
 

 

SURAT EDARAN 

 
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KOTA TANGERANG 

NOMOR :  C. 66/XI-05/SE/V/2020 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN IBADAH SHOLAT IDUL FITRI  DALAM SITUASI  

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR ( PSBB)  

DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA 

TANGERANG 

         

Dasar : 

1. Fatwa MUI Pusat Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam 

situasi penyebaran wabah covid-19 

2. Fatwa MUI Pusat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Panduan Kaifiyat Shalat Id saat 

Pandemi Covid-19 

3. Surat Instruksi MUI Pusat No. A-1123/DP-MUI/IV/2020 Tentang Pelimpahan 

Wewenang kepada MUI Propinsi dan Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Fatwa 

MUI No. 14 Tahun 2020  

4. Memperhatikan Hasil Rapat koordinasi dengan Polres, KODIM 05/06, 

KaKemenag Kota Tangerang, Dinas Kesehatan, Kominfo, DMI, Ormas Islam, 

Dewan Pertimbangan MUI, Pengurus Harian, Komisi Fatwa, Ketua MUI 

Kecamatan se-Kota Tangerang. 

  

Dengan mengharap ampunan dan ridho Allah SWT., Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Kota Tangerang menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Menghimbau kepada umat Islam di Kota Tangerang untuk tetap melaksanakan Shalat 

Idul Fitri di rumah masing-masing. 

2. Masjid Raya Al-A’zhom dan Masjid Agung Al-Ittihad Kota Tangerang tetap tidak 

menyelenggarakan Sholat Idul Fitri. 

3. Apabila disuatu komunitas masyarakat (warga setempat) bersepakat tetap akan 

melaksanakan shalat idul fitri maka DKM harus berkoordinasi dengan MUI 

Kecamatan dan memberitahukan kepada POLSEK setempat. 

4. Untuk mengurangi konsentrasi kepadatan jama’ah, maka dihimbau kepada para DKM 

untuk memfungsikan Musholla-musholla agar melaksanakan shalat Idul Fithri  
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5. Pelaksanaan Shalat Idul Fitri baik di Masjid, di Mushala maupun di rumah harus tetap 

melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut : 

a. menyediakan handsanitizer/ cuci tangan  

b. memastikan kepada semua jemaah untuk memakai masker 

c. memastikan untuk menjaga jarak Shalat antar jamaah 

d. memastikan setiap Jemaah agar membawa perlengkapan Shalat masing-masing.  

e. menyediakan termoscanner (alat pengukur suhu) dan melarang jamaah yang 

terindikasi sakit untuk ikut serta dalam pelaksanaan Shalat Idul Fitri 

f. Tidak bersalam salaman ( bermushaafahah ) 

6. Tidak berswafoto apalagi mempublikasikannya ke medsos. 

7. Menghimbau kepada para Iman dan Khatib untuk memperpendek bacaan Shalaat dan 

pelaksanaan Khutbah. 

8. Menghimbau agar pelaksanaan takbir tetap di masjid atau di musholla dengan 

memperhatikan protokol kesehatan. 

9. Diinstruksikan kepada seluruh Pimpinan MUI Kecamatan Se-Kota Tangerang agar 

menyampaikan surat edaran ini dan membimbing umat di wilayahnya. 

 

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, agar dipatuhi untuk dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. Surat Edaran ini akan berahir apabila ada kebijakan lain dari Pemerintah mengenai 

covid-19 

 

Tangerang, 18 Mei 2020  

 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOTA TANGERANG 

 

 Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, 

  

 

 KH. Ahmad Baijuri Khotib, MA Drs. KH. Ghozali Barmawi, M.Si 

Mengetahui ; 

 Ketua Umum,  

  

 

 KH. Edi Junaedi Nawawi 



 

 

Panduan Shalat Idul Fitri di Rumah 

Di Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

dalam Pencegahan Penularan Covid-19 

 

 

 

1. Shalat Idul Fitri yang dilakukan secara berjamaah di rumah dapat 

dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri (munfarid) 

 

2. Jika shalat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya 

sebagai berikut; 

a. Jumlah jamaah yang shalat minimal 4 orang, 1 orang imam dan 3 

orang makmum 

b. Kaifiat shalatnya mengikuti ketentuan  sebagai berikut ;  

b.1. Sebelum shalat, disunnahkan  untuk memperbanyak bacaan 

takbir, tahlil, tahmid dan tasbih 

b.2.  Shalat  dengan  menyeru  “ Ash-shalata    jami’ah “ tanpa azan 

dan iqamah 

b.3.   Memulai dengan niat shalat Idul Fitri,  yang jika dilafalkan ; 

