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PRAKATA 

 

Puji syukur kami haturkan kepada Allah Swt yang telah 

memberikan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya. Selawat 

serta salam kami haturkan juga kepada Baginda Nabi 

Muhammad saw sebagai suri tauladan bagi umat manusia. 

Karya ini lahir atas semangat penulis dalam ikut serta 

memberikan sumbangsih berupa gagasan, solusi, ide kreatif dan 

konsep-konsep yang dihiasi ruh-ruh keIslaman untuk 

masyarakat di era baru pasca pandemi Covid-19. Pandemi 

Covid-19 perlu dipandang sebagai musibah global yang 

menuntut manusia untuk melakukan: menerapkan pola hidup 

bersih-sehat dan menjaga jarak dalam berinteraksi sosial. 

Mengingat, efek yang ditimbulkan oleh pandemi ini sangat 

mengkhawatirkan karena dapat menghilangkan nyawa 

seseorang. Oleh sebab itu, pandemi Covid-19 tersebut tidak 

boleh dianggap remeh. 

Efek dari pada pandemi Covid-19 di atas menjadikan 

kita harus waspada, berhati-hati dan yang pasti merubah pola 

hidup dan interaksi sosial. Terlepas dari itu, peran agama (Islam) 

juga sangat diperlukan untuk membantu mencarikan solusi bagi 

kehidupan masyarakat, selain sebagai benteng ketahanan iman 

di tengah terpaan musibah yang sangat berat ini. Sebagaimana 

fungsi agama ini turun ialah untuk membantu memudahkan 
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hidup manusia selain menunjukkan perkara-perkara yang benar 

(al-haqq), agama bukan diturunkan untuk memberatkan manusia 

apalagi menyusahkan. 

Islam menjadi agama rahmah untuk sekalian alam 

menjadikannya sebagai agama yang layak untuk dijadikan 

sumber referensi di tengah kepungan pandemi Covid-19 yang 

sampai saat ini belum berakhir. Kepungan pandemi tersebut jika 

tidak dapat “bantuan” dari agama, maka manusia akan semakin 

susah, mengingat kepungan pandemi Covid-19 sudah 

“melululantahkan” aspek-aspek kehidupan manusia-negara 

secara global mulai dari aspek politik, ekonomi, pariwisata, 

pendidikan, sosial, dan aspek lainnya. Di tengah kondisi yang 

lemah inilah agama perlu dihadirkan untuk menjadi penguat 

jiwa; nutrisi keimanan dari cahaya keIlahian yang penuh dengan 

harapan. 

Di tengah musibah yang diakibatkan oleh pandemi 

Covid-19 ini memang agama perlu untuk di”gandeng” baik 

untuk penguatan spiritual-religi, penataan mekanisme ibadah 

(berkaitan dengan masalah ‘ubudiyah) di tengah pandemi, 

penataan interaksi sosial-ibadah, perubahan sikap-perilaku 

selama pandemi dan berbagai pandangan Islam terkait masalah 

ini. Artinya, Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat 

diperlukan peranannya untuk membantu menata kehidupan 

manusia selama pandemi ini berlangsung dan juga menata 
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kehidupan di era baru pasca Covid-19 sebagaimana kajian di 

dalam buku ini. 

Islam menjadi agama inspirasi bukan aspirasi, sehingga 

keberadaannya sampai kapan-pun tetap dibutuhkan oleh 

kaumnya secara khusus, dan semua manusia secara umum. 

Dalam dinamika kehidupan manusia yang selalu berubah maka 

seharusnya mereka tetap menjadikan agama sebagai inspirasi 

agar tidak mudah terjebak oleh belenggu hawa nafsu yang tidak 

kasat mata, rayuan setan yang mungkin membisikkan atas nama 

agama namun realitanya untuk kepentingan pribadi; golongan 

tertentu, dan agar kehidupan manusia sesulit apapun tidak 

melakukan tindakan yang menyimpang baik dari segi hukum, 

norma maupun agama. 

