal dla 

Tinggi. 
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g) Duduk diantara dua sujud 
dengan thuma'ninah dengan 

cara iftirosy. 

Gambar 19 

Yaitu meluruskan lipatan kaki 

kanan ke belakang dan kaki kiri 

menjadi landasan duduk 

Tuhan, Ampunilah aku, 

sayangi lah aku, tolonglah 

aku, angkatlah martabatku, 

limpahkanlah rizki padaku, 

tunjukkan aku, selamatkan aku 

dan maafkan aku. 

., 
. \ '" !J,. •• ,, (.1 ~ •..0,\~/' 
~_,~~"?7' :,IJ 

. ~ ~. ( . /-" '( . . ( 
~..r.J!J~~ ~~.!.' 

~"J • • , ....... ·~" 
-~~~~ ~ 

Robbighfirli warhamni 
wajburni warfa'ni warzuqni 
wahdini wwafini wa'fuanni. 

h) Sujud Kedua 
Lakukanlah seperti sujud yang pertama, begitu pula bacaannya. 

Dan sampai di sini berarti selesai rakaat pertama. 

i) Berdiri untuk rakaat kedua 
Maka bangunlah dari sujud yang kedua tadi dan setelah 

berdiri sempurna lipatkanlah kembali kedua tangan tanpa 

mengangkatnya lagi seperti waktu takbiratul ihram. 

Mulailah rakaat yang kedua ini langsung saja membaca salah 

satu ayat AI-Qur'an. 

j) Ruku', l'tidal, sujud, duduk, sujud kedua 

94 

Lakukanlah seperti rakaat pertama. Demikianlah juga bacaan

bacaannya. 
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k) Duduk Tahiyat Awwal 
Selesai sujud kedua, pada rakaat yang kedua ini maka duduklah 

dengan cara duduk iftirosy seperti duduk antara dua sujud 

sambil mengucapkan Allahu Akbar dan bacalah do'a tahiyat 

awal sebagai berikut : 

Kehormatan, keberkahan 

Do'a, segala yang utama 

semata-mata untuk Allah. 

Salam untuk kami hamba

hamba Allah yang baik-baik. 

Aku bersaksi bahwasannya 

tidak ada Tuhan selain Allah. 

Aku bersaksi bahwasannya 

Muhammad SAW Rasulullah. 

Ya Allah, sejahtera do'a untuk 

Nabi Muhammad SAW dan 

keluarganya. 
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Attahiyyatul-mubarakatush 
shalawatut-thayyibaatu /illah. 
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(_: J'~, .. f,,.)~ 
~.... ,..,... , ..... 
Assa/amu'alaina wa'alla 
'ibaadillaahishaalihiin. 

-~~~, . .... .,_..,.:.,., 
'\JJ'~J.U~ut~' 

Asyshadu an/a ilaaha illallaah. 

!- ..JJ ..., ..... ~~~/.I/ ! , ......... 
.,~I ~1..\Z""iJ' ~~ 

Wa-asyhadu-anna 
Muhammadar Rasulullah. 

~,...., t / .. ;' <=~':-~ 
S:f"J.t.~~~ .,., ., 

J.id-~~; , ., 
Allahumma shalli 'ala 
Muhammad wa-'alaa aali 
Muhammad. 
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I) Setelah selai Rakaat ketiga 
Kemudian melanjutkan rakaat yang keempat dengan membaca 

surat AI-Fatihah, Ruku' (l'tidal, 2 sujud kemudian duduk tahiyat 

akhir. 

m) Tahiyat Akhir 
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a) Duduk tahiyat akhir adalah duduk tawarruk 
Yaitu duduk dengan lipatan kaki kanan ke belakang dengan 

telapak kaki berdiri dan kiri masuk di bawah kaki kanan 

(lihat gambar) 

Gambar 20 

b) Membaca Do'a Tahiyat Akhir 
Do'aTahiyat Akhir adalah Do'a tahiyat awal ditambah 

dengan bacaan do'a sebagai berikut yaitu duduk dengan 

lipatan kaki kanan ke belakang dengan telapak kaki berdiri 

dan kaki kiri masuk di bawah kaki kanan (lihat gambar). 

u.~ ~~ c-- ~(·,J;j: ... ..,. (.·, 'H', t::.f/11 
11 tSW' y.'J -77 !Jt, , 'J (tJ~-.P' - .. ~ 

~9J~~J ~~~ ~~\1 ~J:~; 
11 -~ 

'I .;'!, ""' "'d .... , ... ., • 
~ ...u.:..r~t ~~t.J 

• :, • , "' •;' 7 
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Kamaa shallaita lbrahiima wa'alla aalihi ibrahim. 

