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KATA PENGANTAR 
 

 

Jamaah Tabligh merupakan gerakan Islam Transnasional yang 

sedang mengalami sorotan tajam oleh berbagai pihak tidak 

hanya di Indonesia tetapi juga di dunia karena kelalaian dan 

penolakannya dalam menerapkan instruksi pemerintah terkait 

pelaksanaan protokol kesehatan untuk pencegahan penyebaran 

Covid-19. Akibat dari kelalaian ini forum ijtima (pertemuan 

internasional) yang dihadiri oleh ribuan anggota jamaah 

menjadi sumber utama penularan dan penyebaran Covid-19 di 

komunitas Tablighi di berbagai negara seperti India, Pakistan, 

Filipina, Palestina, Malaysia, Brunei, Indonesia dan lain-lain. 

Oleh karena itu, riset tentang Jamaah Tabligh dan Covid-19 

sangat urgen untuk dilakukan dalam rangka memahami 

perpektif Jamaah Tabligh tentang pandemi Covid-19 dan 

upaya negosiasi ideologi dan praktek keagamaan yang 

dilakukan dalam mengatasi pencegahan penyebaran dan 

memutus mata rantai Covid-19.  

Secara spesifik buku ini fokus membahas tentang 

pemaknaan, pendefinisian dan respon Jamaah Tabligh 

terhadap Covid-19. Pandemi Covid-19 pada awalnya 

dipandang remeh dan tidak dipercayai oleh mereka, namun 

setelah anggota mereka juga ikut terpapar Covid-19 berdampak 
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luas terhadap praktek keagamaan dan dakwah Tablighi. Selain 

itu, buku ini juga akan mengeksplorasi wacana yang 

berkembang di lingkungan mereka tentang pandemik Covid-

19 dan pengaruhnya terhadap perubahan-perubahan praktek 

keagamaan mereka selama masa pandemi. Protokol Covid-19 

termasuk social distancing dan penggunaan masker secara 

otomatis mendorong adanya perubahan dalam praktek 

keagamaan Tablighi, oleh karena itu penelitian ini juga 

menginvestigasi upaya rekonstruksi pola praktek keagamaan 

dan adaptasi mereka dengan situasi New Normal.  

Buku ini merupakan hasil dari proyek penelitian selama 

satu tahun dengan tahapan pengumpulan data selama enam 

bulan dan enam bulan untuk laporan dan realisasi luaran. Buku 

ini tentu jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan dari 

berbagai pihak sangat dibutuhkan. Untuk saran bisa 

disampaikan ke email shamdi@unram.ac.id. 

 

 

Mataram, 17 Juni 2021 

 

 

SH 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 

Covid-19 yang muncul di Wuhan, China bulan Desember 2019 

telah mengancam eksistensi manusia di dunia akibat 

penyebarannya yang sangat massif, mengglobal menyasar 

semua umur mulai dari anak-anak hingga orang dewasa (. 

Hampir semua negara mengalami kasus terpapar Corona 

dengan jumlah korban yang beragam. Negara-negara maju 

yang memiliki sistem dan alat kesehatan yang modern juga 

tidak mampu menahan cengkeraman Covid-19, bahkan 

mereka terpapar kasus dengan jumlah tertinggi di dunia seperti 

Amerika Serikat, Spanyol, Itali, Inggris, dan Iran. Begitu juga 

di negara-negara berkembang angka penyebaran Covid-19 

terus naik secara signifikan akibat tidak mampu mengendalikan 

dan mengatur warganya disiplin dalam menjalankan protokol 

kesehatan. Indonesia misalnya, angka pasien Covid-19 terus 

meningkat menembus angka 23.811 pada tanggal 27 Mei 2020. 

Angka ini diprediksi akan terus meningkat karena warga yang 

tidak disiplin dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan 
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masyarakat (PPKM), seringkali melakukan pertemuan-

pertemuan dengan jumlah massa besar.  

Buku ini membahas tentang fenomena penyebaran 

Covid-19 di komunitas Jamaah Tabligh di Indonesia dan 

dampaknya secara sosial-keagamaan. Covid-19 berpotensi 

menyebar secara massif di dalam kerumunan atau keramaian 

karena sentuhan fisik antar manusia yang inten dan tidak 

terkontrol. Praktek-praktek keagamaan seperti ritual bersama, 

beribadah komunal dan berdakwah dengan interaksi di 

komunitas agama yang melibatkan orang banyak merupakan 

salah satu sumber utama yang berfungsi sebagai keran 

percepatan penyebaran virus Corona. Kasus Shincheonji 

Church of Jesus di Korea Selatan misalnya telah menyumbang 

penyebaran Covid-19 terbesar di negara tersebut. Menurut the 

Korea Centers for Disease Control and Prevention (KCDC) 

dari 12,484 kasus setidaknya 5, 213 dihubungkan dengan kasus 

penyebaran yang bersumber dari gereja ini1. Kasus yang mirip 

juga menimpa gerakan Islam transnasional Jamaah Tabligh di 

negara-negara Asia seperti Malaysia, India, Pakistan dan 

Indonesia telah menjadi sorotan dan perhatian dunia ketika 

pertemuan-pertemuan besar yang melibatkan puluhan ribu 

 
1 https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/24/south-korea-church-hit-
by-covid-19-says-members-to-give-plasma-for-research.html 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/24/south-korea-church-hit-by-covid-19-says-members-to-give-plasma-for-research.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/24/south-korea-church-hit-by-covid-19-says-members-to-give-plasma-for-research.html
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orang dalam praktil ritual dan dakwah mereka menjadi cluster 

baru penyebaran Covid-19 yang sangat massif dan mengerikan.  

Kasus pertama Covid-19 yang menimpa Jamaah 

Tabligh terekspos oleh media pada pertemuan internasional 27 

Feb-1 Maret 2020 setelah ditemukan tiga dari dua orang 

meninggal karena Covid-19 diidentifikasi sebagai Jamaah 

Tabligh yang hadir pada acara ijtima tersebut2. Pemerintah 

Malaysia melakukan intervensi mencari jamaah yang hadir di 

pertemuan tersebut menjalani tes Swab. Pertemuan ini dihadiri 

16,000 orang anggota Jamaah Tabligh dan 1,500 berasal dari 

negara asing3. Dari 16,000 peserta yang hadir, pemerintah 

Malaysa telah melakukan Swab tes kepada 10,553 anggota dan 

hasilnya menunjukan bahwa dari 1,030 kasus Covid-119 624 

orang dihubungkan ke acara ijtima4. Markas Nizamuddin di 

India juga dilockdown oleh pemerintah India setelah 

ditemukan adanya kasus kematian 6 anggota Jamaah Tabligh 

dari wilayah Telangana yang hadir pada ijtima internasional di 

Nizamuddin New Delhi. Pemerintah mengevakuasi Jamaah 

yang masih tinggal di masjid Nizamuddin dan mencari anggota 

mereka yang sedang khuruj di enam distrik di India. Kasus ini 

 
2 https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/conservative-group-
03202020181010.html. 
3 https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/575560/how-sri-petaling-
tabligh-became-southeast-asias-covid-19-hotspot. 
4 https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/conservative-group-
03202020181010.html. 

https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/conservative-group-03202020181010.html
https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/conservative-group-03202020181010.html
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/575560/how-sri-petaling-tabligh-became-southeast-asias-covid-19-hotspot
https://www.nst.com.my/news/nation/2020/03/575560/how-sri-petaling-tabligh-became-southeast-asias-covid-19-hotspot
https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/conservative-group-03202020181010.html
https://www.benarnews.org/english/news/malaysian/conservative-group-03202020181010.html
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diprediksi terjadi pada ijtima sebelumnya di Markaz 

Nizamuddin yang berlangsung pada tanggal 13-15 Maret 2020 

dihadiri 8,000 peserta dari berbagai negara. Dari 4,400 kasus 

Covid-19 di India pada, sepertiganya disinyalir berasal dari 

pertemuan ijtima tersebut5. Peristiwa yang sama juga terjadi di 

Pakistan, pemerintah menutup markas mereka dan melakukan 

tes massal setelah ijtima di Punjab yang dihadiri 100,000 orang 

anggota Jamaah Tabligh dari berbagai negara6. Sekitar 539 

orang diprediksi terkena Covid-19, dua di antaranya berasal 

dari Gaza Palestina7.   

Kasus penularan Covid-19 di Indonesia yang menjadi 

fokus dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ijtima yang 

diadakan oleh Jamaah Tabligh di Gowa, Makassar, Sulawesi 

Selatan adalah pintu utama penyebaran Covid-19 di majoritas 

daerah Indonesia. Pertemuan ini dihadiri sekitar 10.000 peserta 

dan 500 orang berasal dari negara luar8. Pemerintah 

membubarkan paksa acara ini sebelum selesai dan merapid test 

sebagian anggota yang berada dilokasi. Peserta diminta pulang 

 
5 https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-worst-
coronavirus-vector-200407052957511.html. 
6 https://www.aljazeera.com/news/2020/04/pakistan-quarantines-20000-
tabligh-gathering-lahore-
200406075221220.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm
_campaign=read_more_links. 
7 https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/tablighi-jamaat-faces-
criticism-in-pakistan-for-covid-19-spread/articleshow/75057994.cms 
8 https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-asal-peserta-perhelatan-ijtima-
dunia-zona-asia-2020-di-gowa. 

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-worst-coronavirus-vector-200407052957511.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-worst-coronavirus-vector-200407052957511.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/pakistan-quarantines-20000-tabligh-gathering-lahore-200406075221220.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/pakistan-quarantines-20000-tabligh-gathering-lahore-200406075221220.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/pakistan-quarantines-20000-tabligh-gathering-lahore-200406075221220.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/pakistan-quarantines-20000-tabligh-gathering-lahore-200406075221220.html?utm_source=website&utm_medium=article_page&utm_campaign=read_more_links
https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/tablighi-jamaat-faces-criticism-in-pakistan-for-covid-19-spread/articleshow/75057994.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/tablighi-jamaat-faces-criticism-in-pakistan-for-covid-19-spread/articleshow/75057994.cms
https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-asal-peserta-perhelatan-ijtima-dunia-zona-asia-2020-di-gowa
https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-asal-peserta-perhelatan-ijtima-dunia-zona-asia-2020-di-gowa
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ke daerah masing-masing, dan sebagiannya tidak menjalani tes 

swab9 sehingga menimbulkan masalah baru di daerah masing-

masing. Setelah pulang ke rumah masing-masing pemerintah 

daerah termasuk di Lombok Nusa Tenggara Barat melacak 

keberadaan Jamaah Tabligh yang hadir di pertemuan itu dan 

memaksa mereka untuk tes swab.  

Berangkat dari kompleksitas persoalan penularan 

Covid-19 di komuntias Jamaah Tabligh ini, maka penelitian ini 

tidak hanya fokus pada proses penularan di acara ijtima, tetapi 

juga pada dinamika yang berkembang di masyarakat dan 

komunitas Jamaah Tabligh terkait pemahaman dan pemaknaan 

mereka tentang pandemik, dan wacana yang berkembang di 

lingkungan mereka khususnya Covid-19. Covid-19 memiliki 

dampak yang sangat besar terhadap perubahan-perubahan 

praktek keagamaan yang menuntut negosiasi dan rekonstruksi 

praktek keagamaan yang lebih adaptif. Jamaah Tabligh tidak 

lagi bisa berdakwah keliling ke masjid-masjid dan harus 

mengikuti protokol Covid-19 yang sangat ketat dan tidak 

bersahabat dengan pola pelaksanaan ritual dakwahnya, oleh 

karena itu buku ini juga akan menguji perubahan-perubahan 

 
9 Swab merupakan proses pengambilan sampel lendir dari saluran pernapasan. 
Caranya dengan mengusap tenggorokan melalui mulut dan hidung. Sampel 
spesimen akan di bawa ke laboratorium Sampel yang telah dikumpulkan akan 
disimpan di dalam tabung atau botol steril, dan akan dikirim ke laboratorium 
untuk dilakukan pengujian. 
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praktek keagamaan yang terjadi di kalangan Jamaah Tabligh 

dan bagaimana mereka mengatasi stigma yang berkembang di 

masyarakat.  

Jamaah Tabligh menjadi salah satu kajian yang mulai 

mendapat perhatian dari peneliti lokal dan nasional. M. 

Imdadun Rahmat (2005) yang membahas jaringan kelompok 

transnasional seperti Hizbut Tahrir, Jamaah Tablighi dan 

Wahabisme yang tumbuh cepat di Indonesia. Meskipun 

ketiganya membawa misi reformasi Islam, namun strateginya 

termasuk Tablighi dengan tidak menyentuh wilayah politik dan 

hanya menargetkan kaum Muslim sebagai objek dakwahnya. 

Saipul Hamdi (2015) membahas tentang perubahan kebudyaan 

mazhab atau yang lebih deknal dengan demazhabisasi Islam, 

system ekonomi ketuhanan yang dikembangkan Jmaah Tabligh 

dan upaya-upaya mereka dalam melakukan rekonsiliasi konflik. 

Jan Ali (2020) melihat Tablgihi sebagai gerakan kebangkitan 

Islam yang tidak lepas dari gerakan revivalis abad ke-18. 

Meskipun secara tidak langsung ada keterkaitan dengan 

gerakan revivalis Islam sebelumnya, tetapi ada perbedaan 

menutu Ali pada metode dan pendekatannya yang lebih pada 

penguatan spiritual dan perbaikan diri dengan bersandar pada 

Al-Quram dan Sunnah Nabi (Ali, 2020: 175).  