Dengan situasi yang sedemikian rupa ini marilah kita 

tetap berada pada posisi iman kepada Allah Swt dengan tetap 

melakukan berbagai upaya lahir untuk mengatasi gelombang 

pandemi ini, yang dilengkapi dengan upaya batin sebagai 

benteng pertahanan manakala upaya lahir masih belum berhasil, 

akhirnya tidak mudah menjadi manusia yang pesimis; putus asa. 

Hal tersebut, kami kira sangat penting apalagi dalam posisi 

seperti sekarang ini. Situasi-keadaan yang seperti saat ini lebih 

memudahkan manusia untuk terjerumus ke lembah putus asa, 

kufur, syirik, dan ke jalan pintas lainnya (mencuri, merampok, 

dan sebagainya), dalam satu sisi memang tidak bisa dipungkiri 

bahwa akibat Covid-19 tidak sedikit yang kehilangan 
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pekerjaannya, banyak pegawai dirumahkan dan ditambah 

ekonomi dalam negeri yang lesu. Namun, sisi lain tidak bisa 

dibenarkan untuk melakukan hal-hal demikian apalagi sebagai 

umat beragama. Dari sinilah, agama (Islam) perlu dihadirkan. 

Kehadiran agama akan membawa kepada kesejukan, 

keharmonisan, kedamaian, ketenangan dan kekuatan baru bagi 

jiwa-jiwa manusia yang mungkin sudah berada di titik nol akibat 

pandemi Covid-19 ini. Selama jiwa masih memiliki iman yang 

menyala, jiwa masih tersambung dengan Allah dan agama tetap 

berada di dalam dada, sesulit apapun kondisinya, seberat apapun 

keadaannya, dapat dipastikan tidak akan pernah melakukan 

perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Nutrisi 

agama ini dapat dijadikan sebagai modal untuk membendung 

perilaku negatif, dan juga penyemangat untuk tetap eksis di 

tengah kondisi yang serba sulit. 

Era baru masyarakat Islam setelah pandemi ini akan 

menjadi barometer global bahwa musibah seberat apapun tidak 

bisa “menebus” rasa iman dalam hati, tidak bisa menjadi alat; 

alasan untuk “murtad” dari agama dan juga tidak bisa menjadi 

“modus” untuk berbuat kejahatan serta perbuatan menyimpang 

lainnya. Menjadi masyarakat yang tetap tegak di tengah terpaan 

kesulitan, tetap tegar di tengah ujian yang berat, tetap kuat di 

tengah kelesuan ekonomi, tetap optimistis di tengah ikhtiar yang 

belum berhasil serta tetap berpegang pada agama di tengah 

suasana kehidupan yang begitu sulit dan penuh kesukaran. 
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Masyarakat Islam harus menjadi masyarakat yang 

“khairul ummah” untuk menjadi contoh masyarakat secara 

universal dengan tetap menjadikan Islam sebagai agama 

inspirasi, landasan kehidupan, pegangan dalam setiap keadaan 

dan acuan dalam segala tindakan. Kondisi yang seperti ini 

memang mengharuskan manusia untuk berpikir dan berikhtiar 

secara keras untuk tetap hidup, untuk tetap menjalankan 

aktivitas ekonomi sebagai sumber kehidupan secara material. 

Hal tersebut memang harus dilakukan, namun harus dilengkapi 

dengan kekuatan agama yang baik agar ada keseimbangan 

antara lahir dan batin, antara aspek jasmani dan ruhani, antara 

usaha manusia dengan doa yang dipanjatkan sehingga segala 

terpaan ujian dapat diatasi dengan baik tanpa melakukan 

berbagai penyimpangan yang malah merusak tatanan kehidupan 

masyarakat beragama 

Pesan-pesan Islam harus senantiasa dijadikan sebagai 

penguat dan pedoman dalam setiap kehidupan manusia. Pola 

kehidupan di tengah pandemi dan setelahnya harus tetap 

ditegakkan pola hidup yang bersih, sehat dan menjaga diri dari 

perkara-perkara yang membahayakan serta tidak mudah 

‘meremehkan’ hal yang itu memuat unsur madarat. Prinsip-

prinsip tersebut merupakan bagian dari ajaran Islam dari dulu 

yang sudah diterapkan oleh Rasulullah saw dan para sahabatnya. 