Wabarik'alaa Muhammad wa'ala aali muhammad kamaa 

baarakta 'alaa Ibrahim wa'ala alihi Ibrahim, fil'aalamiina 

innaka hamididummajid. 

Sebagaimana Kau telah menyejahterakan Ibrahim 

dan ketentuanNya. Dan berikanlah Nabi muhammad 

SAW beserta keluarganya sebagaimana Engkau telah 

memberkati keluarga Ibrahim, didalam semesta ini. Hanya 

Engkaulah yang patut dipuja dan disanjung. 

n) Salam 
Setelah selesai membaca do'a tahiyat akhir ucapkanlah salam 

dengan menggerakkan kepala ke kanan (untuk salam pertama) 

dan ke kiri (untuk salam yang kedua) 

Bacaan salam adalah : 

Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

Mudah-mudahan selamatlah kami dengan rahmat dan berkat 

Allah. 

Gambar 21 

Sikap duduk akhir (sempurna) dan salam ke kanan. 
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Gambar 22 

Sikap duduk akhir (sempurna) dan salam ke kanan. 

Catatan: 
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I. Uraian di atas adalah uraian tentang shalat yang empat 

rakaat yang dikerjakan sendiri (mufarid). 

2. Bagi pelaksanaan shalat yang dua rakaat langsung saja 

tahiyat akhir, dan tidak ada tahiyat awal. 

3. Bagi shalat yang tiga rakaat, setelah tahiyat awal dilanjutkan 

rakaat ketiga diteruskan dengan tahiyat akhir dan salam. 

4. Setiap bacaan syahadat pada rakaat kedua, disunatkan 

menggerakkan telunjuk tangan yang kanan pada saat 

ucapan: 

ti,j\ , 
"lllallaah" 

5. Duduk tawarruk, ialah duduk di atas lipatan kaki sementara 

kaki kanan ditegakkan telapaknya dengan ujung jari-jari dan 

diusahakan menghadap qiblat. Tangan kanan diletakkan 

di atas lutut kanan sambil dikepalkan dengan petunjuk 

ditunjukkan ke depan, sementara tangan kiri diletakkan di 

atas lutut kiri (lihat gambar 20) 
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3. Shalat Berjama'ah 

Shalat berjama'ah ialah shalat dilaksanakan secara bersama

sama antara dua orang atau lebih, dengan cara, salah seorang 

berdiri paling depan menjadi Imam dan yang lain berdiri di 

belakangnya menjadi makmum. 

Dalam shalat berjama'ah makmum wajid niat menjadi 

makmum. Sebaiknya Imam tidak disyaratkan niat menjadi 

Imam. Kemduian makmum wajib mengikuti lmamnya dalam 

segala pekerjaan shalatnya. Selanjutnya hendaklah aturan 

shalat sama dengan lmamnya, misal makmum shalat fardhu 

mengikuti Imam yang shalat fardhu. Selain dari itu tempat 

berdiri makmum tidak boleh lebih ke muka dari imamnya. 

Imam dan makmum berada di satu tempat (semajelis) 

dan makmum mengetahui gerak-gerik Imam. Dalam shalat 

berjama'ah, makmum tidak boleh mengikuti Imam yang 

diketahui shalatnya tidak syah (batal), misalnya diketahui 

bahwa berhadas atau bernajis. Kemudian laki-laki tidak boleh 

bermakmum kepada perempuan. Dari (baik bacaannya) tidak 

boleh bermakmum kepada ummu (tidak baik bacaannya) 

artinya Imam harus orang berilmu dan baik bacaannya. 

Selanjutnya bacaan makmum tuntuk kepada bacaan Imam. 