Farish Noor A. Noor (2010: 708) melihat dakwah 

Tablighi sebagai bentuk hajji yang permanent, dakwah mereka 



Saipul Hamdi 
 

Perubahan Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Pada Masa 
Pandemi Covid-19 

 

7 

 

tidak pernah putus dari satu tempat ke tempat lain. Noor juga 

melihat aspek sejarah penyebaran Tablighi di Asia Tenggara 

yang menggunakan jaringan imigran India. Anindita 

Chakrabarti (2010: 602) membandingkan gerakan Svadhyaya 

dari Hindu dan Tablighi Jamaat dari Islam dalam konteks 

perjalanan gerakan spiritualitas mereka, penyebaran, organsiasi 

dan juga respon mereka pada skularisasi dan politik. Bulbul 

Siddiqi (2012) menjelaskan konstruksi gender yang lebih equal 

di lingkungan Tablighi ketika mereka melibatkan perempuan 

dalam dakwahnya. Siddiqi juga membahas tentang perkawinan 

dan pembederdayaan keluarga dalam dakwah Tablighi. Haji 

Abdul Rahman Abdullah (1997) berbicara tentang sejarah 

gerakan Tablighi di Malaysia dam hubungannya dengan 

organisasi Darul Arqom. Mohammed Ayoob (2008) 

menyatakan, meskipun berkembang di negara sekuler, gerakan 

Tablighi cukup populer dan diakui secara internasional atas 

semangat dakwah dan pengembangan kelislaman melalui 

pembangunan masjid yang megah di Inggris. Muhammad 

Khalid Masud et al (2000) dan Peter Dale Scott (2007) juga 

melihat fenomena Tablighi sebagai gerakan keagamaan yang 

sukses di Prancis, Belgia, Inggris, dan German dan negara-

negara lain Eropa. Ini sangat penting untuk membedakan 

antara kelompok Salafi yang menganut kekerasan dan non-

kekerasan, politik dan non politik dan ini membantu untuk 
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menjelaskan kesuksesan mereka di negara demokrasi yang 

sekuler. Meskipun demikian, Tabligi telah dituduh bergabung 

dengan kelompok terorisme Al-Qaida yang diduga suskses 

menggunakan Tablighi untuk merekrut anggota sebagai teroris. 

Barbara D. Metcalf (2002) and Bubul Siddiq (2010) melihat 

Tablighi sebagai gerakan neo-Sufism, di mana mereka 

berupaya mererevitalisasi salah satu ajaran spiritulitas Nabi 

Muhammad  untuk mencapai “the true self” dalam  jalan 

Sufisme. Alexander Horstmann (2007: 109) dalam temuan 

risetnya menjelaskan bahwa meskipun Tablighi telah diterima 

di komunitas Thailand Nakhon Sri Thammarat di bagian 

Timur Thailand Selatan, namun mereka kesulitan dalam 

beradaptasi dan berintegrasi secara sosial dan kebudayaan yang 

kemudian seringkali menimbulkan konflik. Eva F. Nisa (2014) 

membahas tentang sejarah dan perkembangan lembaga 

pendidikan Tablighi. Tulisan Christopher Deliso’s (2007) 

mengindikasikan bahwa Tbalighi telah dijadikan sebagai alat 

memperkuat kelompok jihadis melalui jaringan pakistan yang 

beroperasi di London. Meskipun tidak menyentuh wilayah 

politik dalam dakwahnya, namun sangat mudah dimasuki oleh 

keompok teroris internasional. Muhammad Amira Rana 

(2009), Joshua W. Hedges (2008:75) menyebutkan keterlibatan 

naggota Tabligh di beberapa kasus bom di Eropas termasuk 

bom London dan Madrid.  
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B. Ruang Linkup dan Manfaat Penelitian 

Sacara umum penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi 

pengaruh Covid-19 terhadap perubahan praktek-praktek 

keagamaan Jamaah Tabligh di Indonesia khususnya di tiga 

wilayah yaitu di Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan 

Kalimantan Selatan. Untuk jangka pendek, penelitian ini 

bertujuan untuk mengeksplorasi pemaknaan dan pendefinisian 

Jamaah Tabligh tentang Covid-19, dan respon mereka 

terhadap penyebaran Covid-19 di lingkungan komunitas 

mereka. Untuk jangka menengah, riset ini bertujuan untuk 

memahami wacana yang berkembang di komunitas mereka 

selama menghadapi wabah covid-19, dan perubahan-

perubahan praktek keagamaan mereka akibat penyebaran 

Covid-19. Selain itu, riset ini juga bertujuan untuk mengetahui 

sikap mereka terhadap kebijakan pemerintah terkait protokol 

kesehatan pencegahan Covid-19 dan pandangan masyarakat 

tentang Jamaah Tabligh terakit dengan Covid-19. Dalam 

jangka panjang, riset ini bertujuan untuk menginvestigasi upaya 

rekonstruksi pemikiran dan praktek keagamaan selama dan 

pasca pandemik dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

rekonstruksi tersebut. 

Riset ini sangat bermanfaat dalam rangka memberi 

pemahaman yang lebih konprehensif tentang Covid-19, dan 

praktek-praktek keberagamaan Jamaah Tabligh dan kendala 
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yang mereka hadapi terkait penyebaran covid-19 di komunitas 

mereka yang selama ini diasumsikan sebagai kontributor 

terbesar penyebaran covid-19 di Asia pada umumnya dan di 

Indonesia pada khususnya. Bagi pemerintah, hasil riset ini 

dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam rangka 

percepatan pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 dan 

kebijakan terkait dengan tata kelola atau model kehidupan 

keberagamaan di situasi New Normal. Disamping itu, riset ini 

bermanfaat juga bagi Jamaah Tabligh yang menjadi objek riset 

penelitian dalam proyek ini yakni sebagai referensi mereka 

dalam melihat persoalan dan kendala internal dalam merespon 

Covid-19, dan bagaimana mereka merekonstruksi pemahaman 

dan praktek keberagamaan mereka supaya lebih adaptif 

terhadap situasi New Normal. Bagi masyarakat, riset ini dapat 

memberikan pemahaman yang baru tentang perilaku 

keberagamaan Jamaah Tabligh dan bagaimana menyikapi 

perbedaan pandangan dan penafsiran keagamaan sehingga 

tidak muncul stigmatisasi kepada Jamaah Tabligh. Dengan 

lahirnya kebijakan dan model atau tata kelola kehidupan 

keberagamaan dari output riset ini, maka masyarakat secara 

langsung akan memanfaatkan produk dari riset ini yang lebih 

ke rekayasa sosial.  
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C. Ancaman Covid-19 dalam Diskursus Jamaah 

Tabligh 

Penelitian ini dibangun berdasarkan hasil riset sebelumnya 

yang membahas tentang Jamaah Tabligh. Kebaruan riset ini 

terletak pada topik pembahasan yang mengaitkan Jamaah 

Tabligh dengan Covid-19. Jamaah Tabligh menjadi sorotan 

dunia internasional ketika tetap mengadakan pertemuan besar 

“ijtima” di tengah pandemik tanpa menghiraukan protokol 

Covid-19 dan instruksi pemerintah. Dari hasil ijtima ini 

transmisi Covid-19 terus meningkat di berbagai negara 

terutama di sepuluh negara seperti India, Pakistan, Banglades, 

Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, Thailand, Sri 

Lanka dan Indonesia. Maka riset ini sangat penting dilakukan 

untuk memahami konstruksi pemikiran dan praktek 

keagamaan Jamaah Tabligh.  

Sarjana-sarjana yang pernah melakukan riset tentang 

Jamaah Tabligh lebih banyak berasal dari luar negeri. Hanya 

beberapa orang dari Indonesia misalnya M. Imdadun Rahmat 

(2005) yang membahas jaringan global tentang kebangkitan 

gerakan Islam transnasional seperti Hizbut Tahrir, Jamaah 

Tablighi dan Wahabisme yang tumbuh cepat di Indonesia. 

Menurut Rahmat jaringan global ini memiliki pengaruh atas 

kesuksesan di tingkat lokal karena pendekatan mereka yang 
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lebih rasional dan cermin atas eksistensi dan kebenaran ajaran 

tersebut. Meskipun ketiga gerakan ini sama-sama bersifat 

transnasional dalam bingkai ideologi Salafi yang membawa 

konsep reformasi dan purifikasi ajaran agama Islam, namun 

penekanannya berbeda-beda. Wahabi berbeda dengan Tablighi 

dalam beberapa hal, begitu juga dengan Hizbut Tahrir yang 

lebih fokus pada perjuangan penegakan khilafah Islamiyah. 

Saipul Hamdi (2015) membahas tentang demazhabisasi Islam, 

ekonomi ketuhanan dan konflik sosial. Hamdi menyatakan 

bahwa ada upaya Tablighi dalam demazhabisasi Islam yakni 

melepas budaya mazhab dalam tradisi kegamaan mereka. 

Hamdi juga melihat perubahan sistem ekonomi di lingkungan 

Tablighi yang menekankan ekonomi “ketuhanan”, di mana 

mereka meyakini bahwa Tuhan adalah sumber rezeki dan akan 

memberikan rezeki itu kepada jamaah karena telah berdakwah. 

Tabglihi seringkali mengambil jalan tengah atau mengalah 

ketika muncul gesekan di masyarakat. Mereka tidak akan 

melawan dan memilih menghindar atau pergi ke tempat lain 

ketika masjid ditutup atau diserang oleh warga.  

 Sedangkan sarjana internasional yang membahas 

Tablighi di antaranya adalah Haji Abdul Rahman Abdullah’s 

(1997) berbicara tentang sejarah gerakan Tablighi di Malaysia 

dam hubungannya dengan organisasi Darul Arqom. Kedua 

lembaga ini mampu bekerja sama satu sama lain dalam dakwah 
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termasuk mengorganisir pertemuan besar atau ijtima’ yang 

diadakan di New Delhi. Pertemuan ijtima’ ini biasanya dihadiri 

oleh tiga juta anggota JT dari seluruh dunia. Sebagai bentuk 

kerja sama pemimpin JT dari India juga hadir di Malaysia untuk 

menyaksikan aktivitas dakwah anggota mereka dan 

mengunjungi beberapa madrasah di Malaysia. Meskipun 

banyak tantangan yang dihadapi oleh JT, namun kasus di 

Malaysia memperlihatkan konteks yang spesifik, di mana 

mereka mampu bekerja sama dengan organisasi Muslim yang 

lain. Berbeda dengan Mohammed Ayoob (2008) yang 

membahas pola gerakan dakwah Tablighi di negara-negara 

sekuler Eropa, di mana anggotanya tidak dimonitor oleh 

negara Islam atau hukum Islam, namuan mereka dipengaruhi 

sekte Deobandi dan mazhab Hanafi. Meskipun berkembang di 

negara sekuler, gerakan Tablighi cukup populer dan diakui 

secara internasional atas semangat dakwah dan pengembangan 

kelislaman melalui pembangunan masjid yang megah di 

Inggris. Muhammad Khalid Masud dan kawan-kawan (2000) 

dan Peter Dale Scott (2007) juga melihat fenomena Tablighi 

sebagai gerakan keagamaan transnasional yang sukses di 

Prancis, Belgia, Inggris, dan German dan negara-negara lain 

Eropa. Ini sangat penting untuk membedakan antara 

kelompok Salafi yang menganut kekerasan dan non-kekerasan, 

politik dan non politik dan ini membantu untuk menjelaskan 
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kesuksesan mereka di negara demokrasi yang sekuler. 

Meskipun demikian, Tabligi telah dituduh bergabung dengan 

kelompok terorisme Al-Qaida yang diduga suskses 

menggunakan Tablighi untuk merekrut anggota sebagai teroris 

(Scott 2007; Deliso 2007). Walaupun tidak terdapat bukti yang 

jelas tentang keterlibatan Tablighi dalam terorisme di Asia 

Tenggara, namun kemungkinan terdapat anggota mereka yang 

menjadi patner yang direkrut oleh kelompok teroris.  

Barbara D. Metcalf (2002) and Bubul Siddiq (2010) 

melihat Tablighi sebagai gerakan neo-Sufism, di mana mereka 

berupaya mererevitalisasi salah satu ajaran spiritulitas Nabi 

Muhammad  untuk mencapai “the true self” dalam  jalan 

Sufisme. Alexander Horstmann (2007:109) dalam temuan 

risetnya menjelaskan bahwa meskipun Tablighi telah diterima 

di komunitas Thailand Nakhon Sri Thammarat di bagian 

Timur Thailand Selatan, namun mereka kesulitan dalam 

beradaptasi dan berintegrasi secara sosial dan kebudayaan yang 

kemudian seringkali menimbulkan konflik. Faris A. Noor 

(2012), Eva F. Nisa (2014) and Jan Ali (2014) membahas 

tentang sejarah dan perkembangan lembaga pendidikan 

Tablighi. Tulisan Christopher Deliso’s (2007: 73-83) 

mengindikasikan bahwa Tbalighi telah dijadikan sebagai alat 

memperkuat kelompok jihadis melalui jaringan pakistan yang 

beroperasi di London. Meskipun tidak menyentuh wilayah 
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politik dalam dakwahnya, namun sangat mudah dimasuki oleh 

keompok teroris internasional. Muhammad Amira Rana 

(2009), Joshua W. Hedges (2008: 75) menyebutkan keterlibatan 

naggota Tabligh di beberapa kasus bom di Eropas termasuk 

bom London dan Madrid.  

Kajian tentang Jamaah Tabligh dan hubungannya 

dengan Covid-19 termasuk kajian baru. Topik ini muncul 

secara insidental setelah Covid-19 menimpa komunitas Jamaah 

Tabligh dan adanya sikap yang berbreda berani melawan arus. 

Jamaah Tabligh mengeluarkan statemen atas 

ketidakpercayaannya terhadap Covid-19 dan tidak melihat 

pandemi ini sebagai ancaman. Keberanian melawan arus ini 

mendapat atensi dari berbagai pihak termasuk para peneliti 

yang penasaran dengan motif dan doktrin yang berkembang di 

balek pemhaman yang kontras ini.  