Oleh sebab itu, mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi 

Covid-19 selain sebagai wujud ketaatan kepada pemerintah, 
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juga sebagai wujud menjalankan titah agama Islam itu sendiri, 

sehingga tidak dibenarkan jika ada masyarakat Muslim yang 

melanggar protokol kesehatan di tengah Covid-19 dengan alasan 

apapun, apalagi alasan agama dijadikan untuk melanggar aturan 

tersebut. 

Buku ini menjawab problematika masyarakat di tengah 

pandemi Covid-19, bagaimana pandangan Islam mengenai 

wabah pandemi Covid-19 dan apa saja solusi yang Islam 

tawarkan untuk menghadapi “kepungan” pandemi tersebut. 

Islam patut dijadikan sebagai referensi dalam menjawab setiap 

kejadian yang ada di dunia ini, karena ia sebagai agama yang 

selalu adaptif dengan dinamika zaman yang begitu cepat 

berubah. Problem masyarakat modern abad global bisa diatasi 

dengan menjadikan Islam rujukan dan pedoman dalam 

kehidupannya. Mengingat, tidak ada lagi yang bisa dijadikan 

rujukan dan pedoman yang tepat kalau tidak agama itu sendiri. 

Agama Islam lahir dan dijadikan bukan hanya semata untuk 

pedoman ibadah, namun juga pedoman kehidupan sehingga 

manusia akan mengetahui bagaimana ia bersikap dan apa yang 

harus dilakukan di saat kondisi sulit di tengah ujian; musibah 

yang sedang menimpa. 

Terakhir, dalam penyusunan dan penulisan karya ini 

penulis menyadari masih banyak kesalahan, ketidaktepatan dan 

kekurangan. Oleh sebab itu, penulis harapkan kritikan, masukan 

dan saran yang produktif dari berbagai pihak demi 
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kesempurnaan naskah ini agar lebih baik lagi kedepannya. 

Harapan besar, semoga karya ini bisa memberikan kontribusi 

yang nyata bagi kehidupan masyarakat secara universal 

khususnya bagi masyarakat Muslim agar tetap kuat, sabar, 

optimis, mandiri, kreatif, inovatif dan tawakal di tengah musibah 

apapun dan seberat apapun.  

 

Selamat membaca……………….!! 

 

Jepara, 31 Desember 2020 

 

 

 

Dr. H. Sa’dullah Assa’idi, 

M.Ag., dkk. 
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BAB I  

PANDANGAN ISLAM ATAS WABAH PENYAKIT 

 

A. Covid-19 sebagai Pandemi Global 

Virus corona menjadi salah satu virus yang 

mematikan di dunia yang mana penyebarannya bermula 

pada akhir tahun 2019 yang lalu dan berkembang ke 

berbagai penjuru dunia sehingga mempengaruhi 

kestabilan aspek ekonomi global, sosial politik, dan 

merengut ribuan nyawa manusia tanpa “pandang bulu” 

baik tua, muda, perempuan, laki-laki, anak-anak, remaja 

maupun dewasa. Pada bulan Maret 2020, Badan 

Kesehatan Dunia PBB yakni WHO telah mendeklarasikan 

bahwa virus corona sebagai pandemik yang mesti 

ditanggapi dengan serius dan secara tuntas.1 

Covid-19 menjadi pandemi global yang 

mengharuskan semua negara melakukan berbagai 

kebijakan mulai dari lockdown, penutupan akses keluar 

masuk perbatasan, pembatasan sosial, pembatasan fisik 

antar manusia, dan juga penutupan berbagai tempat-

 
1 Sameni (2020) dalam Azizan & Nurwati Ashikin, “Pencegahan Penularan 

Virus Corona Menurut Perspektif Islam”, J Fatwa: Journal of Fatwa 

Management and Research, Vol. 22, No. 1 (2020), 1-2. 
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tempat keramaian serta mengharuskan masyarakat kerja 

