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T E N T A N G 

TUNTUNAN PENGGUNAAN P E N G E R A S S U A R A DI MASJID, 
LANGGAR DAN MUSHALLA 

Pengertian. 

1. Pengertian Pengeras Suara di sini adalah perlengkapan teknik 
yang terdiri dari mikropon, amplifier, loud speaker dan kabel-
kabel tempat mengalirnya arus listrik. 

2. Pengeras Suara di masjid, langgar atau miishalla, yaitu 
pengeras suara yang tersebut di atas yang dimaksudkan untuk 
memperluas jangkauan penyampaian dari apa-apa yang 
disiarkan di dalam masjid, langgar atau mushalla seperti adzan, 
iqomah, do'a, praktek sholat, takbir, pembacaan ayat Al-Qur'an, 
pengajian dan lain-lain. 

Keuntungan dan Kerugian menggunakan Pengeras Suara. 

1. Keuntungan menggunakan Pengeras Suara di masjid, langgar 
dan mushalla berarti tercapainya sasaran dakwah/penyampaian 
agama kepada masyarakat yang lebih luas baik di dalam 
maupun di luar masjid, langgar dan atau mushalla. Jarna'ah 
atau ummat Islam yang jauh letaknya dari masjid, langgar atau 
mushalla serentak dapat mendengarkan panggilan atau pesan 
dakwah walaupun tidak hadir dalam masjid. Dan kegunaan 
penggunaan Pengeras Suara di dalam masjid dimaksudkan 
agar anggota jema'ah yang jauh dari imam, muballigh aiau guru 
yang menyampaikan tabligh menjadi sama jelas mendengarkan 
sebagaimana yang duduknya deKat dengan imam/mubaiigh 
tersebut. 

2. Kerugian dari penggunaan Pengeras Suara ke luar masjid, 
langgar atau mushalla diantaranya dapat mengganggu kepada 
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orang yang sedang istirahat atau sedang beribadah di dalam 
rumah masing-masing seperti mereda yang melaksanakah 
tahajud, menyelenggarakan upacara agama dan iain-lain. 

Khusus di kota-kota besar di mana anggota masyarakat tidakv-
lagi memiliki jam yang sama untuk bekerja, pergi dan pulang ke --
rumah sangat terasa sekali. Sebagaimana juga sifat majemuknya 
masyarakat kota yang rumah-rumah di sekitar masjid tidak jarang-:' 
dihuni d e h mereka yang berlainan agama bahkan orang yang 
berlainan kewarganegaraan seperti para diplomat atau pegawai 
bangsa asing. . 

m 
Dari beberapa ayat Al-Qur'an terutama tentang kewajiban : 

menghormati jiran/tetangga, demikian juga dari banyak hadits Nabi 
Muhammad SAW menunjukkan adanya batasan-batasan dalam hal f 
keluarnya suara yang dapat menimbulkan gangguan walaupun yang 
disuarakan adalah ayat suci, do'a atau panggilan kebaikan 
sebagaimana antara lain tercantum dalam dalil-dalil yang 
dilampirkan pada keputusan Lokakarya P2A tentang Penggunaan 
Pengeras Suara di Masjid dan Mushalla. 

Se la in daripada ayat atau nadits-hadits yang tegas 
mengingatkan tidak bolehnya umrrvat islam menimbulkan gangguan 
kepada tetangga, juga terdapat ayat atau hadits yang mendorong 
disyi'arkannya agama islam supaya ummat makin taqwa kepada 
Allah SWT. 

Kesemuanya itu mendorong ummat Islam untuk mencari cara-
cara yang bijaksana di antara melaksanakan syi'ar dan menjaga 
keutuhan hidup bertetangga yang tidak menimbulkan sesuatu 
gangguan bahkan keharmonisan dan rasa simpati yang timbal balik. 

C. Fungsi Penggunaan Pengeras Suara Oleh Masjid, Langgar Dan 
Musholla 

Dari beberapa ayat Al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad SAW. 
kita dapat menarik kesimpulan bahwa (ungsi Pengeras Suara di masjid, 
langgar dam mushalla adalah untuk : 
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1. Meningkatkan daya jangkau seruan keagamaan agar supaya 
ummat makin mencintai agamanya dan melaksanakan 
agamanya dengan sebaik-baiknya. 

2. Menimbulkan syi'ar keagamaan agar supaya masyarakat 
memahami dan mencintai agama Islam dan keagungan Allah 
SV/T 

Syarat-syarat Penggunaan Pengeras Suara. 

Agar supaya pengeras suara di dalam masjid, langgar atau 
mushalla dapat berfungsi, seperti tersebut di atas diperlukan 
terpenuhinya beberapa persyaratan sebagai berikut: 

1. Perawatan Pengeras Suara oleh seorang yang terampil dan 
bukan yang mencoba-coba atau masih belajar. Dengan 
demikian tidak ada suara-suara bising, berdengung yang dapat 
menimbulkan anti pati atau anggapan tidak teraturnya suatu 
masjid, langgar atau mushalla. 