Dua rakaat pertama adalah bacaan yang diajarkan pada shalat 

maghrib, isya' dan subuh. Susunan shaf makmum harus lurus 

dan rapat dengan tata cara seperti gambar dibawah ini. 
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Contoh: 

Shalat Berjama'ah 
Laki-laki berdua 

Imam 

[!] Gambar 23 

Makmum [!] 
Contoh : Shalat berjama'ah laki-laki bertiga 

Gambar 24 

Imam~ 
L!J 

I ~ I l ,J 
Contoh : Shalat berjama'ah laki-laki dari satu baris 
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Contoh : Shalat berjama'ah perempuan dua orang 

Contoh : Shalat berjama'ah, Imam laki-laki dan makmum 

perempuan 

2 

Gambar 27 
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Contoh: Shalat berjama'ah, perempuan tiga orang 

Imam perempuan 

" I 
2 

Gambar 28 

Contoh : Shalat berjama'ah, perempuan satu baris 

Imam perempuan 

6 4 2 3 5 

Gambar 29 
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Contoh : Shalat berjama'ah, perempuan lebih dari satu baris 

Imam perempuan 

oooooDooooo 
ODDDDDDOOOD 
ODDDDDDDDDD 

DO 
Gambar 30 

Contoh : Shalat berjama'ah campuran laki-laki, perempuan, 

dan anak-anak 

D Imam 

DDDDDDDDD 
DDDDDODDO 
,-----------------, 
1 _________________ 1 

OODODDDDD 
Gambar 31 
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orang 
dwasa 

kanak-kanak 
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LAMP IRAN 

SURAT PERMOHONAN MEMELUK AGAMA ISLAM 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama ................................................................... . 
Jenis Kelamin ................................................................... . 
Tempat & T gl. Lahir ................................................................... . 
Alamat Sekarang ................................................................... . 
Pekerjaan ................................................................... . 
Agama Semula ................................................................... . 
KTP I ldentitas ................................................................... . 

Dengan sadar dan tulus, tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, 
saya memohon untuk dibimbing memeluk agama Islam dan bersedia 

menjalankan SYARIAT AGAMA ISLAM dengan sebaik-baiknya. 

I. Nama 
Alamat Sekarang 
Pekerjaan 

2. Nama 
Alamat Sekarang 
Pekerjaan 

Pedoman Pembinaan Muallaf 

SAKSI-SAKSI 

Jakarta, 
Pemohon, 

Materai 
Rp. 6000,-

I ............................ . 

2 ............................ . 
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Letter of Application to Adhere to Islam 

The Undersign herewith : 
Full Name 
Gender 
Place & Date of Birth 
Current Address 
Occupation 
Previous Religion 
10 Card I KTP 

........................................ day/mounth/year. 

Herby state under my sincere and conscience, under no pressures and 
any forces from any party, I beg to be guided to Islam and I am willing to 
obey to Islam law as well. 

I. Name 
Current Address 
Occupation 

2. Name 
Current Address 
Occupation 

Pedoman Pembinaan Mual/af 

Witnesses 

Jakarta, 
Pemohon, 

Applicant 

I ............................ . 

2 ............................ . 
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PENGURUS PUSAT 
PORUM KOMUlfiKASI DA'I MUDA 

INDONESIA 
rJ/a ; Kampus Univeroitas lbnu Chaldun 

Jl. Pemuda I Kav. 97 Rawamengun Pulogedung Jakarta 13220 
Telp: (021) 27397281 . 0856 7526 547. 0815 6618 3081 

E-mail : ppfl<dml@yahoO.co.ld 

SURAT KETERANGAN MEMELUK AGAM.A ISLAM 

Nomor : /FKDMI/ 

IISMILL.AHIRRAHMANIRRAHIM 

"~gon Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maba Penyayang" 

Pengurus Pusat Forum Komunikasi Da' i Mudalndonesia, mcncrangkan bahwa : 
Nama Lengkap 
Jenis Kelamin 
tcmpat, Tgl. Lahir 
Kewarganeiaraan 
Agama Semula 
Pckerjaan 
Alamat 
KTP/Idcntitas 

dcngan kesadaran serta keinsyafan diri sendiri, tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun, 
pada bari ini : tanggal : 

bertempat di .. ............ .. ...................................... .............................. , di had a pan Pembimbing 
dan para saksi, Yatlf ~ telah melepasklin agama yang semula dianut dan selanjut 
nya MEMiltUK A'GAMA ISLAM dengan mtingucapkan DUA KALIMAT SYAHADAT : 

\ J / ,."" ,. J , -: //' / ,.. 

iii~ ~.~~)~~J~I"i{-;I)IY~I)~I 
" ,.. ,.. 