dari rumah. Hal ini sebagai upaya untuk memutus mata 

rantai penyebaran Covid-19. Memang tidak bisa dihindari 

dengan mudah penyebaran virus ini, mengingat 

penularannya yang begitu mudah dan cepat ditambah 

dengan efek yang ditimbulkan yakni kematian. Sehingga, 

ancaman virus ini tidak main-main, oleh sebab itu 

penanganan serta pencegahannya pun tidak mudah. 

Pandemi ini menjadi bencana dan musibah global 

yang menakutkan dan memprihatinkan yang tidak 

memilih targetnya berdasarkan pertimbangan agama, 

suku, dan budaya serta aliran. Setiap person berpotensi 

terjangkit apabila kadar imunitasnya rendah atau tidak 

kuat, tidak menerapkan pola hidup bersih, sehat serta 

tidak menjaga jarak fisik (physical distancing) dan juga 

jarak sosial (social distancing).2 Ini bisa diartikan bahwa 

virus ini merupakan salah satu ciptaan Allah Swt yang 

tugasnya tidak hanya “menyasar” satu atau dua orang 

tertentu namun kepada manusia berpotensi terjangkit virus 

tersebut manakala tidak melakukan protokol kesehatan 

secara benar dan tepat, artinya manusia harus tetap 

berupaya, berusaha secara maksimal agar terhindar dari 

virus tersebut, bukan hanya berdoa dan pasrah kepada 

sang Kuasa. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Swt: 

 
2 Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan 

Islam”, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Vol. 7, No. 6 (2020), 562. 
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َنة   َواْعَلُموا َأنَّ    ۖ   ََل ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمْنُكْم َخاصَّة   َوات َُّقوا ِفت ْ

 اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ 

“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak 

khusus menimpa orang-orang yang dzalim (lalim) saja di 

antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras.” 

(QS. Al Anfal: 25) 

 

 Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa manusia 

harus terus berupaya untuk menghindari, mencegah 

bahkan keluar dari “ancaman” wabah ini dengan 

melakukan berbagai usaha, terobosan-terobosan atau 

sejenisnya. Itu semua, demi kepentingan umum dan 

keberlangsungan kehidupan secara damai. Usaha dengan 

dibarengi doa akan menjadi cara ampuh dalam memutus 

tali persebaran wabah ini, usaha sebagai representasi kita 

sebagai manusia ciptaan, sedangkan doa sebagai 

representasi penghambaan manusia kepada sang pencipta. 

 Penjelasan di atas harus dimaknai secara 

mendalam dan diimplementasikan secara benar, 

mengingat Covid-19 sebagai virus yang mematikan 

(ganas). Imunitas, kebersihan, jaga jarak harus tetap 

dinomorsatukan, bukan memikirkan kepentingan atau 

kesenangan pribadi, tetapi saat ini harus lebih memikirkan 
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(mempertimbangkan) kepentingan, keselamatan orang 

banyak.3 

 Covid-19 ini memang membawa kemudaratan 

besar bagi aspek kehidupan manusia yang apabila tidak 

diatasi maka akan terjadi kepunahan populasi manusia di 

dunia. Kemudaratan yang diakibatkan oleh ganasnya 

serangan virus ini menjadikannya sebagai pandemi global 

yang harus segera di atasi agar kehidupan manusia secara 

umum bisa kembali normal dan ekonomi bisa pulih. 

Covid-19 harus diatasi dari berbagai lini; aspek, mulai 

dari aspek medis (kesehatan), politik (kebijakan), 

keagamaan, dan juga kesadaran masyarakat secara umum 

untuk lebih disiplin. 