2. Mereka yang menggunakan Pengeras Suara (muadzin, 
pembaca Qur'an, imam sholatdan lain-lain) hendaknya memiliki 
suara yang fasih, merdu, enak tidak cemplang, sumbang atau 
terlalu kecil. Hal ini untuk menghindarkan anggapan orang luar 
tentang tidak tertibnya suatu masjid dan bahkan jauh daripada 
menimbulkan rasa cinta dan simpati yang mendengar selain 
menjengkelkan. 

3. Dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan syarat seperti tifak 
bolehnya terlalu meninggikan suara do'a, dzikir, fan sholat. 
Karena pelanggaran hal-hal seperti ini bukan menimbulkan 
simpati melainkan keheranan bahwa ummat beragama sendiri 
tidak menta'ati ajaran agamanya. 

4. Dipenuhinya syarat-syarat di mana orang yang mendengar 
berasa dalam keadaan siap untuk mendengarnya, bukan dalam 
waktu tidur, istirahat, sedang beribadah atau melakukan 
upacara. Dalam keadaan demikian (kecuali panggilan adzan) 
tidak akan menimbulkan kecintaan orang, bahkan sebaliknya. 
Berbeda dengan di kampung-kampung yang kesibukan 
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masyarakat masih terbatas, maka suara-suara keagamaan dari: 
dalam masjid, langgar dan mushalla selain berarti seruan taqwa, 
juga dapat dianggap hiburan mengisi kesepian sekitarnya 

^ • H L as 

5. Dari tuntutan Nabi, suara adzan sebagai tanda masuknya shalat 
memang harus ditinggikan. Dan karena Itu penggunaan 
Pengeras Suara untuknya adalah tidak dapat diperdebatkai®®^ 
Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muadzin tidak:,., 
sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu. : J l f t 

" " ^ f e Pemasangan Pengeras Suara. S ® « 
P? 

- r- -. ; 

Untuk tercapainya fungsi Pengeras Suara seperti tersebut pada 
bagian C, perlu pengaturan pemasangan sebagai berikut: 

1. Diatur sedemikian rupa sehingga corong yang ke luar d a p ® 
dipisahkan dengan corong ke dalam. Jelasnya tedapat saluran 
yang hanya semata-mata ditujukan ke luar. 

2. Dan yang kedua berupa corong yang semata-mata ditujukan 
ke dalam ruangan masjid, langgar atau mushalla. 

3. Acara yang ditujukan ke luar, tidak terdengar keras ke dalang 
yang dapat mengganggu orang shalat sunnat atau dzikir. 
Demikian juga corong yang ditujukan ke dalam masjid tidak 
terdengar ke luar sehingga tidak mengganggu yang sedang 
istirahat. 

Pemakaian Pengeras Suara. 

Pada dasarnya suara yang disalurkan ke luar masjid hanyalah 
adzan sebagai tanda telah tiba waktu shalat. Demikian juga sholat 
dan do'a pada dasarnya hanya untuk kepentingan jama'ah ke dalam 
dan tidak perlu ditujukan ke luar untuk tidak melanggar ketentuan 
syari'ah yang melarang bersuara keras dalam sholat dan do'a. 
Sedangkan dzikir pada dasarnya adalah ibadah individu langsung. m 
dengan Allah SWT karena itu tidak pedu menggunakan pengeras 
suara baik ^e dalam atau ke luar. 
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Secara lebih terperinci kiranya perlu dipedomani ketentuan sebagai 
berikut: 

1. Waktu Subuh 

a. Sebelum waktu subuh dapat dilakukan kegiatan-kegiatan 
dengan menggunakan pengeras suara paling awal 15 
menit sebelum waktunya. Kesempatan ini digunakan untuk 
pembacaan Ayat Suci Al-CJur'an yang dimaksudkan untuk 
membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur, guna 
persiapan shalat, membersihkan diri dan lain-lain. 

b. Kegiatan pembacaan ayat suci Al-CJur'an tersebut dapat 
menggunakan pengeras suara ke luar. Sedangkan ke 
dalam tidak disalurkan agar tidak mengganggu orang yang 
sedang beribadah dalam masjid. 

c. Adzan waktu subuh menggunakan pengeras suara ke luar. 
- . t 

d: Sholat subuh, kuliah subuh dan semacamnya 
menggunakan pengeras suara (bila diperlukan untuk 
kepentingan jama'ah) dan hanya ditujukan ke dalam saja. 

2 Waktu Dzuhur dan Jum'at: 

a. Lima menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang 
waktu dzuhur dan Jum'at supaya diisi dengan bacaan Al-
Our'an yang ditujukan ke luar. 

b. Demikian juga suara adzan bilamana telah tiba waktunya. 

c. Bacaan sholat, do'a, pengumuman, khutbah dan lain-lain 
menggunakan pengeras suara yang ditujukan ke dalam. 