ASYHADV ALLM ILMHA ILLALLMH 
WA ASYJIAD(J ANNA MUHAMMADAN ROSVVLVLUH 

"Aku bersaksi, bahwa tldak ada Tuhan melainkan Allah, 
dan aku bersakai bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Utusan Allah " 

~ikian, agai yailg berk.epcntingan menjadi maklum. 

EJ 
Pedoman Pembinaan Muana( 

Pengurus Pusat 
Forum Komuni.kasi Da 'i Muda 
Indonesia 
Pembimbing, 
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THE CENTRAL EXECUTIVE 
OF INDODSIAN YOUNG PREACHERS 

COMMUNICATION FORUM 
die; Kampus Universitas lbnu Chaldun 

Jl. Pemuda I Kev. 97 Rawamangun Pulogadung Jakarta 13220 
Telp: (021) 27397281 . 0856 7526 547. 0815 8818 3081 

E-mail ; ppfkdmi@yahoo.co.id 

THE DECLARATION OF ADHERENCE TO ISLAM 

Number : /FKDMI/ 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
" In the name of Allah The Most .Beneficent The Most Merciful " 

The CeniiBI Executive Of Indonesian Young Preachers Communication Forum, do hereby 
declare that : 
Full Name 
Gender 
Date and Place of Birth 
Nationality 
Previous Religion 
Occupation 
Address 
Citizen lD Card Number 

Under his/her awareness and conscience, and under no pressures or and any forces from any 
parties, in this day of : date : 

Locared at ........ .. ..... .. ........ .. .. ............... .. ..... .... ....................... , in front of the Moslem Leader 
and witnesses, he/she wilhdraws his/her adherence to his/her former religion, and !U\erward 
ADHERENCE TO ISLAM by pronouncing lhe DUA KALIMAT SYAHADAT: 

' .J / // / ,, " // / / 

~~~ G.:;.;:~\'~IJ~I~~~Y~r' ~I 
/ ASYHADU ALLAA ILAAHA IL~~H 
WAASYHADU ANNA MUHAMMADAR ROSUULULLAH 

" I believe there is no God hut Allah, 
and I believe Prophet Muhammad is the messenger of Allah " 

This declaration is to acknowledge to whom may it concern. 

Pedoman Pembinaan Mual/af 

The Central Executive of 
Indonesian Young Preachers 
Communication Forum 
The Moslem Leader, 

111 



112 Pedoman Pembinaan Mu 



LAFAZH TAKBIRAN 

Artinya: 

'1\llah Maha Besar (3 kali) tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allah maha 
Besar dan segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar dan Maha Agung 
dan segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah pada pagi dan petang, 
tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang kami sembah kecuali 
hanya Allah, dengan ikhlash kami beragama kepadaNya, walaupun 
orang-orang kafir membenci, Tidak Ada Tuhan melainkan Allah 
sendiriNya, benar JanjiNya, dan Dia menolong akan hambaNya, 
dan Dia mengusir musuh NabiNya dengan sendiriNya, tiada Tuhan 
melainkan Allah, Allah Maha Besar Allah Maha Besar dan bagiNya 
segala puji". 

Pedoman Pembinaan Muallaf 113 



DO' A SESUDAH SHALAT TARAWIH 
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BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

11Disekitar Arsy ALLAH SWT, ada menara-menara dari Cahaya. Di 

dalamnya ada orang-orang yang pakaiannya dari cahaya & Wajah 

mereka bercahaya. Mereka bukan Nabi dan Syuhada, hingga para 

Nabi dan Syuhada kagum kepada mereka. 11 

Ketika ditanya oleh para Sahabat, Rasulullah SAW menjawab : 
11mereka adalah orang-orang yang sating mencintai karena ALLAH, 

Saling bersahabat karena ALLAH, 

Saling berkunjung karena ALLAH, 

Saling memaafk.an karena ALLAH11 

(Riwayat :Ahmad Bin Hambal, Dari lbnu Abbas dan Abi Hurairoh. RA). 
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" BeRerjalah untuR dunia seolah-olah 
Rita aRan hidup selamanya. 

dan beRerjalah untuR aRhirat 
seolah-olah Rita a Ran mati esoR ". 

" Jauhilah dengRi, Rarena dengRi 
memaRan amal RebaiRan 

sebagaimana api 
memaRan Rayu baRar ". 

I 
DITJE 
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