 Aspek keagamaan menjadi jalan alternatif dalam 

proses penguatan rohani; spiritual masyarakat di kala 

mereka mengalami kegelisahan, kekhawatiran dan 

kecemasan yang hal ini malah akan memperburuk sistem 

antibodinya. Oleh karena itu, aspek rohani; spiritual 

dalam kondisi seperti ini sangat perlu ditingkatkan agar 

aspek jiwanya bisa tenang, sabar, dan tawakal di tengah 

ujian yang sangat berat ini. Covid-19 sebagai pandemi 

global memang bisa disimpulkan sebagai ujian, cobaan, 

azab maupun hukuman sesuai dengan aspek mana yang 

 
3 Masalah covid-19 bisa juga dibaca dalam 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019, diakses pada 20 

November 2020. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019
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dilihat, namun dalam hal ini penulis tidak mengomentari 

terlalu jauh status Covid-19 apakah sebagai ujian, cobaan, 

azab ataupun hukuman. Apapun itu, bahwa wabah ini 

adalah kehendak Allah Swt yang mau tidak mau manusia 

harus menerimanya dengan selalu berusaha secara dzahir 

dan batin untuk keluar dari wabah ini. Kiranya hal 

tersebut lebih bijak dari pada kita mengomentari atau 

berargumen tentang status wabah ini. 

 Di saat pandemi ini melanda memang hal yang 

sangat diperlukan adalah adanya kerja sama antar bangsa 

dalam memerangi; mengatasi wabah ini salah satunya 

dengan penemuan sekaligus pengadaan vaksin secara 

global, kerja sama negara dengan masyarakat untuk 

bersama-sama bertekad membendung penyebaran wabah 

ini dengan mekanisme yang ada; yang sudah ditentukan, 

kerja sama negara dengan ormas dalam menentukan 

kebijakan-kebijakan yang proporsional untuk 

keberlanjutan kehidupan dan tata hidup masyarakat yang 

disiplin, teratur dan tercukupi meskipun di tengah Covid-

19 ini, terakhir, peran agama sebagai benteng pertahanan 

rohani masyarakat untuk tetap berpegang teguh kepada 

nilai-nilai agama agar kesulitan yang sedang dihadapi bisa 

diatasi dengan baik, ikhlas dan kuat.4 

 
4 Eman Supriatna, “Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan 

Islam”, Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i,., 555. 
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 Wabah Covid-19 memberikan nilai edukasi yang 

sangat bermanfaat kepada kehidupan manusia yakni 

mendidik untuk hidup bersih dan disiplin yang selama ini 

mungkin dianggap remeh; sepele. Hal ini bisa menjadi 

nilai positif yang bisa diambil di balik musibah pandemi 

yang kini terjadi di kehidupan kita. Artinya, tidak setiap 

musibah atau penyakit membawa dampak negatif, pasti 

ada sisi positif yang bisa kita ambil sebagai pelajaran 

untuk kehatian-hatian atau untuk memperbaiki diri dalam 

pola kehidupan yang mungkin selama ini salah; kurang 

tepat. 

 Wabah Covid-19 juga memberikan pelajaran yang 

berharga untuk saling tolong menolong baik antar bangsa 

maupun antar masyarakat. Kebersamaan ini untuk saling 

menguatkan satu dengan yang lain dalam menghadapi 

pandemi Covid-19 yang kian masif. Untuk itu, paradigma 

sosialis harus ditegakkan di tengah kesulitan yang sedang 

melanda segala aspek kehidupan manusia. Mengingat, 

wabah Covid-19 tidak bisa disikapi sebagai wabah 

penyakit biasa, namun wabah ini harus disikapi sebagai 

wabah yang berbahaya yang bisa merenggut nyawa 

manusia, sehingga dibutuhkan komitmen bersama untuk 

ikut aktif memerangi penyebaran wabah ini dan saling 

menguatkan dengan saling tolong menolong terhadap 

saudara yang terkena atau terdampak akan Covid-19. 
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Gambar 1. 1 Covid-19 Sebagai Pandemi Global 

Berdasarkan penjelasan di atas bisa kita maknai 

bahwa pandemi Covid-19 sebagai wabah global yang 

harus diwaspadai dan ditanggapi secara serius. 

