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I. Pelaksanaan ssdh sholat ‘Isya, sesuai hadits :

Dari ‘Aisyah r.a. isteri Nabi saw (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah
saw selalu mengerjakan shalat (malam) pada waktu antara selesai shalat
‘Isya, yang disebut orang ‘atamah hingga fajar, sebanyak 11 rakaat. [HR.
Muslim].

Adapun urutannya adalah sebagai berikut :
1. Sholat Tahyatul Masjid.
2. Sholat ‘Isya berjama’ah.
3. Sholat Bakda ‘Isya (munfarid).
4. K U L T U M.
5. Sholat Iftitah berjama’ah.
6. Sholat Tarwaih 8 raka’at, dg 2X salam.
7. Sholat witir 3 raka’at berjama’ah dg 1 X salam.
8. Do’a.

II. Teknis pelaksanaan untuk semua jama’ah :
1. Tahyatul Masjid.

Bagi yang baru datang di masjid dianjurkan untuk sholat Tahyatul
Masjid, dasarnya :

Jika salah seorg dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia shalat 2
rakaat sbl dia duduk. (HR. Al-Bukhari no. 537 & Muslim no. 714)

2. Sholat ‘Isya berjama’ah (dilaksanakan seperti biasanya).

3. Sholat Bakda ‘Isya (munfarid).

4. Kultum, diusahakan paling lama 15 menit dimaksudkan persiapan dan
menunggu yang jama’ah yang datang terlambat.

5. Sholat Iftitah berjama’ah, berdasarkan hadits :



Dari Abu Hurairah dari Nabi saw, (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda:
Jika salah satu di antara kamu mengerja-kan qiyamul-lail, hendaklah ia
membuka (mengerjakan) shalatnya dengan shalat dua rakaat ringan. [HR.
Muslim, Ahmad, dan Abu Dawud].

CATATAN :
a. Dasar sholat iftitah dilakukan secara berjama’ah adalah sesuai dengan

Hadits Riwayat Abu Dawud dalam kitab as-Salat, bab fi salat al-Lail,
hadis no. 1157.

b. Cara melaksanakan salat iftitah : rakaat pertama setelah takbiratul-
ihram membaca doa iftitah

Subhanallah dzil malakuti wal jabaruti wal kibriya-i wal-‘adzamah
[Mahasuci Allah yang memiliki kekuasaan, kerajaan, keperkasaan,
kekuasaan yang besar, kebesaran dan keagungan], kemudian membaca
surat  al-Fatihah lalu ruku’, sujud, dan seterusnya, dan pada rakaat
kedua hanya membaca surat al-Fatihah (tanpa membaca surat lain).
Dasarnya adalah Hadits Riwayat Ath-Thabrani dalam kitab al-Ausath juz
1: 107.

6. Sholat Tarwaih :
Sholat Tarwaih 8 raka’at berjama’ah dengan dua salam (4 raka’at - 4
raka’at), berdasarkan hadits :



Dari ‘Aisyah (diriwayatkan bahwa) ketika ia ditanya mengenai shalat
Rasulullah saw di bulan Ramadan. Aisyah menjawab: Nabi saw tidak
pernah melakukan shalat sunnat di bulan Ramadan dan bulan lainnya
lebih dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat dan jangan engkau
tanya bagaimana bagus dan indahnya. kemudian beliau shalat lagi empat
rakaat, dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya.
Kemudian beliau shalat tiga rakaat. [HR. Al-Bukhari dan Muslim].

Dasar sholat Tarwaih dilakukan secara berjama’ah adalah sesuai dengan
Hadits Riwayat HR. al-Bukhari dan Muslim selain tersebut di atas, yang
berasal dari ‘Aisyah ra.

Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin ra, bahwasanya Rasulullah
saw pada suatu malam salat di masjid. Lalu salatlah bersama salatnya
(berjamaah) sejumlah orang. Kemudian orang satu kabilah (dalam jumlah
besar) juga ikut salat, sehingga jumlah jamaah semakin banyak. Pada
malam ketiga atau keempat, para jamaah telah berkumpul, namun
Rasulullah saw tidak keluar ke masjid menemui mereka. Ketika pagi tiba
beliau berkata: “Aku sungguh telah melihat apa yang kalian lakukan (salat
tarawih berjamaah). Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar
menemui kalian, kecuali sesungguhnya aku takut, (kalian menganggap)
salat itu diwajibkan atas kalian.” Komentar Aisyiah: Hal itu terjadi di bulan
Ramadan. [HR. al-Bukhari dan Muslim]

7. Sholat witir :
Shalat Witir 3 raka’at dengan satu salam, dilaksanaan berjama’ah,
berdasarkan Hadits Riwayat An-Nasa’i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah,
caranya adalah sebagai berikut:



Dari Ubay bin Ka’ab (diriwayatkan bhw) ia berkata, bahwa Nabi SAW pada
shalat witir pada rakaat yang pertama selalu membaca Sabbihisma
Rabbikal-A’laa, dan pada rakaat yang kedua menbaca Qul Yaa Ayyuhal-
Kaafiruun, dan pada rakaat yang ketiga membaca Qul Huwallaahu Ahad.
[HR. An-Nasa’i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah].

Pada raka‘at pertama membaca surat Al-A‘la, pada raka‘at kedua membaca
surat Al-Kafirun, dan pada raka‘at ketiga membaca Surat Al-Ikhlash.

8. Do’a.
Setelah selesai shalat witir, disunatkan membaca doa:

Maha Suci Allah Yang Maha Merajai dan Yang Maha Bersih. Dibaca tiga
kali, dengan suara nyaring dan panjang pada bacaan yang ketiga, lalu
membaca :

Yang Menguasai para Malaikat dan Ruh/Jibril.
Berdasarkan hadis :

Dari Ubayy Ibnu Ka‘ab (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Adalah Rasulullah
saw membaca Subhanal-Malikil-Quddus [Maha Suci Allah Yang Maha
Merajai & Yang Maha Bersih] [HR. Abu Dawud].

III. TUNTUNAN DAN TATA CARA I'TIKAF
1. Pengertian I’tikaf

I’tikaf menurut bahasa artinya berdiam diri dan menetap dalam sesuatu.
Sedang pengertian i’tikaf menurut istilah dikalangan para ulama terdapat
perbedaan. Al-Hanafiyah (ulama Hanafi) berpendapat i’tikaf adalah berdiam
diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan shalat berjama’ah, dan
menurut asy-Syafi’iyyah (ulama Syafi’i) i’tikaf artinya berdiam diri di masjid
dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dengan niat karena Allah.
Majelis Tarjih dan Tajdid dalam buku Tuntunan Ramadhan menjelaskan
I’tikaf adalah aktifitas berdiam diri di masjid dalam satu tempo tertentu
dengan melakukan amalan-amalan (ibadah-ibadah) tertentu untuk
mengharapkan ridha Allah.



I’tikaf disyariatkan berdasarkan al-Quran dan al-Hadits.

a. Al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 187.

...maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang   ditetapkan
Allah untukmu, dan makan minumlah hinggga terang bagimu benang
putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu
sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu,
sedang kamu beri’tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka jangan
kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya
kepada manusia, supaya mereka bertaqwa. [QS. al-Baqarah (2):187]

b. Hadits riwayat Aisyah ra:

Bahwa Nabi SAW melakukan i’tikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan
Ramadhan, (beliau melakukannya) sejak datang di Madinah sampai beliau
wafat, kemudian istri-istri beliau melakukan i’tikaf setelah beliau
wafat. [HR. Muslim]

2. Waktu Pelaksanaan I’tikaf
I’tikaf sangat dianjurkan dilaksanakan setiap waktu di bulan Ramadhan.

Di kalangan para ulama terdapat perbedaan tentang waktu pelaksanaan
i’tikaf, apakah dilaksanakan selama sehari semalam (24 jam) atau boleh
dilaksanakan dalam beberapa waktu (saat). Al-Hanafiyah berpendapat bahwa
i’tikaf dapat dilaksanakan pada waktu yang sebentar tapi tidak ditentukan
batasan lamanya, sedang menurut al-Malikiyah i’tikaf dilaksanakan dalam
waktu minimal satu malam satu hari.