Atul Kakar, Samiran Nundy (2020) menyinggung peran 

Jamaah Tabligh dan kelompok keagamaan lainnya di India 

dalam penyebaran Covid-19. Pertemuan ibadah dan ritual 

besar yang melibatkan ribuan orang telah menambah 

ketakukan masyarakat dan kekhawatiran pemerintah India atas 

peningkatan kasus infeksi Covid-19. Kumar dan Nayar (2020) 

melihat fenomena stigmatisasi dan diskriminasi terhadap  

korban Covid-19. Sebagian besar masyarakat yang terpapar di 

India mengalami tindakan diskriminatif oleh masyarakat, 
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bahkan mereka disalahkan ketika terpapar Covid-19. Jamaah 

Tabligh termasuk kelompok yang mengalami stigamtisasi, 

diksriminasi dan disalahkan, padahal pandemi ini dapat 

menyerang siapapun termasuk petugas kesehatan. Kasus 

Jamaah Tabligh menimbulkan kontraversi dan kemaran berat 

dari publik meskipun pertemuan mereka sebelum pemerintah 

India mengeluarkan kebijakan protokol kesehatan Covid-19. 

Hal yang sama juga dikatakan Fischer, Mangsergh, Lynch, dan 

Santibanez (2019) bahwa stigma merajalela selama penyebaran 

Covid-19 di berbagai negara.  

McCauley, Minsky, dan Viswanath (2013) melihat 

frame media menjadi penyebab stigma semakin berkembang di 

masyarakat. Terkait dengan frame media Samal (2021) juga 

berpendapat pentingnya pendekatan untuk mitigasi 

masyarakat. Kasus sebaran Covid-19 di India memperlihatkan 

bagaimana media menyudutkan kelompok keagamaan tertentu 

termasuk Jamaah Tabigh ketika mereka khuruj dan ijtima di 

markaz Nizamuddin, New Delhi India. Media sangat 

memojokkan mereka, yang berdampak pada kebencian 

masyarakat terhadap kelompok ini. Tidak hanya pemerintah, 

kelompok keagamaan Hindu juga mengejar-ngejar mereka. 

Samal memberi kritik terhadap media yang berupaya 

menyembunyikan dampak besar dari kasus festifal Kumbh 

Mela yang dihadiri  sekitar 3 juta orang mandi di sungai 
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Gangga. Meskipun memicu gelombang besar penyebaran 

Covid-19 yang mencapai 169,000 kasus mengalahkan Brasil, 

pemerintah India terkesan menutupi kasus ini, begitu juga 

media. Pemerintah India tidak berani melarang festival ini 

karena dapat menimbulkan kemarahan dari komunitas Hindu 

yang menjadi konstituen atau pemilih terbesar partai politk 

yang sedang berkuasa.   
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BAB II  
SEJARAH DAN METODE 
DAKWAH JAMAAH 
TABLIGH 
 
 
 
A. Sejarah dan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh  

Jamaah Tabligh adalah gerakan transnasional dakwah Islam 

yang didirikan tahun 1926 oleh Muhammad Ilyas di India 

sebagai respon atas melemahnya iman umat Islam terutama 

dari kelompok nominal Muslim akibat pengaruh internal dan 

eskternal, termasuk gerakan Hinduisasi dan kolonialisasi yang 

terus menggerogoti umat Islam India pada waktu itu. Gerakan 

Hindiuisasi (reconvert) yang menargetkan kelompok nominal 

Muslim atau yang dikenal dengan kelompok abangan 

menimbulkan keprihatinan para ulama termasuk Syaikh Ilyas 

pendiri Jamaah Tabligh. Syaikh Ilyas memusatkan gerakan 

dakwahnya menyasar kalangan bawah yang awam agama, 

kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa 

memandang tingkatan sosial dan ekonominya untuk 

bergabung ke dalam gerakan dakwah wat tabligh ini. Tujuan 

besar dari gerakan dakwah ini adalah mendekatkan diri kepada 
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ajaran Islam yang murni dan mempraktekkanya sebagaimana 

yang dibawa oleh nabi Muhammad (Igor, 2008; Metcalf, 2003).  

Pendektan JT yang sederhana dalam “berIslam”, yang 

hanya mengajak shalat dan berdakwah, serta tidak 

mempersoalkan identitas tradisi keagamaan anggotanya 

menjadi kunci kesuksesan mereka dalam berdakwah. 

Masyarakat yang haus praktek spiritual seperti shalat dan zikiri 

di masjid menyambut dengan antusias kehadiran Jamaah 

Tabligh. Perubahan drastis ditunjukkan mereka yang 

bergabung ke dalam dakwah Jamaah Tabligh, mereka terlihat 

saleh dan rajin dalam beribadah. Mereka juga lebih fokus 

hidupnya mempersiapkan transisi kehidupan akhirat dan 

banyak mengabaikan aktifitas duniawi.  

JT adalah kelompok Islam yang ingin mengembalikan 

ajaran Islam berdasarkan Al-Qur’an dan hadis. Mereka fokus 

meniru kehidupan Nabi dan para sahabatnya sebagai rujukan 

secara totalitas dalam kehidupan sehari-hari. Kata jamaah tabligh 

itu berasal dari bahasa Arab, yaitu kata jama’ah yang bermakna 

perkumpulan atau perhimpunan, maka kata plural dari jamaah 

yakni jamaatan yang bermakna perkumpulan atau rapat. 

Sedangkan Tabligh artinya menyampaikan. Menyampaikan 

perintah Allah kepada umat Islam dengan benar-benar 

memahami cara beribadah kepadanya. Jamaah Tablgih berarti 
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dakwah bersama-sama secara komunal melibatkan lebih dari 

dua orang. 

Nama kelompok Jamaah Tabligh merupakan sebutan 

bagi mereka yang menyampaikan ajaran agama Islam kepada 

manusia. Menurut Syaikh Ilyas bahwa sebenarnya usaha ini 

tidak mempunyai nama, tetapi cukup Islam saja, tidak ada yang 

lain, kata pendirinya. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan 

seandainya aku harus memberikan nama pada usaha ini maka 

akan aku akan meberi nama “harakatul iman” atau gerakan 

iman. Gerakan Iman karena tujuannya adalah penguatan iman 

umat Islam untuk kembali ke jalan yang benar-benar sesuai 

petunjuk Nabi. 

Dalam sejarahnya Syaikh Ilyas memperoleh ilham atau 

inspirasi ketika menunaikan Ibadah Haji pada 1926 untuk 

mendirikan gerakan ini. Ketika memperoleh ilham telah 

membuatnya benar-benar pasrah kepada Allah dan 

membawanya pada pengabdian total kepada agama. Maulana 

Ilyas menyerukan dalam slogannya, “Aye Musalmano Musalman 

bano” yang artinya ‘Wahai umat muslim, Jadilah muslim yang 

kaffah yakni menunaikan semua rukun dan syariah seperti yang 

dicontohkan Rasulullah. JT bukan merupakan sebuah 

kelompok atau ikatan, tapi gerakan Muslim untuk menjadi 

muslim yang menjalankan agama secara sempurna, dan hanya 
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satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal usul 

mahdzab atau aliran dari pengikutnya.  

Dalam waktu kurang dari dua dekade, JT berhasil 

tersebar ke berbagai penjuru dunia khususnya di Asia Selatan 

di bawah kepimpinan Maulana Yusuf, putra Maulana Ilyas. 

Maulana Yusuf adalah aminr amir atau pimpinan yang kedua. 

Gerakan ini mulai mengembangkan aktivitas dakwah pada 

1946, dan dalam kurun waktu 20 tahun, penyebarannya telah 

mencapai Asia Barat Daya dan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, 

dan Amerika Utara. Sekalipun terbentuk di dalam suatu negara, 

namun JT mulai bisa membaur dengan masyarakat lokal dan 

berupaya menunjukkan moral dan contoh yang baik. Meskipun 

negara barat pertama yang berhasil dijangkau JT adalah 

Amerika Serikat, tetapi fokus utama mereka adalah Inggris 

karena populasi padat orang Asia Selatan di sana yang tiba pada 

tahun 1960an dan 1970an. 

Yang membedakan JT dengan kelompok Islam yang 

lain adalah kemandiriannya sebagai gerakan yang tidak 

bergantung kepada sponsor manapun. JT tidak menerima 

donasi dana dan mengharamkan diri meminta kepada orang 

lain termasuk pemerintah. Biaya operasional dakwah JT 

dibiayai sendiri oleh pengikutnya. Tablighi tidak mengambil 

jalur politik di dalam dakwahnya, sebaliknya Tablighi murni 

sebagai gerakan keagamaan dengan metode saling 
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mengunjungi ‘silaturahmi’ dalam usaha agama dan target yang 

beberbeda. Jika kelompok lain menargetkan kelompok di luar 

Islam sebagai objek dakwahnya, Tablighi menargetkan 

kelompok di internal Islam sendiri. Bagi Tablighi penguatan 

keIslaman umat Islam jauh lebih bermakna dan lebih penting 

daripada mengurus umat non Muslim. Apabilan Iman dan 

Islamnya kuat, maka tidak ada kekhawatiran atas gangguan dari 

kelompok luar Islam. 

Setelah berkembang di India dan negara-negara 

tetangga di Asia Selatan, Tablighi menyebarkan sayap 

dakwahnya ke negara-negara asing sejak tahun 1946.Misi 

pengiriman pertama jamaah ke negara luar yaitu ke Hijaz dan 

Inggris pada 1946.Setelah itu negara Amerika Serikat menerima 

kehadiran Jamaah Tablighi.Pada tahun 1960an Tablighi 

dikenalkan di Francis dan mengalami perkembangan pesat 

pada tahun 1970. Selama 1970-1980 Tablighi telah menyebar 

di kontinental Eropa (Kroessin, 2008; Noor, 2012: 33; Prakash, 

2020). Penyebaran yang pesat di Eropa merupakan titik awal 

gerakan Tablighi menjadi gerakan kesalehan global, apalagi 

setelah Tablighi membangun masjid terbesar yang juga menjadi 

markas mereka yang disebut dengan Dewsbury Markas. 

Markas Dewsbury juga dikenal dengan Darul Ulum (rumah 

pengetahuan) dibangun 1978 berlokasi di kota Sevile, 

Dewsbury, Yorkshire Barat, Inggris. Masjid ini menampung 
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4.000 jamaah dan asrama untuk santri penghafal Al-Quran 

(Noor, 2012: 34). 

Dalam catatan Faris Noor (2012: 34-35) bahwa sejak 

1950 Tablighi mulai mengirim para da’i mereka dari India ke 

Burma, Britis Malaya dan Indonesia.Tablighi mengirim 

delegasi pertama pada tahun 1952 ke Indonesia di bawah Amir 

(pimpinan rombongan) Maulana Haji Miaji Isa.Rombongan ini 

terdampar di dermaga Penang, Singapura dan Medan.Di 

Malaysia dan Singapura Rombongan ini didukung oleh 

komunitas Muslim India yang berada di bawah otoritas negara 

Inggris.Sedangkan di Medan mereka berdakwah di Masjid Al-

Hidayah di jalan Gajah.Rombongan ini menggunakan jalur laut 

seperti pendahulu mereka.Sebagaimana dikutip oleh Noor 

bahwa para ahli sejarah seperti Levi, Sastri dan Coedes 

menemukan ekpansi orang-orang India yang menyebarkan 

ajaran Hindu dan Buddha sejak abad ke 7 melalui jalur 

laut.Mereka menuju Sumatra dan Jawa sebagai pedagang, 

pendeta dan sarjana. Priode inilah yang dikenal dengan 

‘Indianisasi’ ketika para sarjana India mendominasi kultur 

keagamaan dan politik di wilayah Nusantara dengan 

mendirikan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan 

Budha.  

Delegasi kedua sebanyak 8 orang dikirim menggunakan 

pesawat ke Jakarta pada 1955.Mereka tidak bisa berbahasa 
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Indonesia dan hanya sedikit Bahasa Inggris. Mereka 

kebingungan mencari siapa di Jakarta karena tidak ada kontak 

satupun yang akan dituju. Pada akhirnya mereka meminta 

untuk bertemu dengan tokoh Muslim India supaya dapat 

berkomunikasi dan memperoleh bantuan mencari tempat 

berdakwah.Mereka dibawa oleh sopir taxi ke rumah Haji 

Zaristan Khan, orang India yang sudah menjadi warga 

Indonesia dan termasuk salah satu pejuang kemerdekaan 

(Noor, 2012; 36).Zaristan mengumpulkan orang-orang India 

untuk bertemu dengan rombongan Tablighi di rumahnya di 

jalan Indsutri.Rombongan Tablighi ditempatkan di masjid 

Bandengan, kampung Pandan Jakarta Utara.Dari sinilah 

Tablighi kemudian berkembang ke seluruh daerah di 

Indonesia. 

 

B. Metode Dakwa Jamaah Tabligh 

Setiap aktivitas manusia memiliki tujuan dan tujuan itu dapat 

dicapai dengan metode tertentu yang cocok dengan agenda dan 

tujuannya. Dakwah Islam telah berkembang pesat ke berbagai 

dunia dibawa oleh kelompok-kelompok aktivis keagamaan 

yang tergabung dalam lingkung Jamaah Tabligh menggunakan 

metode yang tidak lazim digunakan. Metode ini adalah “khuruj 

fi sabilillah”, keluar berdakwah di jalan Allah. Setiap anggota 

diwajibkan keluar berdakwah keliling dari satu komunitas ke 
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komunitas lain dengan tinggal di dalam masjid selama 3 hari, 7 

hari, 40 hari dan 3 bulan. Masjid dijadikan sebaga pusat dakwah 

dan sekaligus markas untuk aktivitas keseharian dakwah 

mereka. Anggota Tablighi masak, mencuci dan tidur di dalam 

masjid.  