Masyarakat harus paham status wabah ini agar sama-sama 

berkomitmen dalam menegakkan protokol kesehatan yang 

sudah ditentukan oleh pemerintah maupun oleh gugus 

tugas penanganan Covid-19 di Indonesia. Meskipun 

sekarang ini kita sudah masuk era new normal yang 

memberikan kelonggaran beraktivitas meskipun secara 

terbatas. Dengan demikian, maka perlu dan wajib 

hukumnya selama pandemi ini belum berakhir kita 

Covid-19 sebagai 

pandemi global 

Covid-19 sebagai virus yang 

membahayakan dan 

mematikan. 

Populasi manusia akan hilang 

manakala wabah ini terus 

dibiarkan. 

Ancaman dan akibat 

virus ini menjadikan 

dia wabah global; 

kejadian luar biasa. 

Sehingga diperlukan kebijakan 

yang sungguh-sungguh dalam 

memecahkan persolan Covid-19. 

Dan diperlukan adanya 

komitmen-kerja sama antara 

negara, ormas dan masyarakat. 

Kedisiplinan, mematuhi 

protocol kesehatan, 

menjaga kebersihan dan 

menjaga jarak serta pola 

hidup sehat sebagai 

kunci memutus rantai 

Covid-19. 
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menjaga protokol kesehatan di mana pun berada dan 

peraturan ini juga harus dijalankan oleh elemen 

masyarakat baik kalangan atas, menengah maupun bawah. 

Sehingga, akan menimbulkan sebuah harmonisasi dan 

kerja sama antar elemen masyarakat secara utuh. 

B. Islam dan Covid-19 

Islam sebagai agama yang menempatkan 

kemaslahatan di atas segala-galanya dalam hal ini apapun 

terlebih masalah kehidupan manusia. Islam memandang 

bahwa kemaslahatan merupakan “tonggak” bagi 

keberlangsungan kehidupan manusia secara harmonis, 

damai dan sejahtera, jadi apapun yang mengganggu 

bahkan mengancam kemaslahatan kehidupan manusia 

dalam hal ini Islam dengan tegas menolak bahkan 

mengharamkannya serta melakukan berbagai upaya untuk 

mencegah hal tersebut. 

Covid-19 merupakan virus; penyakit yang 

mengancam keberlangsungan kehidupan manusia, 

sehingga segala upaya harus digalakkan demi 

pemeliharaan nyawa dan keberlangsungan kehidupan 

mereka. Oleh karena itu, Islam mendahulukan 

kepentingan umum demi kemaslahatan, penyelamatan dan 

pemeliharaan nyawa merupakan elemen penting dan 

utama yang harus dilakukan di tengah kondisi seperti ini 

sebagaimana kaidah fikih: 
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اْلَمْحظُْورَاتِ  تُِبْيحُ  اَلضَُّرْورَاتُ   

“Kemudaratan membolehkan suatu yang 

dilarang.”5 

 َدْرُء اْلَمَفاِسِد أَْوََل ِمْن َجْلِب اْلَمَصاِلحِ 
“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada 

menarik kemaslahatan.”6 

Kaidah fikih di atas berkenaan dengan penjelasan 

bahwa mengutamakan keselamatan nyawa demi 

kemaslahatan umum lebih baik dari pada meninggalkan 

perkara yang dilarang dalam keadaan tertentu. Maksudnya 

ialah demi kemaslahatan perkara-perkara yang haram itu 

boleh dilakukan, misalnya memakan daging ular di tengah 

hutan di saat tidak ada makanan satu pun yang ditemukan, 

jika tidak dimakan maka akan mati kelaparan. Artinya, 

daging ular secara hukum syara’ adalah haram, namun 

dalam situasi-kondisi darurat, maka memakan daging ular 

tersebut diperbolehkan. Hal tersebut sebagai bentuk 

penyelamatan akan nyawa agar tetap bisa hidup; demi 

keberlangsungan hidup.7 Ini sesuai dengan firman Allah:  