Dengan memperhatikan pendapat di atas dapat disim-pulkan bahwa
i’tikaf dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu, misal dalam waktu
1 jam, 2 jam, 3 jam, dan seterusnya, dan boleh juga dilaksanakan dalam
waktu sehari semalam (24 jam).



3. Tempat Pelaksanaan I’tikaf
Di dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 187 dijelaskan bahwa i’tikaf

dilaksanakan di masjid. Di kalangan para ulama ada pebedaan pendapat
tentang masjid yang dapat digunakan untuk pelaksanaan i’tikaf, apakah
masjid jami’ atau masjid lainnya. Sebagian berpendapat bahwa masjid yang
dapat dipakai untuk pelaksanaan i’tikaf adalah masjid yang memiliki imam
dan muadzin khusus, baik masjid tersebut digunakan untuk pelaksanaan
shalat lima waktu atau tidak. Hal ini sebagaimana dipegang oleh al-Hanafiyah
(ulama Hanafi). Sedang pendapat yang lain mengatakan bahwa i’tikaf hanya
dapat dilaksanakan di masjid yang biasa dipakai untuk melaksanakan shalat
jama’ah. Pendapat ini dipegang oleh al-Hanabilah (ulama Hambali).

Menurut hemat kami masjid yang dapat dipakai untuk melaksanakan
i’tikaf sangat diutamakan masjid jami (masjid yang biasa digunakan untuk
melaksanakan shalat Jum’at) , dan tidak mengapa i’tikaf dilaksanakan di
masjid biasa.

4. Syarat-syarat I’tikaf
Untuk sahnya i’tikaf diperlukan beberapa syarat, yaitu;

a. Orang yg melaksanakan i’tikaf beragama Islam
b. Orang yang melaksanakan i’tikaf sudah baligh, baik laki-laki maupun

perempuan
c. I’tikaf dilaksanakan di masjid, baik masjid jami’ maupun masjid biasa
d. Orang yang akan melaksanakan i’tikaf  hendaklah memiliki niat i’tikaf
e. Orang yang beri’tikaf tidak disyaratkan puasa. Artinya orang yang tidak

berpuasa boleh melakukan i’tikaf

5. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian bagi orang yang beri’tikaf
Para  ulama sepakat bhw orang yang melakukan i’tikaf harus tetap

berada di dalam masjid tidak keluar dari masjid. Namun demikian bagi
mu’takif (orang yang melaksanakan i’tikaf) boleh keluar dari masjid karena
beberapa alasan yang dibenarkan, yaitu;
a. krn ’udzrin syar’iyyin (alasan syar’i), seperti melaksanakan shalat Jum’at
b. karena hajah thabi’iyyah (keperluan hajat manusia) baik yang bersifat

naluri maupun yang bukan naluri, seperti buang air besar, kecil, mandi
janabah dan lain sebagainya.

c. Karena sesuatu yang sangat darurat, seperti ketika bangunan masjid
runtuh dan lain sebagainya.

6. Amalat-amalan yang dapat dilaksanakan selama I’tikaf
Dengan memperhatikan beberapa ayat dan hadis Nabi SAW, ada

beberapa amalan (ibadah) yang dapat dilaksanakan oleh orang yang
melaksanakan i’tikaf, yaitu;
a. Melaksanakan shalat sunat, seperti salat tahiyatul masjid, salat lail dan

lain-lain
b. Membaca al-Qur’an dan tadarus al-Qur’an
c. Berdzikir dan berdo’a
d. Mempelajari/membaca buku-buku agama

Wallahu a’lam bish shawab.