Anggota yang sedang khuruj tidak boleh keluar masjid 

tanpa persetujuan dari amir atau pimpinan rombongan. Semua 

aktifitas harus sesuai tertib dan kesepatakan bersama melalui 

musyawarah. Anggota boleh keluar hanya untuk kepentingan 

agama termasuk bertemu dengan tokoh-tokoh agama di luar 

Tabligh. Mereka selalu mencari tahu siapa tokoh-tokoh lokal 

yang dikunjungi untuk silaturahmi dan mengenalkan ajaran 

Jamaah Tabligh. Dari silaturahmi ini anggota JT mendapat 

dukungan, dan terkadang berhasil mengajak tokoh tersebut 

untuk ikut bergabung ke dalam dakwah mereka. Seperti yang 

dikemukakan Ustas Kusmiadi,  banyak tokoh-tokoh baru 

berhasil ditargib untuk ikut berdakwah setelah mendapat 

hidayah dari Allah.  

Metode dakwah dengan cara jaulah juga menjadi salah satu 

ciri khas dari anggota Jamaah Tabligh. Bagi Jamaah Tabligh, 

jauhlah dianggap sebagai tulang punggung dakwah, dan 

dakwah adalah tulang punggung agama. Tampa tulang 

pungguh tidak ada satu benda dapat berdiri tegak. Dakwah 

adalah semua amal jaulah  sebagaimana shalat dan gerakan 
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shalat tersebut berbeda-beda mulai dari jaulah khususi, umumi, 

uhsuli, ta’limi dan tasykili. Jaulah adalah berkeliling dakwah dari 

satu rumah ke rumah lain, dari satu komunitas ke komunitas 

lain merujuk apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi 

Muhammad menurut pandangan Syaikh Ilyas tidak pernah 

berhenti berkeliling dakwah ke rumah-rumah warga termasuk 

ke rumah Abu Jahal yang selalu menolak dakwah beliau. Meski 

demikin, Nabi tidak pernah menyerah menyampaikan pesan 

kebenaran dari Allah SWT.  

Metode dakwah inilah yang dicontoh oleh kelompok 

Jamaah Tabligh. Dakwah adalah tugas yang wajib bagi umat 

Islam, dan mulai terlupakan oleh sebagian besar umat Islam. 

Jamaah Tabligh mencoba membangkitkan kembali semangat 

dakwah ini. Jamaah Tabligh tidak mempedulikan berapa biaya 

yang harus dikeluarkan dan rasa capek yang harus ditanggung, 

serta penolakan yang harus diterima ketika berdakwah. 

Rasulullah sendiri pernah ditegur oleh Siti Fatimah yang sangat 

kasihan dengan kondisinya ketika pulang jaulah dengan kulit 

yang terbakar matahari dan dan pakaian yang kusam. Maka 

Rasulullah bersabda, “Wahai Fatimah! janganlah engkau bersedih. 

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta’ala telah mengutus ayahmu 

dengan suatu hal yang tidak akan tersisa satu rumahpun di muka bumi 

ini. Baik di kota maupun di desa, melainkan Allah memasukan ke 
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dalamnya kemuliaan atau kehinaan (jika mereka menolak), sehingga 

(agama ini) tersebar sebagaimana tersebarnya malam.” 

Di antara ciri khas dakwah Tablighi adalah 

1. Mengajak setiap Muslim untuk memperbaiki dirinya 

(ishlah al-nafs) menyemuprnakan agama dalam 

dirinya, berupa perbaikan iman dan amal shaleh 

yakni mengikuti cara hidup Nabi Muhammad dan 

para sahabatnya.  

2. Mengajak setiap Muslim untuk memperbaiki 

shalatnya secara khusyu’ dan khudu’ (tertib shalat 

sesuai sunnah).  

3. Mengajak setiap Muslim untuk memperjuangkan 

agamanya, yaitu dengan meluangkan waktu, 

membawa harta dan dirinya keluar dijalan Allah 

(khuruj).  

4. Mengajak setiap Muslim untuk menghidupkan 

Masjid, yaitu dengan amalan Masjid Nabawi (amalan 

maqami) yakni: dakwah ila Allah, ta’lim wataa’lum, 

dzikir wa al-‘ibadah serta khidmat). 

5. Mengajak setiap Muslim untuk menghidupkan ta’lim 

dengan keluarganya di rumah, sehingga terbentuk 

suasana seperti Masjid.  
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BAB III  
JAMAAH TABLIGH 
DALAM ANCAMAN 
COVID-19 

A. Jamaah Tabligh Melawan Covid-19: Kasus di 

Berbagai Negara 

Penyebaran pandemi Covid-19 terus meningkat di berbagai 

negara sejak kemunculannya di Wuhan pada bulan Desember 

2019 termasuk di negara-negara Asia seperti Malaysia, India, 

Pakistan dan Indonesia (Harapan et al., 2020; Ali et al, 2020; 

Mohler 2020). Belum ada tanda-tanda penurunan kasus Covid-

19 pasca pemberlakuan lockdown dan pembatasan social 

secara terbatas oleh pemerintah. Secara keseluruhan pasien 

Covid-19 menembus angka 15,296,926 dengan angka kematian 

628 903 jiwa10. Di Malaysia terdapat 8,861 kasus positif dan 

123 meninggal, India 1,336,861 kasus dengaan tingkat 

kematian 31,358, Pakistan, 270,400, dan yang meninggal 5,763, 

dan Indonesia sebanyak 95,418, dengan kematian 4,665 

 
10 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, diakses 
April, 25 2020 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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orang11. Angka tertinggi masih dipegang oleh Amerika Serikat 

dengan jumah kasus  4,186,329 dengan angka kematian 

147,650 orang12. Gelombang kedua Covid-19 juga menjadi 

ancaman serius, banyak negara menutup kembali pelonggaran 

yang telah diberlakukan pasca lockdown seperti Australia, 

Korea Selatan dan Jepang. Kasus Covid meningkat kembali 

setelah pelonggaran tersebut.   

Untuk mengidentifikasi pembawa Covid-19 

pemerintah melacak darimana asalnya dan dengan siapa saja 

orang tersebut berinteraksi. Pemerintah menetapkan klaster-

klaster baru jika terdapat kasus baru muncul. Di Indonesia, 

klaster yang melibatkan nama kelompok Jamaah Tabligh 

adalah klaster Goa Makassar. Fenomena yang sama di luar 

negeri misalya di India, Pakistan dan Malaysia bahwa 

kemunculan kasus baru akan menjadi nama klaster baru seperti 

klaster Markaz Nizamuddin, klaster Markas Sri Petaling 

Malaysia dan klaster Markaz Raiwaind. Klaster yang 

melibatkan nama Jamaah Tabligh mendapat atensi besar dari 

komunitas internasional karena klaster ini memiliki dampak 

penyebaran yang sangat massif tidak haya ke sesama anggota, 

tetapi juga ke keluarga setelah mereka pulang dari ijtima. 

 
11 https://news.google.com/covid19/map?hl=en-
ID&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aen 
12 https://news.google.com/covid19/map?hl=en-
ID&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aen 

https://news.google.com/covid19/map?hl=en-ID&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aen
https://news.google.com/covid19/map?hl=en-ID&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aen
https://news.google.com/covid19/map?hl=en-ID&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aen
https://news.google.com/covid19/map?hl=en-ID&mid=%2Fm%2F03ryn&gl=ID&ceid=ID%3Aen
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Pertemuan yang terus berlangsung dari satu tempat ke tempat 

lain inilah yang menjadi salah satu sumber utama penyebaran 

Covid 19 di masyarakat. 

 Pertemuan internasional ijtima yang dilakukan oleh 

jamaah Tabligh di berbagai negara pada masa pandemik 

menimbulkan persoalan baru di kalangan jamaah mereka. 

Pertemuan dalam jumlah besar ini terbukti mempermudah 

percepatan penyebaran Covid-19 selama acara ijtima dan 

setelah mereka pulang berkumpul dengan keluarga. Sebelum 

pandemi pertemuan nasional dan internasional yang diadakan 

oleh Jamaah Tabligh tidak pernah mendapat masalah, bahkan 

acara ini merupakan kebanggaan dan kehormatan karena dapat 

mengumpulkan massa dalam jumlah besar menyaingi hajinya 

ummat Islam (Noor, 2010). Dari hasil investigasi pemerintah 

bahwa klaster jamaah Tabligh termasuk klaster yang besar atas 

penyebaran Covid-19. Kasus pertama ditemukan pada ijtima 

inernasional yang dinamakan Jhor Qudamak di markas Masjid 

Jamek Seri Petaling Jaya, Malaysia. Ijtima yang berlangsung 

pada tanggal 27 Feb-1 Maret 2020 ini dihadiri oleh 16.000 

jamaah dari berbagai negara, 14 ribu dari Malaysia, 700 

partisipan dari Indonesia, 200 orang dari Filipina, 95 orang 
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Singapura, 200 etnis Rohingya, 150 Myanmar dan puluhan dari 

Brunei, Vietnam, dan Kambodia13.  

Awalnya ditemukan 12 kasus positif Corona dari klaster 

Masjid Jamek, melonjak menjadi 950 kasus. Pemerintah terus 

melacak keberadaan peserta ijtima masjid Jamek dengan 

mengabil sampel 14,111 orang, dan yang dinyakan positif 

1,29014. Artinya bahwa 62% kasus Covid-19 di Malaysia 

merupakan kontribusi dari pertemuan Masjid Jamek. Dari 700 

peserta yang hadir dari Indonesia, 12 dinyatakan positif,  

sedangkan di Brunie Darussalam, dari 40 kasus Covid-19 di 

Brunei 38 orang dikatikan dengan dengan pertemuan di 

Malaysia. Ledakan kasus Corona di Malaysia ini tidak 

menghentikan gerakan Jamaah Tabligh untuk mengadakan 

pertemuan dakwah. Sepertinya para anggota Tabligh tidak 

memperdulikan dan mempercayai adanya wabah Corona ini.  

Kasus penyebaran Covid-19 terus berlanjut di lingkaran 

Jamaah Tabligh. Setelah peristiwa Malaysia, kasus ijtima India 

menjadi sorotoan dunia internasional setelah pemerintah 

melakukan lockdown ibu Kota New Delhi pada tanggal 22 

Maret 2020 termasuk menutup markas Nizamuddin di New 

 
13 https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/17/three-indonesians-who-
attended-mass-prayer-in-malaysia-test-positive-for-covid-19.html; 
https://www.aa.com.tr/id/regional/tersisa-500-peserta-tabligh-akbar-di-
malaysia-yang-belum-tes-covid-19/1775973 
14 https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a41f7443b9/malaysia-
sebut-1290-kasus-corona-terkait-tablig-akbar-sri-petaling 

https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/17/three-indonesians-who-attended-mass-prayer-in-malaysia-test-positive-for-covid-19.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/03/17/three-indonesians-who-attended-mass-prayer-in-malaysia-test-positive-for-covid-19.html
https://www.aa.com.tr/id/regional/tersisa-500-peserta-tabligh-akbar-di-malaysia-yang-belum-tes-covid-19/1775973
https://www.aa.com.tr/id/regional/tersisa-500-peserta-tabligh-akbar-di-malaysia-yang-belum-tes-covid-19/1775973
https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a41f7443b9/malaysia-sebut-1290-kasus-corona-terkait-tablig-akbar-sri-petaling
https://katadata.co.id/ameidyonasution/berita/5e9a41f7443b9/malaysia-sebut-1290-kasus-corona-terkait-tablig-akbar-sri-petaling
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Delhi. Pemerintah India sedikit terlambat melakukan 

lockdown karena ijtima telah selesai diadakan pada 13-15 

Maret yang dihadiri sekitar 10.000 orang dari berbagai negara15. 

Dalam tradisi keagamaan Jamaah Tabligh, setelah ijtima para 

peserta akan dikirim ke berbagai komunitas Muslim dan masjid 

di daerah India. Pada saat penutupan dan evakuasi di markaz 

Nizamuddin terdapat 2.500 jamaah tinggal di dalam masjid 

karena sedang menjalani khuruj16.  Kasus kematian salah satu 

anggota Tabligh dari Indonesia di Talenggana dinyatakan 

positif Covid-19 setelah mengikuti ijtima di Nizamuddin. 

Pemerintah melacak keberadaan peserta yang hadir di seluruh 

daerah di India dan mengkarantina anggota dari luar negeri 

yang masih di Indina. Di daerah Tamil Nadu dari 1,500 peserta 

570 orang dinyatakan positif, Maharashtra dengan jumlah 

peserta 1,400, ditemukan 352 kaus, Uttar Paradesh 1,300 

perserta dengan 282 kasus, Haryana 1,170 peserta dengan 147 

kasus, dan di Telangana 1,000 peserta dengan 640 kasus positif 

Corona17. 

 Ijtima di Pakistan berlangsung pada 10-12 Maret 2020 

juga menjadi sumber penyebaran Covid-19 di negara itu. 

 
15 https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-
worst-coronavirus-vector-200407052957511.html 
16 https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-
worst-coronavirus-vector-200407052957511.html 
17 https://www.timesnownews.com/india/article/state-wise-list-of-nizamuddin-
congregation-attendees/572459 

https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-worst-coronavirus-vector-200407052957511.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-worst-coronavirus-vector-200407052957511.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-worst-coronavirus-vector-200407052957511.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-worst-coronavirus-vector-200407052957511.html
https://www.timesnownews.com/india/article/state-wise-list-of-nizamuddin-congregation-attendees/572459
https://www.timesnownews.com/india/article/state-wise-list-of-nizamuddin-congregation-attendees/572459
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Pertemuan ini berlangsung dengan dihadiri di Di Pakistan 

sendiri pasca ijtima terdapat 600 jamaah yang terkena positif 

dan dua orang dari Gaza.  