 
5 Jalauddin Al Suyuti, Al-Asybah wa al Nazair (Beirut: Daar al Kutub al-

Ilmiyah, 1983). Lihat juga Syaikh Ahmad bin Syaikh Muhammad Al Zarqa’, 

Syarh Qawaid fiy Fiqhiyah (Damaskus: Daar al Qalam, 1996).  
6 Nashr Farid Muhammad Washil, Al-Madkhalu fiy al Qawa’id al-Fiqhiyyah 

wa Atsaruha al-Ahkami al-Syar’iyyati (Jakarta: Amzah, 2009), 21. 
7 Baca lengkapnya dalam Mahyuddin Abu Zakaria al Nawawi, Syarh Sahih 

Muslim (Beirut: Daar al Khair, 1996), bandingkan dalam Muhamad al Tahir 

Ibnu Asyur, Maqashid Syari’ah al Islamiyah (Kuala Lumpur: Al-Basair, 

2010). 
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َا َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتةَ ﴿ َم َوَلََْم اْْلِْنزِيِر َومَ  ِإَّنَّ َمِن  ا أُِهلَّ بِِه لَِغْْيِ اللَِّه فَ َوالدَّ  

﴾اْضطُرَّ َغي َْر بَاٍغ َوََل َعاٍد َفََل ِإْْثَ َعَلْيِه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ   
“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan 

bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang 

(ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi 

barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) 

sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (QS. al-Baqarah: 173) 

 

ْثٍْ فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ َفَمِن اْضطُرَّ ِف ََمَْمَصٍة َغي َْر ُمَتَجانِ ﴿ ﴾ٍف ِلِِ  

“Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan 

tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Maidah: 3) 

Penjelasan di atas yang kemudian diperkuat oleh 

firman Allah menegaskan bahwa keselamatan nyawa dan 

segala yang berkaitan dengan kepentingan kehidupan 

menjadi sebab utama yang harus didahulukan. Begitu juga 

dengan kondisi saat ini yang memandang bahwa Covid-19 

merupakan isu sosial yang mempunyai dampak besar 

pada keberlangsungan hidup manusia, sehingga dalam hal 

ini Islam memberlakukan berbagai upaya untuk mencegah 

penularan; penyebaran Covid-19 di tengah kehidupan 

manusia, artinya Islam memperbolehkan berbagai upaya 

demi kemaslahatan manusia secara umum. Misalnya, salat 

Jumat diganti dengan salat Zuhur di rumah masing-
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masing, tidak melakukan jabat tangan saat bertemu 

maupun bersentuhan, tidak menyelenggarakan hajatan 

yang menimbulkan “kerumunan” banyak orang dan lain 

sebagainya. 

Islam menjadi agama yang mengedepankan nilai-

nilai kemanusiaan, kepentingan sosial dan kebaikan 

universal. Bukan agama yang individualistis, inklusif, 

mistik, dan formal semata, Islam berusaha membangun 

komposisi kehidupan yang seimbang dan penuh 

kesejukan. Sehingga, segala sesuatu yang membawa 

“petaka” atau problem terhadap kehidupan manusia secara 

umum maka Islam hadir memberikan berbagai solusi; 

jalan alternatif meskipun kadangkala solusi itu secara 

syara’ berlawanan dalam segi hukum. Ini artinya, Islam 

berani “mengorbankan” ketentuan yang sudah dibuat, 

demi kepentingan umat manusia secara universal di saat 

kondisi yang sangat urgen (darurat).  