اماما هلل تعالى  هللا اكبر \اصلي سىة لعيد الفطر ركعتيه  ماءمىما   

               “ Aku berniat shalat sunnah Idul Fitri dua rakaat          

(menjadi makmum/Imam)  karena Allah Ta’ala 

b.4.   Membaca Takbiratul Ihram  (   هللا اكبرر  ) sambil mengangkat 

kedua tangan 

b.5.    Membaca do’a iftitah 

 b.6.   Membaca Takbir sebanyak 7 kali  ( pada rakaat pertama di luar 

takbiratul ihram) dan di antara tiap takbir itu dianjurkan 

membaca                           

ن هللا والحمد هلل وال اله اال هللا وهللا اكبرسبحا  

b.7.  Membaca surah al-Fatihah , diteruskan    membaca surah Al-

qu’an yang pendek 

b.8.    Ruku’, sujud, duduk di antara dua sujud, dan   seterusnya hingga 

berdiri lagi seperti shalat biasa 

b.9.   Pada rakaat kedua, sebelum membaca al- Fatihah disunnahkan 

takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat kedua tangan ( di 

luar takbir saat berdiri/takbir qiyam) dan di antara tiap takbir  

disunnahkan membaca                        

اال هللا وهللا اكبر سبحان هللا والحمد هلل وال اله  
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b.10.Membaca surah al-Fatihah diteruskan   membaca surah yang 

pendek dari Al-Qur’an 

b.11.  Ruku’, sujud dan seterusnya hingga salam 

b.12. Setelah salam , disunnahkan mendengarkan   khutbah Idul Fitri 

c. Usai shalat ‘Id, khatib melaksanakan khutbah sebagaimana berikut ini; 

     c.1.  Khutbah ‘Id hukumnya sunnah yang   merupakan 

kesempurnaan shalat Idul Fitri 

      c.2.  Khutbah ‘Id dilaksanakan dengan dua  khutbah, dilaksanakan 

dengan berdiri  dan di antara dua khutbah, dipisahkan dengan 

duduk sejenak 

      c.3. Khutbah pertama dilakukan dengan cara  sebagai beriku 

         c.3.1. Membaca takbir sebanyak 9 kali    )هللا اكبر ( 

         c.3.2.Memuji Allah SWT dengan sekurang - kurangnya membaca      

 الحمد هلل     

          c.3.3.Membaca shalawat Nabi SAW antara  lain dengan  membaca  

 اللهم صل على سيدوا محمد وعلى اله محمد

  c.3.4 Berwasiat tentang takwa 

                              c.3.5. Membaca ayat Al-Qur;an 

       c.4. Khutbah kedua dilakukan dengan  cara sebagai berikut; 

   c.4.1.   Membaca takbir sebanyak 7 kali 

   c.4.2. Memuji Allah SWT dengan sekurang-  kurangnya membaca  

 الحمد هلل     

   c.4.3.  Membaca shalawat Nabi SAW antara lain   dengan  membaca 

اللهم صل على سيدوا محمد وعلى اله محمد                     

    c.4.4.  Berwasiat tentang takwa 

    c.4.5.  Mendoakan kaum muslimin 

d. Jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang atau jika dalam pelaksanaan 

shalat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah. 

Maka shalat  Idul Fitri  boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah.  

 

3. Jika shalat Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri (munfarid) maka 

ketentuannya sebagai berikut; 

3.1. Berniat shalat Idul Fitri  secara sendiri yang jika dilafalkan 

berbunyi;    

 اصلي سىة لعيد الفطر ركعتيه اداء  هلل تعالى  هللا اكبر

3.2.  Dilaksanakan dengan bacaan pelan (sirr) 

 

4. Tata cara pelaksanaannya mengacu pada  uraian di atas 

 

5. Tidak ada khutbah 



 

 

I. Amaliah Sunnah Idul Fitri 

Pada hari Idul Fitri disunnahkan  beberapa amaliah sebagai berikut; 

1. Mandi dan memotong kuku 

2. Memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian 

3. Makan sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri (alakadarnya) 

4. Mengumandangkan takbir hingga menjelang shalat 

5. Melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang 

6. Saling mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri antara lain dengan 

mengucapkan   

 تقبل هللا مىا ومىكم وتقبل يا كريم

 

Tangerang, 18 Mei 2020  

 

DEWAN PIMPINAN 

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

KOTA TANGERANG 

 

 Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, 

  

 

 KH. Ahmad Baijuri Khotib, MA Drs. KH. Ghozali Barmawi, M.Si 

Mengetahui ; 

 Ketua Umum,  

  

 

 KH. Edi Junaedi Nawawi 

 

 

 

 