 Ijtima internasional di Indonesia juga menimbulkan 

malapetaka di lingkungan Jamaah Tabligh. Pemerintah 

mengalami perlawanan dari Jamaah Tabligh ketika berupaya 

untuk membubarkan acara tersebut. Ijtima yang berlangsung 

di Gowa Makassar pada tanggal 20-22 Maret telah menjadi 

klaster baru penyebaran Covid-19 di Indonesia khususnya di 

NTB. Setidaknya terdapat 50 orang terjangkit Covid-19 di 

NTB, dan tidak semua jamaah yang pulang dari ijtima tersebut 

dirapit tes. Banyak yang berusaha melawan pemerintah  

 

B. Jamaah Tabligh Rentan dengan Covid-19  

Jamaah Tabligh termasuk kelompok yang sangat rentan 

dengan penularan Covid-19. Pola dan teknik dakwah Tablighi 

yang tidak mengenal jarak satu sama lain dan menekankan pada 

sentuhan tubuh sebagai bentuk persaudaraan merupakan ruang 

subur atas penularan virus corona. Pada saat yang bersamaan 

WHO telah mengeluarkan instruksi untuk fisikal dan social 

distancing dalam memutus mata rantai penuluran Covid-19. 

Fisikal dan sosial distancing inilah yang sulit diterima dan 

dilaksanakan oleh Jamaah Tabligh khususnya di internal 

komunitas mereka.  
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Beberapa praktek dakwah Tabligh yang rentan dengan 

penularan Covid-19 yaitu, mengunjungi rumah anggota 

Tablighi dan masyarakat ketika khuruj. Salah satu program 

rutin Jamaah Tabligh adalah jaulah, mengunjungi dan mengajak 

masyarakat untuk shalat berjamaah dan bergabung dengan 

dakwah Tablighi. Setelah shalat ashar sebagian anggoata 

Tabligh ditugaskan untuk jaulah, yaitu datang ke rumah warga. 

Jumlah mereka biasanya antara 4-5 orang setiap kelompok dan 

masing-masing memiliki tugas atau peran. Satu anggota sebagai 

mutakallim atau juru bicara, dalil penunjuk jalan dan lainnya 

sebagai makmur atau pengiring. Mereka mengetuk pintu 

rumah warga, bersalaman, memeluk, cium pipi kiri dan kanan 

dan menjelaskan tujuan kedatangannya. Tentu pola ini sangat 

rentan dengan penyebaran Covid-19. Sulit bagi Jamaah Tabligh 

untuk menghindari salaman dan pelukan yang telah melekat 

dalam praktek dakwah mereka.  

Selain itu praktek dakwah yang harus duduk bersila 

secara ketat dan bersentuhan antara satu sama lain ketika 

mendengar bayan atau ceramah agama juga sangat rentan 

dengan penularan Covid-19. Anggota yang hadir diminta 

merapatkan barisan duduknya dengan membuat lingkaran 

duduk bersila. Pola yang sama ketika mereka musyawarah, 

berdiskusi tentang program dan agenda kegiatan dakwah, di 
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mana setiap anggota duduk melingkar secara ketat. Masing-

masing diminta berbicara mengeluarkan pendapatnya.  

Praktek khuruj keluar dakwah secara berkelompok 

tinggal di masjid selama berdakwah juga sangat rentan dengan 

Covid-19. Para jamaah tidur bersama di dalam masjid sebagai 

bentuk iktikaf. Masing-masing membawa peralatan seperti 

selimut, bantal kecil dan kasur kecil. Mereka mandi di dalam 

masjid dan mencuci pakaian. Mereka juga masak dan makan 

bersama-sama dalam satu nampan. Nasi di dalam satu nampan 

biasanya dimakan oleh 3 sampai empat orang menggunakan 

tangan. 

Saya berargumen bahwa pola-pola praktek dahwah 

Tablighi sangat bersahabat dengan penyebaran Covid-19. 

Tradisi dakwah ini tidak mungkin dapat diubah secara tiba-tiba 

karena telah berjalan lama dan telah menjadi aturan baku di 

kalangan Jamaah Taligh. Munculnya virus Corona di tengah 

dakwah Tablighi sulit mengubah apa yang telah menjadi tradisi 

sehingga penyebarannya tidak dapat dibendung. Jika terdapat 

satu orang yeng terkena infeksi, makan akan menular ke orang-

orang di dalamnya dan juga ke keluarga mereka setelah pulang 

dari khuruj.  

Tidur bersama selama dakwah juga sangat rentan atas 

penularan Covid-19. Mereka tidur dengan jarak yang sangat 

dekat dalam satu ruangan masjid, dan terkadang sharing kasur 



Saipul Hamdi 
 

Perubahan Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Pada Masa 
Pandemi Covid-19 

 

37 

 

bersama anggota yang lain. Yang jadi pertanyaan adalah 

bagaimana mereka harus menjaga jarak dalam tidur ini, banyak 

masjid yang ruangannya tidak cukup besar. Satu-satu jalan 

untuk mencegah Covid-19 dengan menghentikan aktivitas 

dakwah mereka. Pemerintah telah bertindak tegas untuk 

menutup masjid Jamaah Tabligh, akan tetapi mereka secara 

diam-diam tetap beraktivitas termasuk shalat Jumat di masjid. 

Pemerintah Indonesia melalui Kemenag mengeluarkan 

kebijakan melarang shalat Jumat di masjid, dan mendorong 

shalat zuhur di rumah masing-masing sebagai anggota.  

 

C. Stigmatisasi dan Perlawanan Jamaah Tabligh: Studi 

Kasus JT di Jakarta, Kalsel dan NTB  

Jamaah Tabligh adalah salah satu kelompok yang 

terkena dampak Covid-19 baik secara kelembagaan maupun 

anggota-anggotanya. Markaz-markas Tablighi di seluruh dunia 

dibekukan kegiatannya oleh pemerintah setelah temuan kasus 

kematian yang menimpa Jamaah Tabligh ketika ikut dalam 

akivitas dakwah khuruj mereka. Kasus kematian anggota 

Tabligh di Malyasia, India, Pakistan, dan Indonesia menjadi 

catatan khusus pemerintah karena Jamaah Tbaligh tidak 

mengikuti instruksi menghindari kerumunan untuk memutus 

mata rantai penulusaran Covid-19. Sebaliknya, pertemuan-

pertemuan besar terus dilaksanakan dan inging menunjukkan 
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kepada masyarakat luar bahwa mereka kebal dan tidak akan 

terkena penularan Covid-19. Kasus kematian yang menimpa 

jamaah akibat Covid-19 dan sikap mereka yang tidak 

mempedulikan instruksi pemerintah dalam menjalani protokol 

Covid-19 telah mengubah pandangan sebagian masyarakat 

pada eksistensi Jamaah Tabligh. Masyarakat dan pemerintah 

secara tidak langsung membangun stigma negatif tentang 

Jamaah Tabligh, bahkan masyarakat lebih keras lagi menolak 

keberadaan Jamaah Tabligh karena takut dengan penularan 

Corona.  

Kasus Corona yang menimpa Jamaah Tabligh di 

Indonesia disinyalir dari pertemuan internasional “ijtima” di 

berbagai negara. Kementerian Indonesia mencatat bahwa 

terdapat 1,129 terjebak dan tidak bisa pulang di Malaysia, India, 

Pakistan, Balngladesh, Jordan, Marocco setelah di ijtima dan 

sedang melakukan regular khuruj. Hanya sebagian kecil yang 

berhasil pulang karena mereka dituduh melanggar imigrasi dan 

protocol Covid-19. Selain masuk penjara, mereka juga 

dikarantina oleh pemerintah. Anggota yang sempat pulang di 

awal-awal pertemuan inilah yang disinyalir membawa virus 

Corona. Kasus Covid-19 meledak di Indonesia setelah 

pertemuan ulama internasional di Gowa, Makassar pada 20-23 

Maret 2020. Pertemuan ini dihadiri oleh kurnang lebih 10.000 

peserta dari berbagai daerah di Indonesia dan juga dari negara-
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negara luar. Dari sinilah kasus Covid-19 di kalangan Jamaah 

Tabligh terus meninkat dan menimbulkan stigma yang sangat 

kuat di masyarakat.  

Kasus di DKI Jakarta 

Pasca kasus ijtima di Makassar, hampir seluruh markas 

Jamaah Tabligh ikut disegel oleh pemerintah termasuk markas 

pusat Masjid Jami’ di Kebon Jeruk dan markas Pusat di Taman 

Mini Ancol. Seperti yang diketahui bahwa Jamaah Tabligh 

mengalami perpecahan internal akibat perbedaan pandangan 

tentang status Amir di dalam dakwah Tablighi. Perpecahan 

para ulama Tablighi ini berdampak luas terhadap perpecahan 

di kalangan jamaah di berbagai negara. Perpecahan ini tidak 

akan kita bahas dalam tulisan ini. Kita akan fokus melihat 

kebijakan pemerintah yang mengisolir dan menyegel masjid 

Jamaah Tabligh.    

Masjid Kebon Jeruk disegel selama 3 bulan. Sebagian 

anggota yang terindikasi Covid-19 dievakuasi ke Wima Atlet 

sampai mereka dinilai sembuh. Menurut salah satu warga yang 

tinggal di sekitar masjid Jami dan sebagai anggota Tablighi 

bahwa masjid Jami disegel dan dijaga oleh pihak tentara dan 

kepolisian. Di dalamnya terdapat jamaah dari luar negeri yang 

sedang khuruj, dan mereka tidak boleh keluar dari masjid.  

Selama tiga bulan tersebut aparat TNI dan Kepolisian 

aktif mengawasi karena Jamaah Tabligh dinyatakan sebagai 
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kelompok yang membawa dan menyebarkan Corona pasca 

ijtima di Gowa Makassar.  Mereka secara bergantian bertugas 

di sana, bersama warga petugas memasak di sana tidak hanya 

untuk mereka yang menjaga tetapi juga untuk jamaah yang 

terdapat di dalam masjid. Untuk di dalam masjid sendiri, para 

jamaah mengalami tekanan dan stres karena tidak bisa kembali 

ke negara asal mereka. Mereka harus menunggu pembukaan 

penerbagangan atau evakuasi dari negara masing-masing. 

Adapaun julah warga asing di masjid Jami sekitar 30an orang 

dari berbagai negara seperti India, Bangladesh, Pakistan, Sri 

Lanka, Malaysia dan China.   

Masjid terlihat sepi dari aktivitas dakwah, masyarakat 

luar tidak berani mendekati lokasi karena dianggap tempat 

penyebaran Covid-19. Jamaah dari luar juga tidak bisa datang 

karena Jakarta masih berlaku PSBB sehingga akses sulit untuk 

masuk. Setelah pengeduran PSBB para jamaah mulai 

berdakwah di daerah Jakarta. Saya bertemu dengan jamaah dari 

Lombok yang sedang khuruj di Jakarta. Mereka transit di 

markas pusat sebelum berdakwah ke Bogor Jawa Barat. 

Mereka mengajak saya untuk ikut khuruj, namun saya memilki 

agenda lain sehingga saya menyanggupi untuk ikut.  

Hampir sama dengan daerah lain, anggota Tablighi di 

Jakarta juga mengalami stigmatisasi yang sangat kuat dari 

kelompok luar. Sopir taksi yang mengantar saya sempat 
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ketakutan dan merasa curiga kenapa saya harus kesana. Dia 

awalnya takut, akan tetapi setelah saya bercerita aktivitas saya 

di Markas Jamaah Tabligh yang sedang riset, dia mulai bicara 

dan mengungkapkan rasa khawatirnya. Menurutnya, 

masyarakat tidak berani mendekat ke markas, bahkan ketemua 

juga menghindar.  

 

 Kasus di Kalimantan Selatan 

Markas Jamaah Tabligh di Kalimantan Selatan tepatnya 

di Masjid Al Ihsan pimpinan Kyai kharismatik Kyau Lutfi tidak 

lepas dari kasus kalaster Gowa Makassar. Jamaah dari Banjar 

Masin termasuk yang terbesar mengikuti ijtima di Gowa 

Makassar. Mereka berangkat dengan fasilitas dari Pemda Kalsel 

melalui jalur laut secara bertahap. Pemda menyewakan mereka 

Kapal Feri secara khusus dengan jarak tempuh 1 jam 10 menit. 

Lima ratus orang berangkat di tahap pertama menggunakan 

Fery. Namun keberangkatan kedua ditunda karena Pemerintah 

membubarkan acara sebelum dimulai acara ijtima. Meskipun 

pemerintah telat mengantisipasi acara tersebut, namun berhasil 

meyakinkan anggota dan tokoh-tokoh Tablighi untuk tidak 

melanjutkan ijtima mereka.  Kondisi ini menimbulkan 

penolakan di kalangan JT yang jauh-jauh hari telah menyiapkan 

kehadiran mereka di acara tersebut.  
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Protes keras disampaikan oleh ibu-ibu yang berjualang 

di tempat acara. Dia berdalih bahwa Covid-19 tidak akan 

mampu menyerang kelompok Jamaah Tabligh dan 

mempertanyakan alasan pemerintah membubarkan acara. Dia 

tidak bisa mengembalikan modal  dagangannya setelah 

dibubarkan. Sambil menangis dia menyatakan, siapa yang akan 

membeli baju-baju yang telah dipesan dan diniatkan untuk 

jualan di lokasi ijtima.  