3 Ashar, Maghrib dan Isya': 

a. Lima menit sebelum adzan pada waktunya, dianjurkan 
membaca Al-Quran. 

b. Pada waktu datang waktu shalat diiakukan adzan dengan 
pengeras suara ke iuar dan ke dalam. 

c. Sesudah adzan, sebagaimana lain-lain waktu hanya ke 
dalam. 
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4. Takbir, Tarhim dan Ramadhan : 

a. Takbir Idul Fitri, Idul Adha dilakukan dengan pengeras suara 
ke luar. 
Pada Idul Fitri dilakukan malam 1 syawal dan hari 1 Syawal 
Pada, Idul Adha dilakukan 4 hari berturut-turut sejak malam 
10 Dzulhijjah. 

b. Tarhim yang berupa do'a menggunakan pengeras suara 
ke dalam. Dan tarhim dzikir tidak menggunakan pengeras 
suara. 

c. Pada bulan Ramadhan sebagaimana pada siang hari dan 
malam biasa dengan memperbanyak pengajian, bacaan 
Our'an yang ditujukan ke dalam seperti tadarrusan dan 
lain-lain. . "1 

5. Upacara hari besar Islam dan Pengajian : 

Tabligh pada hari b e s a r Is lam atau Pengaj ian harus . 
disampaikan oleh Muballigh dengan memperhatikan kondisi dan 
keadaan audience (jama'ah). Expressi dan raut muka « 
pendengar harus diperhatikan dan memberikan bahan kepada 
muballigh untuk menyempurnakan tablighnya baik isi maupun ; 
cara penyampaiannya. 
Karena itu tabligh/pengajian hanya menggunakan pengeras | 
suara yang ditujukan ke dalam, dan tidak untuk ke luar karena ' 
tidak diketahui reaksi pendengarnya atau lebih s e r i n g -
menimbulkan g a n g g u a n bagi yang istirahat daripada" 
didengarkan sungguh-sungguh. Dikecualikan dari hal ini, g? 
apabila pengunjung tabligh atau hari besar Islam memang : iv 
melimpah ke luar. / 

G. Hai yang harus dihindari. t 

Untuk mencapai pengaruh kepada masyarakat dan dicintai;^-, 
pendengar, kiranya diperhatikan agar hal-hal berikut dihindari untuk j--, 
tidak dilaksanakan : iSI¡Hl? 

1. Mengetuk-ngetuk pengeras suara. Secara teknis hal ini akan -
mempercepat kerusakan pada peralatan di dalam yang teramat ,/.;-
p§ka~dan gesekan yang keras. gp 
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2. Kata-kata seperti : percobaan-percobaan, satu-dua, dan 
seterusnya. 

3. Berbatuk atau mendehem melalui pengeras suara. 

4. Membiarkan suara kaset sampai lewat dari yang dimaksud atau 
memutar kaset (Qur'an, Ceramah) yang sudah tidak betul 
suaranya. 

5. Membiarkan digunakan oleh anak-anak untuk bercerita macam-
macam. 

6. Menggunakan pengeras suara untuk memanggil-manggil nama 
seorang atau-mengajak bangun (di luar panggilan adzan). 

Suara dan Kaset. 

Seperti diuraikan di depan, suara yang dipancarkan melalui 
pengeras suara, karena didengar orang banyak dan sebagiannya 
tentu orang-orang terpelajar diperlukan syarat-syarat sebagai 
berikut: 

1. Memiliki suara yang pas, tidak sumbang atau terlalu kecil. 

2. Merdu dan fasih dalam bacaan/naskah. 

3. Dalam hal menggunakan kaset hendaknya diperhatikan dan 
dicoba sebelumnya. Baik mutu atau lamanya untuk tidak 
dihentikan mendadak sebelum waktunya. 

4. Adzan pada waktunya hendaknya tidak menggunakan kaset 
kecuali bila terpaksa. 

Pengeras suara pada Masjid, L a n g g a r atau Mushal ia di 
Kampung. 

1. Pada umumnya ketentuan yang ketat ini berlaku untuk kota-
kota besar yaitu Ibukota Negara, Ibukota Propinsi dan Ibukota 
Kabupaten/Kotamadya. Yakni di mana penduduk aneka warna 
Agama dan Kebangsaan, aneka warna dalam jam kerja dan 
keperluan ^kerja teriang di rumah dan lain-lain. 
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Untuk masjid, langgar dan mushalla di Desa/Kampung 
pemakaiannya dapat lebih ionggar dengan memperhatikan 
tanggapan dan reaksi masyarakat. Kecuali haJ-hal yang dilarang 
oleh syara'. 

Ditetapkan di : J A K A R T A 
Pada tanggal : 17 J u I i 1978 

DIREKTUR JENDERAL 
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 
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(DRS. H.M. KAFRAWI, M.A.) 
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