Dari sini kita bisa petik sebuah kesimpulan bahwa 

Islam bukan menjadi agama yang diktator, otoriter 

maupun egoistik yang tidak mua berdialog dengan zaman, 

kondisi maupun situasi apapun. Jika ini terjadi maka 

agama tidak bisa membuat kehidupan seseorang menjadi 

lebih baik, mengingat kehidupan manusia selalu berputar 

dan pasti mengalami perubahan kondisi, sehingga di sini 

diperlukan kebijaksanaan agama itu sendiri. Untuk itu, 
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Islam dalam ajarannya menawarkan beberapa jalan 

alternatif, kefleksibelan, kedinamisan dan kemudahan-

kemudahan bagi kepentingan-kemaslahatan manusia 

secara universal. 

Analisa di atas menunjukkan bahwa harus ada 

konsep tentang moderasi beragama di tengah pandemik 

Covid-19 ini, mengingat konsep tersebut sangat penting 

untuk menjaga keadaan sosial keagamaan dengan melihat 

fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Secara realita 

menunjukkan bahwa prioritas moderat dalam beragama 

pada masa pandemi Covid-19 ini adalah menjadi sebuah 

keharusan. Artinya, dengan keadaan darurat seperti inilah 

konsep dan pendekatan moderasi beragama “wajib” 

diterapkan. Oleh sebab itu, umat sebaiknya lebih menjaga 

keselamatan diri sendiri dan juga masyarakat luas yang 

hal tersebut lebih utama karena tidak ada jalan alternatif 

lain dibandingkan dengan memaksakan kehendak ibadah 

di masjid atau di gereja maupun tempat ibadah lain yang 

itu mengundang banyak orang; jamaah. Dalam hukum 

Islam ada pilihan “rukhsah” ketika umat dalam kondisi 

sulit; susah maka boleh untuk tidak melakukan sesuai 

dengan tuntutan syara’.  

Kemudian, umat manusia dituntut untuk lebih 

memahami fikih di tengah wabah ini dengan tidak 

meninggalkan fikih konvensional. Pendekatan konsep 



Era Baru Masyarakat Islam Pasca Pandemi Covid-19 

 

 

13 

moderasi beragama pada kondisi seperti ini memang 

menjadi keharusan terutama relasi antar manusia dengan 

cara menghindari dan memutus tali penularan Covid-19 

dengan berbagai cara. Pembiasaan diri untuk menerima 

sesuatu yang ditimbulkan oleh Covid-19 dari berbagai 

aspek terutama pembiasaan beribadah di masjid, gereja 

dan lainnya. Pertimbangan kaidah menghindari 

kemudaratan lebih utama dibanding melaksanakan 

maslahat menjadi cara Islam untuk tetap menjaga konsep 

moderasi beragama.8 

Islam dalam hal ini memiliki prinsip untuk 

memberikan kemudahan di tengah kesulitan, meraih 

kemaslahatan di tengah kemudaratan, memberikan 

kelonggaran; rukhsah di tengah kondisi yang berat. 

Kondisi sekarang ini merupakan contoh situasi-kondisi 

yang memberatkan bagi masyarakat, sehingga kaidah-

kaidah syariah harus diterapkan guna memberikan solusi 

dan juga jalan alternatif terhadap kesulitan yang ada yang 

hal itu dapat menyebabkan beban bagi masyarakat (umat 

Islam) sebagaimana firman Allah: 

للَُّه نَ ْفس ا ِإَلَّ ُوْسَعَهاََل يَُكلُِّف ٱ  
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan batas kesanggupannya.” (QS. Al Baqarah: 286) 

 
8 Baca lengkapnya dalam Abdul Syatar, Muhamad Majdy A, dan Arif 

Rahman, “Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus 

Desease 2019 (Covid-19),” Kuriositas: Jurnal Media Komunikasi Sosial dan 

Keagamaan, Vol. 13, No. 1 (2020), 1-2. 