Kembali ke kasus Covid-19 di komunitas Jamaah 

Tabligh di Banjar Masin memperlihatkan tindakan penyegelan 

oleh pemerintah atas markas mereka. Apalagi pimpinan dari 

Ponpes Al Ihsan yakni Kyai Lutfi wafat setelah pulang dari 

ijtima Makassar. Sebagian besar anggota Jamaah Tabligh di 

pesantren Al Ihsan panik setelah Kyai Lutfi dinyatakan positif 

Covid-19 oleh pemerintah. Padahal menurut salah ustaz di 

Ponpes Al Ihsan pemberitaan tersebut telah berdampak besar 

ke pesantren, banyak orangtua menarik anaknya keluar dari 

pesantren. Santri sendiri tinggal di masjid tersebut, dan 

masjidnya disegel oleh pemerintah. Pada saat yang sama, 

setelah Kyai Lutfi meninggal, beberapa keluarganya juga 

meninggal bukan karena Corona, tetapi karena penyakit gula 

dan serangan jantung. Akan tetapi karena telah masuk berita, 

semua dinyatakan Corona.  
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Yang menarik adalah media dan pemerintah 

memframing bahwa Jamaah Tabligh di Kalsel menjadi sumber 

penyebaran Covid-19. Lingkungan pesantren dinyatakan zona 

merah, padahal hasil lab dari Kyai Lutfi menunjukkan hasil 

yang berbeda, beliau ternyata negatif. Namun karena telah 

tersebar di media dan di masyarakat, termasuk di kalangan 

pemerintah maka sulit untuk ditarik. Kondisi ini membuat 

anggota Tablighi merasa dirugikan karena pemerintah tidak 

mau mengumumkan jika Kyai Lutfi negatif.  

Di tengah tekanan pemerintah yang menyegel masjid 

dan melarang shalat Jumat di masjid tidak membuat anggota 

Tabligh di Kampung Seberang di komunitas Jamaah Tabligh 

patah arang. Setelah agak longgar mereka shalat di masjid, 

walaupun dipantau oleh aparat. Sebagian kecil masyarakat juga 

ikut shalat di sana. Pro dan kontra di kalangan masyarakat 

muncul melihat sikap Jamaah Tabligh. Lambat laun kegiatan 

markas Al Ihsan mulai membaik.  

Ketika di lapangan di tahun 2020-2021, saya melihat 

bahwa anggota Jamaah Tabligh di masjid Al Ihsan baru saja 

pulih dan masih curiga dengan orang baru. Beruntung saya 

memiliki kenalan orang lokal yang juga anggota Jamaah 

Tabligh sehingga saya bisa mengakses ke dalam. Saya tidak 

hanya mewawancarai santri laki-laki, tetapi juga santri 

perempuan.  
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Kasus Lombok 

Lombok yang menjadi objek penelitian ini termasuk 

daerah yang banyak mengirim jamaah mereka untuk hadir di 

pertemuan Gowa Makassar. Setidaknya terdapat 1.600 orang 

dari Lombok yang hadir pada acara ijtima tersebut. Sebagian 

melalui jalur laut bagi yang ekonominya rendah, sedangkan 

anggota dengan ekonomi menengah ke atas melalui jalur udara. 

Pertemuan ini menimbulkan polemik dan kontroversi di 

masyarakat karena pemerintah Indonesia baru mengeluarkan 

surat edaran bagi warga tidak keluar rumah jika tidak penting 

dan menghindari keramaian. Pemerintah Indonesia pada saat 

itu baru selesai mengevakuasi 250 Mahasiswa yang studi di 

Wuhan setelah kota itu dilockdown oleh pemerintah Cina 

akibat penularan Covid-19 yang massif18. Karena tidak 

menghiraukan himbauan dan instruksi pemerintah, pertemuan 

tersebut dipaksa bubar dan dihentikan meskipun perlawanan 

muncul dari anggota Jamaah Tabligh.  

Negosiasi berjalan alot dan penuh ketegangan karena 

sebagian Jamaah Tabligh menginginkan acara ini berlanjut 

karena diagendakan jauh sebelum adanya Covid-19. Sebagian 

 
18 Kanavino Ahmad Rizqo, https://news.detik.com/berita/d-4881951/jokowi-
tegaskan-evakuasi-wni-dari-wuhan-china-misi-mulia 

https://news.detik.com/berita/d-4881951/jokowi-tegaskan-evakuasi-wni-dari-wuhan-china-misi-mulia
https://news.detik.com/berita/d-4881951/jokowi-tegaskan-evakuasi-wni-dari-wuhan-china-misi-mulia
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anggota protes ke pemerintah ketika dibubarkan secara paksa. 

Seorang ibu yang sedang berdagang bersama suaminya di lokasi 

markaz memarahi petugas, dia komplain karena tidak bisa 

berdagang dan tidak ada yang membantu ekonominya. Dia 

menyatakan, yang perlu dites itu bukan ustaz tetapi para 

pelacur, kenapa kita takut dengan barang Corona yang tidak 

jelas19. Pertemuan puncak yang akan dihadiri oleh ulama dan 

anggota negara Asia tidak dapat berjalan, meskipun sebagian 

anggota Jamaah Tabligh telah datang dua sebelum acara 

puncak. Menurut Miftah20, salah satu tokoh muda Jamaah 

Tabligh dari Suralaga yang hadir pada waktu itu menjelaskan, 

“ada firasat kurang baik dalam pelaksanaan acara tersebut, maka para 

ulama dari Jamaah Tabligh memutuskan datang lebih awal. Kami telah 

melakukan musyawarah sebelum acara resmi dibubarkan”. 

Pemerintah memaksa jamaah pulang ke daerah masing-masing 

dan mengkarantina warga lokal yang reaktif dan dinyatakan 

positif. Karena banyaknya anggota Jamaah Tabligh yang hadir 

dari pertemuan ini dinyatakan positif Covid-19, mendorong 

pemerintah meningkatkan status pertemuan ini sebagai klaster 

baru penyebaran Covid-19.  

 
19 Tribun Timur, https://www.youtube.com/watch?v=EJLSjwb_KeQ, 19 
Maret 2020 
20 Interview 1 Mei 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=EJLSjwb_KeQ
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Jamaah Tabligh kemudian menjadi sasaran dan target 

swab di daerah setelah mereka pulang termasuk di Lombok, 

Nusa Tenggara Barat. Jamaah Tabligh terus diburu oleh 

pemerintah karena sebagian tidak mau dites dan menghindari 

karantina. Drama-drama sosial dan cerita-cerita unik seputar 

pemeriksaan Jamaah Tabligh melahirkan stigma negatif 

terhadap Jamaah Tabligh di masyaraat. Jamaah Tabligh niliai 

kurang koopratif selama proses pemeriksaan dan karantina, 

bahkan banyak melawan petugas kesehatan. Rahmat, salah satu 

anggota dari Lombok Barat memaki-maki dan menendang 

petugas yang ingin membawanya ke rumah sakit. Dia 

bersikeras bahwa dia bersih dari virus Corona dan tidak perlu 

menjalani test maupun karantina. Rahmat menyatakan, “saya 

tidak mau dibawa ke rumah sakit, saya baik-baik saja”. Petugas 

yang datang ke rumahnya lengkap dengan baju khas pasukan 

Covid-19 mengevakuasi Rahmat ke dalam mobil menuju 

rumah sakit dan karantina21.  

Kasus yang heboh juga ketika salah satu jamaah 

terekam kamera cctv sedang melarikan diri dari ruang 

karantina. Dia membongkar jendela dan mencoba kabur22. 

Aksi ini langsung mendapat respon dari petugas dan kepolisian 

untuk mengejar anggota jamaah tersebut. Warga merasa 

 
21 Wawancara Rahmat, 3 April 2020 
22 Kompas TV, https://www.youtube.com/watch?v=NOSfB8woa-w, diakses 
29 April 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=NOSfB8woa-w
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ketakutan dengan kaburnya pasien Covid-19. Mereka kahwatir 

apabila dia menghampiri warga yang lain. Keesokan harinya dia 

tertangkap di pinggir jalan setelah warga melihatnya berjalan 

kebingungan. Latif, salah satu anggota Tabligh yang dinyatakan 

positif juga dievakuasi oleh petugas. Awalnya dia melawan 

petugas karena dirinya pernah memeriksa diri di klinik kecil dan 

tidak ada penyakit serius pada dirinya, apalagi Covid-19. 

Karena dia juga alumni Goa dan dilaporkan batuk dan kurang 

sehat, maka petugas bergerak cepat menjemputnya di rumah. 

Sebagian anggota Tabligh juga bersembunyi di rumah-rumah 

keluarga supaya tidak menjalani tes. Dari sebagian jamaah yang 

diperika terdapat 100 orang dinyatakan positif Corona di 

provinsi Nusa Tenggara Barat.  

Banyaknya Jamaah Tabligh yang terkena Covid-19 

mengalami stigmatisasi sosial di masyarakat. Stigma sebagai 

pembawa dan penyebar virus Covid-19 dan kelompok yang 

tidak taat sama pemerintah melekat pada Jmaah Tabligh. 

Mereka juga mengalami isolasi dan marginalisasi di masyarakat. 

Masyarakat tidak berani berkomunikasi, dan berinteraksi 

dengan mereka meskipun anggota tersebut tidak dinyatakan 

positif Corona. Usman, salah satu anggota Jamaah Tabligh 

mengatakan keterpurukan hidupnya pasca divonish Covid-19. 

Ketika dia bertemu warga yang lain, mereka lari dan 
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menghindar karena takut tertular23. Kemana-mana dia pergi 

selalu ditolak bahkan oleh teman dan keluarga dekatnya. Dia 

tidak bisa mencari pekerjaan karena stigma tersebut, dia merasa 

setiap kali bertemu orang akan ditanya, apakah anda yang 

terkena korona?    

Latif, salah satu anggota Jamaah Tabligh yang terkena 

Covid-19 harus menerima keadaan yang tidak pernah dialami 

sebelumnya. Label terkena dampak Corona melekat pada diri 

dan keluarganya. Bisnis keluarga yang jualan bakso dan nasi 

goreng sepi pembeli, padahal sebelumnya pembeli harus antri. 

Masyarakat tidak berani membeli di warung itu lagi meskipun 

dia sudah dinyatakan sembuh24. Habib, salah satu tokoh 

Jamaah Tabligh yang juga ikut di pertemuan Gowa tidak luput 

dari stigma dan penolakan masyarakat. Meskipun dinyatakan 

negatif Covid-19, namun stigma dari masyarakat telah tertanam 

sehingga dia juga mengalami dampak yang luar biasa. Keluarga 

laki-laki yang mau melamar anaknya tidak berani diterima di 

desanya, dia harus ke desa istrinya untuk bermusyawarah 

mengenai kapan tanggal pernikahan anaknya dan berapa 

jumlah maharnya. Hal ini disebabkan karena keluarga laki-laki 

juga dari Jamaah Tabligh, anak dari sahabatnya di jamaah 

Tabligh. Pada saat pernikahan, tidak ada keluarga yang berani 

 
23 Wawancara  3 Juni 2020) 
24 Wawancara 10 Mei 2020 
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datang menyaksikan pernikahan tersebut. Dia hanya ditemani 

oleh dua kakak kandungnya dan sepupunya yang menjadi 

sopir25.  

Stigmatisasi juga berdampak pada dakwah Tablighi di 

masyarakat. Selama ini Jamaah Tabligh dipandang sebagai 

kelompok yang soleh dan istikomah dalam dakwahnya. Setipa 

bulan mereka khuruj untuk dakwah dan meninggalkan istri dan 

anaknya dalam waktu lama dari 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan 1 

tahun. Setelah kasus Covid-19 muncul, Jamaah Tabligh tidak 

lagi dapat menjalankan aktivitas dakwahnya. Masjid-masjid 

mereka masih dilockdown, dan mereka juga tidak bisa 

berdakwah ke masjid yang lain. Warga juga masih ketakutan 

melihat masjid mereka dipakai oleh Jamaah Tabligh.  

      

 

  

   
 
  

 
25 Wawacara 20 Mei 2020  
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BAB IV  
PEMAHAMAN, RESPON, 
DAN DISKURSUS 
JAMAAH TABLIGH 
TENTANG COVID-19 

A. Corona dalam Perspektif Jamaah Tabligh 

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami 

perspektif kelompok Jamaah Tabligh (JT) tentang pandemi 

Covid-19. Mendalami perspektif mereka sangat penting dalam 

rangka memahami makna dan motivasi di balek dari sikap 

mereka yang selama ini menentang kebijakan pemerintah 

terkait protokol kesehatan pengatasan penyebaran Covid-19 di 

Indonesia seperti pelarangan berkumpul lebih dari lima orang, 

socialdistancing, cuci tangan dengan sabun, dan penggunaan 

masker. Kelompok JT diketahui adalah salah satu kelompok 

keagamaan yang menunjukkan ketidak setujuannya dan 

memperotes keras kebijakan pemerintah terkait dengan prokol 

t Covid-19 yang dinilai tidak sesuai dengan ajaran 

Islam.Penolakan ini muncul dan viral di ruang publik dan 



Perubahan Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Pada Masa Pandemi 
Covid-19 

 

52 Saipul Hamdi 
 

media sosial ketika JT Indonesia mengadakan pertemuan ijtima 

internasional di Makassar pada tanggal 19-21 Maret 2020.Pada 

waktu itu, pemerintah berupaya membubarkan acara tersebut 

karena berpotensi menjadi keran penularan Covid-19 dan 

menciptakan klaster baru. 

Penolakan anggota JT atas pembubaran tersebut 

memunculkan berbagai pertanyaan dan sekaligus kecurigaan 

dari masyarakat Indonesia mengenai pemahaman mereka 

tentang pandemi dan khususnya pandemi Covid-

19.Masyarakat mulai menuduh dan menciptakan stigma sosial 

kepada anggota JT yang menolak ditertibkan dan dibubarkan, 

meskipun akhirnya mereka mengalah pada waktu itu untuk 

mempercepat agenda pertemuan. Para petinggi JT dan anggota 

yang hadir pada acara ijtima di Makassar membubarkan diri dan 

meminta jamaah yang lain yang sedang dalam perjalanan 

kembali lagi ke tempat masing-masing. Diperkirakan sekitar 10 

ribu orang hadir di acara tersebut yang berasal dari dalam dan 

luar negeri.Mereka yang menolak berargumen bahwa acara 

tersebut telah disiapkan jauh-jauh sebelumnya dan tiba-tiba 

seenaknya diminta bubar oleh pemerintah. H. Miftah (42 

tahun) menceritakan pengalaman dan pendapatnya mengenai 

acara tersebut,  

Acara ini telah lama disetting oleh pengurus JT. Ini acara besar 
yang dihadiri oleh anggota JT dari luar negeri khususnya dari 
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negara-negara Asia Tenggara.Saya pun sudah siap-siap untuk 
berangkat jauh hari sebelumnya menyiapkan tiket dan lain-
lain.Rombongan dair NTB lebih dari 1000 orang yang hadir 
menggunakan jalur darat dan laut. Satu hari di sana akhirnya 
diminta pulang oleh pihak pemerintah. Pada saat kita 
berangkat belum ada lockdown sama sekali. Wajar kalau kami 
protes karena kami sangat dirugikan. 

Lasmi (50 tahun), salah satu anggota JT dari kalangan 

perempuan yang sedang berdagang di sana juga sempat viral 

videonya ketika marah dengan petugas yang membubarkan 

dagangannya. Dia menyatakan, “kenapa harus takut dengan 

virus, kita tidak sedang melakukan maksiat, kita disini sedang 

beribadah, orang semua beribadah.Saya jauh-jauh berjualan 

disini, dan sekarang tidak bisa menjual dagangan 

saya”.Ekspresi yang ditunjukkan oleh Lasmi dapat dipahami 

karena dia harus menanggung kerugian, modalnya tidak bisa 

balek karena tidak bisa berdagang.Kritik besar kepada 

pemerintah pada waktu itu mengapa tidak ada warning keras 

sebelumnya sehingga anggota JT tidak harus datang jika acara 

digagalkan dari awal.Pada saat itu pemerintah belum 

mewacanakan untuk lockdown.Hanya sebatas himbauan 

supaya masyarakat tidak berkerumun atau mengadakan 

pertemuan besar. 

Jika ditarik dalam konteks yang lebih besar, kelompok 

keagamaan merupakan kelompok yang sangat mendertia akibat 
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dampak Covid-19.Covid-19 telah mengganggu stabiltias 

kegiatan keagamaan yang membutuhkan orang-orang untuk 

berkumpul menjalankan ritual dan ibadah secara 

berkelompok.Penganut agama Islam misalnya tidak lagi bisa 

melaksanakan shalat berjamaah, shalat Jumat, shalat taraweh 

dan shalat Idul Fitri dan Idul Adha karena melibatkan banyak 

orang.Umat Islam juga tidak dapat lagi melaksanakan ibadah 

haji dan umrah ke Arab Saudi.Bahkan masjid-masjid mereka 

digembok dan dijaga oleh aparat keamanan.Hampir semua 

masjid besar dan dipinggir jalan ditutup oleh pemerintah 

Indonesia baik di Kalimantan Selatan, DKI Jakarta dan Nusa 

Tenggara Barat.Markas-markas Jamaah Tabligh seperti di 

Kebon Jeruk Jakarta Barat, dan Markas di Ancol dijaga ketat 

oleh aparat keamanan.Markas mereka tidak boleh beroperasi 

selama tiga bulan, dan anggota luar negeri yang terjebak di 

dalam markas tidak boleh keluar.Makanan mereka dianterkan 

oleh petugas yang menjaga dan mengawasi masjid.  Menurut 

Rina, pedagang mie di lingkungan Markas Kebon Jeruk yang 

buka 24 jam bawha selama tiga bulan masjid ditutup dan dijaga 

secara bergiliran oleh aparat keamanan. Rina sendiri harus 

pulang kampong dan kehilangan pekerjaan selama itu. 

Penganut agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu 

dan Budda juga mengalami nasib yang sama. Mereka tidak 

dapat menjalankan aktivitas keagamaan secara normal pasca 



Saipul Hamdi 
 

Perubahan Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Pada Masa 
Pandemi Covid-19 

 

55 

 

Covid-19.Kondisi ini mendorong beberapa tokoh agama nekat 

melanggar instruksi pemerintah dan menciptakan klaster baru 

penyebaran Covid-19.Kasus penyebaran Covid-19 di Korea 

Selatan teridenditifkasi dari aktivitas ibadah jamaah Gereje 

Shincheonji. Gereja Shincheonji Church of Jesus dipastikan sebagai 

sumber utama penyebaran Covid-19 di negara ini dan juga 

negara Asia lainnya setelah melakukan kebaktian. Lee Man-hee, 

ketua gereja Shincheonji Church of Jesus, dituntut hukum 

pembunuhan karena mengabaikan instruksi pemerintah terkait 

protokol Covid-19 (bbc.com, 2020). Penganut agama Hindu 

yang merayakan ritual Kumbh Mela yakni ritual mandi di 

sungai Gangga dengan tujuan membersihkan dosa-dosa 

mereka. Ritual ini diikuti lebih dari 100 juta orang dari berbagai 

daerah mandi bersama di Sungai ini. Ritual ini dilaksanakan 

satu kali dalam 12 tahun dan menjadi bencana besar pada 2021, 

di mana acara ini menyebabkan gelombang sunami Covid-19. 

Akibat ritual ini masyarakat India terkena gelombang Covid-19 

setiap harinya berjumlah 400 ribu orang terjangkit dan empat 

ribu orang meninggal dalam sehari (kompas.com, 2020).  

Kasus ijtima yang dilakukan oleh JT di berbagai negara 

juga menjadi sorotan. Sebelum kasus ijtima di Makassar, 

pemerintah Malaysia telah menemukan kasus Covid-19 pasca 

Ijtima ulama di Markas Petaling Jaya, Malaysia pada bulan 

https://www.bbc.com/news/world-asia-51701039
https://www.kompas.com/global/read/2021/05/07/180843970/tsunami-covid-19-di-india-begitu-buruk-ini-penyebabnya?page=all
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Januari 2020. Selain itu kasus JT di Markas pusat Nizamuddin 

India dan di Pakistan juga memaksa pemerintah menutup 

paksa markas mereka dan mendakwa yang terlibat dalam 

pertemuan tersebut sebagai pembunuh. Penolakan secara 

menyeluruh dari berbagai Markas JT memperliatkan adanya 

perspektif yang berbeda dengan umat Islam yang lain. Di 

Indonesia misalnya, organisasi Islam terbesar Nahdlatul 

Ulama, Muhamadiyah, Nahdlatul Wathan memiliki 

pendefinisiaan dan pemaknaan yang sama tentang Covid-19. 

Mereka melihat virus ini bagian dari pandemi yang ganas 

menyebabkan banyak kematian. Berbeda pandangan dari 

kelompok JT yang melihat Covid-19 bukanlah pandemi yang 

berbahaya. H. Didi, tokoh JT dari Mataram NTB menyatakan,  

Covid-19 ini bukanlah sebuah wabah pandemi yang 
membayakan. Berbeda dengan pandemi yang 
disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang 
terkenal ganas dan menyebabkan kematian langsung 
banyak orang. Sehingga Rasulullah menyarankan untuk 
menekan penyebarannya harus melibatkan kelompok 
yang ada di dalam dusun itu, dan mereka yang diluar. 
Yang di dalam dusun itu dilarang keluar, dan yang di 
luar dilarang ke dalam.  Sedangkan Corona ini tidak 
menyebabkan apa-apa. Saya di karantina setelah pulang 
dari ijtima Makassar sebulan penuh dan yang aneh 
semua kita sehat-sehat saja. Tidak ada obat yang dikasih 
oleh dokter pemerintah, hanya vitamin saja. 

Pandangan H. Didi memperlihatkan perbedaan dengan 

tokoh-tokoh agama dari Ormas lain yang melihat Covid-19 
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adalah pandemi yang sangat ganas. Dia percaya Covid-19 

hanya penyakit biasa yang dibesar-besarkan untuk menakut-

nakuti umat Islam supaya jauh dari agama. Pandangan inilah 

yang melahirkan sikap yang berbeda, di mana JT berkeyakinan 

bahwa Covid-19 tidak berbahaya dan tidak perlu mengikuti 

instruksi pemerintah. Akibatnya, JT tidak pernah 

menggunakan masker ketika shalat berjamaah dan tidak 

menjaga jarak. Penggunaan masker dijadikan sebagai pembeda 

dengan kelompok lain, misalnya ada anggota yang ikut shalat 

di masjid menggunakan masker maka dipastikan bukan 

anggota JT. Selain itu, ada perasaan semacam judgment 

terhadap mereka yang bermasker seolah-olah tidak yakin 

kepada agama.  

Ustas Nizar, salah satu jamaah dari Jakarta melihat 

adanya unsur politik dan kepentingan ekonomi dalam kasus 

Covid-19. Sepertinya semua orang sakit diCovidkan, padahal 

penyakitnya berbeda dan tidak terinfeksi gejala Covid-19. Dia 

menceritakan ketika pulang khuruj dari luar negeri dan dipaksa 

masuk ke dalam camp karantina. Dia sadar bahwa ada tekanan 

dari ekternal supaya dia diCovidkan. Menurut Nizar, Covid itu 

sama saja dengan penyakit yang lain, tidak membahayakan 

sama sekali. Covid-19 penuh dengan konspirasi untuk 

memecah belah masyarakat terutama kaum Muslim.  
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Covid-19 menimbulkan banyak keraguan di masyarakat 

termasuk di lingkungan Jamaah Tabligh. Yahya, anggota 

Jamaah Tabligh dair Banjar Masin menyayangkan ketidak 

jelasan Covid-19 dalam penanganan penyebarannya. Covid-19 

mungkin ada, tetapi tidak seperti yang dibayangkan yang 

seolah-olah sangat sakti membunuh manusia. Kenyataanya, 

banyak yang dilebih-lebihkan oleh media dan beritanya hoax. 

Dalam kasus pimpinan kami Kyai Lutfi sangat jelas hoaxya. 

Saya meyakini Covid-19 hanya rekayasa dari kelompok tertentu 

dan tidak sebahaya yang diberitakan.  

  

B. Respon dan Sikap JT Terhadap Penyebaran Covid-19 

dan Kebijakan Pemerintah 

Masyarakat global di negara-negara maju secara sainse 

memastikan bahwa Corona adalah pengengembangan dari 

virus sebelumnya sejenis Sars yang berasal dari binatang. 

Meskipun masih dalam penyelidikan asal muasal dari Covid-19 

ini, namun masyarakat global melalui Unesco PBB terus 

memantau perkembangan virus ini dan membuat vaksin untuk 

mengatasinya. Yang menarik adalah negara-negara maju saling 

menuduh siapa dibalek penciptaan virus yang penyebarannya 

sangat massif ini dan telah berdampak luas pada kehidupan 

masyarakat baik secara politik, ekonomi, sosial dan 
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kebudayaan. Petinggi tokoh politik China misalnya menuduh 

tentara Amerika yang membawa virus ini untuk 

menghancurkan China, dan begitu juga sebaleknya. 

Penyebaran Covid-19 terus melanda berbagai negara, 

bahkan tidak ada negara yang aman dari sebaran virus ini. 

Negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Korea, China, 

dan juga negara-negara Eropa tidak luput dari serangan virus 

Civid-19. Negara-engara yang dikenal kental dengan nuansa 

tradisi kebudayaan dan agama juga mengalami masalah yang 

sama termasuk India, Pakistan, Arab Saudi, Iran dan lain-lain. 

Serangan virus ini telah mematikan aktivitas manusia dan 

mendorong kelompok saintis menciptakan anti virus guna 

mengatasi dampak virus ini. Inilah bagian dari respon yang 

ditunjukkan oleh masyarakat global terkait dengan penyebaran 

Corona.  

Bagian ini akan membahas respon yang berkembang di 

kalangan JT terkait dengan penyebaran korona di tingkat lokal 

dan global. Sebelum berkembang wacana pembuatan vaksin 

berbagai respon berkembang di masyarakat karena terutama 

terkait dengan protokol kesehatan yang dinilai bertentangan 

dengan nilai agama dan kebudyaan masyarakat. Kasus Covid-

19 yang menimpa ketua JT di Banjar Masin Kalimantan Selatan 

memperlihatkan adanya perlawanan dari anggota JT. Mereka 
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tidak percaya dengan kasus Covid-19 dapat menimpa mereka 

meskipun awalnya sangat terpukul dengan pemberitaan media 

atas wafatnya Kyi Lutfi akibat Corona. Kyai Lufti adalah salah 

satu tokoh sentral JT di Banjar masing, bahkan beliau masuk 

dijajaran ulama elit di komunitas JT. Beliaulah yang memimpin 

khuruj ke Makassar pada waktu itu yang didukung oleh Pemda. 

Pemda Kalimantan Selatan menyewakan dua kapal laut 

memberangkatkan jamaah yang ikut ijtima di makasar. Seribu 

lebih anggota JT berangkat ke Makassar, dan sebagian tidak 

bisa berngkat karena dibubarkan oleh Pemda di sana.  

Muhammad Iqbal, salah satu anggota JT dari 

Banjarmasin menceritakan bahwa sepulang dari Makassar Kyai 

Lutfi mengalami sakit dan meninggal di rumah istrinya di 

Balikpapan. Kematian beliau diberitakan terkena Covid-19 

pasca pertemuan di Makassar. Berita ini tersebar ke seluruh 

Indonesia dan menjadi pukulan berat khususnya bagi anggota 

JT yang lain di Banajar Masin. Yang disayangkan pada waktu 

itu bahwa hasil tes beliau belum keluar sehingga menjadi bola 

liar. Setelah keluar hasil tes ternyata beliau dinyatakan negatif. 

Namun sayang sekali mereka pemberitaan ini tidak pernah 

diklarifikasi oleh pemerintah. Akibatnya, anggota JT di 

Banjarmasing protes dan tidak lagi mempercayai adanya 

Covid-19.  Iqbal  juga menjelaskan bahwa Masjid Al-Ihsan, 

masjid yang skealigus menjadi markas JT di Banjar masing 
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tetap terbuka dan mengadakan shalat berjamaah meskipun 

dijaga aparat. Mereka juga aktif , padahal masjid yang lain tutup. 

Selama bulan puasa mereka tetap traweh berjamaah. Di antara 

ustaz-ustaz yang menggantikan posisi beliau adalah ustaz Toha, 

ustaz Hafizi Rusli, Ustaz Alfi Syarif, Ustaz Syamsudin.  

Dari hasil pemeriksaan, Ustaz Lutfi divonish serangan 

jantung. Namun karena sudah tersiar di media beliau terkena 

Covid-19, sulit untuk mengubah opini yang 

berkembang.Wafatnya Kyai Lutfi juga berdampak besar pada 

pesantrennya dan juga komunitas JT di seluruh Indonesia. 

Santri harus dipulangkan dan banyak yang tidak berani kembali 

sehingga berdampak pada keberlanjutan proses belajar 

mengajar di Ponpes Al-Ihsan. Ketika saya datang kesana, 

suasan sudah membaik dan mulai normal kembali pasca 

gelombang sunami menerpa pesantren ini.Tidak hanya Kyai 

Lutfi, beberapa petinggi pesantren juga wafat menyusul beliau 

yang sebagian adalah keluarga beliau.Mereka mengidap 

penyakit yang beragam.Kyai Lufti meninggalkan tiga istri dan 

beberapa orang anak. 

Respon di Lombok penuh dengan derama sosial yang 

dimainkan oleh anggota JT pasca Ijtima di Makassar. 

Diperkirakan anggota JT yang berangkat ke Makassar sebanyak 

1500 orang dari berbagai kabupaten  di NTB. Sebagian besar 
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mereka menolak untuk dikarantina dan diswab oleh petugas 

Covid-19. Rahmadi (57 tahun) anggota JT asal Narmada 

Lombok Barat menendang petugas ketika dijemput untuk 

proses karantina. Dia bersikeras bahwa dirinya tidak terkena 

virus Corona, hanya batuk-batuk biasa karena faktor usia. 

Meski demikian petugas tetap menjemput paksa Rahmadi dan 

ditaruh di tempat karantina.Sikap menentang juga ditunjukkan 

oleh LS (50 tahun), salah satu anggota JT yang sedang 

menjalani karantina di Rumah Sakit Daerah Lombok 

Tengah.Dia berhasil melarikan diri melalui jendela ketika 

petugas sedang istirahat, namun aksinya tertangkap CCTV. 

Video kaburnya anggota JT tersebar luas di media 

sosial.Setalah seharian mencari jejak anggota JT yang kabur, 

petugas menemukannya sedang berjalan di dekat 

persawahan.Petugas harus menswab orang-orang yang perna 

disinggahi dan harus ikut dikarantina. 

Kasus yang lain juga sama ketika bupati Lombok Utara 

dan petugas kesehatan berencana menjemput salah satu 

anggota JT di rumahnya. Hampir terjadi pekekalihan dengan 

petugas petugas yan mau menjemputnya untuk kedua kali 

setelah menjalani karantina.Dia dan keluarga menolak untuk 

dibawa ke ruang isolasi kembali dengan alasan bahwa dia telah 

sembuh setelah menjalani perawatan dan karantina 

pertama.Mengapa tiba-tiba kemudia mereka memaksa jemput 
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tanpa ada koordasi katanya. Sejak kasus ini mencuat, dia dan 

teman-teman JT mengambil sikap politik untuk tidak memilih 

bapak bupati ini ketika akan mencalonkan diri di priode kedua. 

Anggota JT sangat kecewa dengan sikap beliau sedangkan 

dirinya pernah ikut di dakwah Jamaah Tabligh. 

Data di atas memperlihatkan respon negative anggota 

JT NTB terhadap kebijakan pemerintah tentang COVID lagi.-

19. Tidak hanya itu, anggota JT juga tidak percaya sama sekali 

dengan keberadaan virus ini dan menilainya sebagai produk 

konspirasi negara-negara maju yang notabenenya non-Muslim 

yang berupaya merusak dan menggangu konsetrasi ibadah 

umat Islam. Rakyat Indonesia hanya jadi korban dari 

propaganda virus ini supaya jauh dari agama. Kusmiadi, salah 

satu tokoh muda JT menyatakan,  

Tidak ada virus Covid-19 ini sebenarnya.Ini hanya mainan 
media yang disetting oleh pemerintah untuk menakuti rakyat.Di 
JT ini banyak dari unsur pemerintah termasuk TNI dan 
kepolisian.Di lingkungan kerja mereka tidak ada yang 
menggunakan masker, mereka biasa saja.Jadi yang pakai 
masker ini dalah rakyat.Makanya saya dan kawan-kawan 
menolak instruksi pemerintah apalagi menyangkut ibadah 
melarang shalat Jumat.Saya tantang aparat jika berani 
melarang kami shalat Jumat dan minta supaya saya 
ditangkap.Saya dan teman-teman di kampung sudah siap-siap 
dengan kondisi terburuk yang terjadi. 
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Pandangan Ustaz Kusmiadi ini memperlihatkan 

resistensi yang keras terhadap pemerintah yang mencoba 

mengintervensi pola ibadah anggota JT. Ketika umat Islam 

tidak berani shalat Jumat ke masjid, justeru teman-teman dari 

Jamaah Tabaligh melakukan sebaliknya dan mempertahankan 

keyakinan mereka yang kebal dengan virus Corona. Tidak 

hanya anggota JT yang keberatan dengan protkol kesehatan 

yang dinilai tdak Islami, tetapi juga masyarakat Muslim secara 

umum. H. Ansori (58 tahun) misalnya, salah satu anggota 

organsiasi Nahdlatul Wathan juga menentang kebijakan 

pemerintah meskipun pemimpin NW telah memberikan 

instruksi untuk mengikuti apapun kebijakan dan arahan 

pemerintah.Namun faktanya, ketika masjid ditutup, dia 

mencari mushalla untuk shalat Jumatan secara diam-diam 

selama dua kali.Setelah aksinya ketahuan oleh pihak kepada 

desa yang mengancam untuk mengkarantina seluruh jamaah 

yang sedang shalat Jumat. 

Respon yang sama juga ditunjukkan oleh kelompok JT 

di Jakarta yang tidak berhenti memberikan perlawanan atas 

kebijakan pemerintah terkait protokol kesehatan. Abu Zar (48 

tahun) menceritakan kondisi markas yang dilockdown oleh 

pemerintah dan dijaga oleh aparat kemanan tidak membuat 

semangat dakwah jamaah kendor.Selama dilockdown, anggota 

JT mencoba bertahan di dalam markas, apalagi jamaah dari luar 
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negeri seperti dari India masih banyak di dalam markas.Mereka 

masih mengikuti program dakwah yang telah dimulai sebelum 

munculnya kasus Covid-19 di Wuhan China.Jamaah di sekitar 

masjid harus memasok makanan setiap hari ke dalam 

markas.Selama tiga bulan Markas dijaga ketat oleh aparat 

keamanan secara bergantian.Setelah lockdown dilonggarkan 

para anggota muai kembali beraktivitas.Yang menarik adalah 

tidak ada anggota yang ikut protokol kesehatan seperti 

menggunakan masker ataupun menjaga jarak selama 

shalat.Mereka seolah-olah ingin menujukkan bahwa keyakinan 

mereka benar jika Covid-19 tidak pernah ada dan tidak 

berbahaya bagi mereka. 

 

C. Wacana Tablighi tentang Covid 19: Kami Tidak 

Takut Corona 

Pada bagian ini saya akan membahas tentang wacana 

yang berkembang di lingkungan komunitas Jamaah Tabligh di 

dalam melihat dan merespon fenomena pandemik Covid-19. 

Michel Foucault memandang bahwa wacana tidak lahir dalam 

kodisi yang kosong, tetapi lahir dari tekanan wacana-wacana 

sebelumnya atau perlawanan dan kontestasi dari wacana 

tersebut.Wancana yang mucul di kalangan Tablighi tentang 



Perubahan Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Pada Masa Pandemi 
Covid-19 

 

66 Saipul Hamdi 
 

pandemik tidak lepas dari respon atas wacana yang 

berkembang.Tablighi merupakan kelompok yang dikenal 

memiliki tingkat kepasrahan kepada Tuhan yang sangat tinggi 

dan sanga berorientasi akhirat.Sebagaian besar anggota 

Tablighi tidak mementingkan kebutuhan duniawi atau material, 

terbukti dari prinsip dan ajaran yang berkembang di lingkungan 

Tablighi yang tidak pernah membahas ekonomi dalam wacana 

dakwahnya.Tablighi rela berkorban menjual dan 

menggadaikan barang-barangnya seperti sawah, tenak sapi dan 

kambing atau perhiasan istrinya untuk kepentingan 

dakwah.Istri yang ditinggal juga seringkali tidak memiliki bekal 

yang berlebihan, bahkan banyak ditinggal dalam keadaan pasa-

pasan. Ketika Covid-19 ini muncul tidak nampak ada 

kekhawatiran mereka akan ancaman virus ini, bahkan 

memandang virus ini tidak akan mampu menyentuh anggota 

mereka.  

Saya berargumen bahwa kepasrahan kepada Allah 

mendorong Tablighi lebih rilek mengadapi masalah termasuk 

Covid-19 ini.Ketika masyarakat Muslim ketakutan dengan 

virus ini, Jamaah Tabligh malah menantang virus ini hadir di 

tengah-tengah mereka.Tidak mungkin virus lebih kuat 

daripada Allah, kata salah satu anggota Tablighi. Sikap ini 

bertentangan dengan pandangan-pandangan kelompok 

Muslim mainstrim yang lain, yang berakibat danya tuduhan dan 
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kecaman kepada Tablighi yang nekat mengadakan pertemuan 

besar melibatkan ribuan orang. Mereka juga memaknai dan 

mendefinisikan pandemik secara berbeda dengan apa yang 

dijelaskan dalam Sunnah Nabi. Misalnya di Indonesia, Jamaah 

Tabligh berseberangan pandangan dengan kelompok-

kelompok Muslim lainnya seperti Nahdlatul Ulama, 

Muhammadiyah dan Nahdlatul Wathan yang memegang 

sunnah Nabi Muhammad menghadapi pandemik dan 

mengikuti saran pemerintah. For example, in his hadith said, 

“no one allows getting out of the pandemic location and may 

not enter an outsider into that place”. Petunjuk yang terdapat 

dalam sunnah ini faktanya dipahami dan ditafsirkan secara 

berbeda oleh Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh tidak mengikuti 

hadis ini dalam kasus Covid-19 dan menolak mengikuti saran 

pemerintah yang melarang berkumpul. Mereka menolak 

mengikuti protokol Covid-19 yang menggunakan masker 

ketika kumpul di dalam masjid.  

Wacana dan respon yang berkembang di kalangan 

Jamaah Tablighi terlihat pada komentar dan ceramah dari 

tokoh-tokoh mereka di ruang publik. Saya mengutip beberapa 

statemen yang dikatakan misalnya oleh amir pusat Jamaah 

Tabligh di India Maulana Saad dalam ceramahnya yang 

disiarkan pada 19 Maret 2020 di channel YouTube Markas 

yang menyatakan, “coronavirus is an azaab (God’s punishment) and 
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asked his followers to run to the mosques. Masjid adalah tempat yang 

paling baik untuk kematian, kita akan mendapat hukuman lebih berat 

jika meninggalkan masjid, kita tidak perlu ikut saran dokter atau 

pemerintah yang meminta kita meninggalkan masjid. He also called the 

assertion that people gathering in the mosque will lead to more infection as 

baatil khayal (falsehood)”26. Statemen ini muncul sehari sebelum 

pemerintah India melockdown markas Nizamuddin. Maulana 

Saad tidak setuju dengan himbauan menutup tempat ibadah 

termasuk masjid untuk memutus penyebaran Covid-19. Justeru 

jika ke masjid virus Corona tidak akan muncul karena masjid 

adalah tempat yang suci dan bersih dari kotoran. Sebuah 

khayalan jika memandang kegiatan ke masjid itu dapat 

menebarkan virus dan menambah korban. Setelah pemerintah 

menutup markas Nizamuddin dan mengevakuasi anggota yang 

sedang khuruj di dalam mendorong Maulana Saad mengubah 

pandangannya. Beliau mengeluarkan fatwa untuk mengikuti 

saran pemerintah meniadakan pertemuan untuk sementara 

waktu. Dia tidak hadir di pengadilan melawan tuntutan 

pemerintah yang dituduhkan kepadanya kasus “pembunuhan” 

karena dengan sengaja menyebabkan kematin anngota Jamaah 

Tabligh akibat Covid-1927.   

 
26 India Today, https://www.youtube.com/watch?v=-8DoBYJbMrQ 
27Bisht&Naqvi, https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-
event-india-worst-coronavirus-vector-200407052957511.html 

https://www.youtube.com/watch?v=-8DoBYJbMrQ
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-worst-coronavirus-vector-200407052957511.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/tablighi-jamaat-event-india-worst-coronavirus-vector-200407052957511.html
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Wacana yang berkembangan di lingkungan Tablighi 

tentang Covid-19 menunjukkan adanya kepercayaan bahwa 

virus ini tidak ada. Sebagian besar anggota Tablighi tidak 

memperayai adanya virus tersebut dan menyangkal 

keberadaanya. Mereka melihat adanya upaya-upaya untuk 

melemahkan agama Islam. Kusmiadi, salah satu tokoh Tablighi 

dari Lombok Indonesia menyatakan bahwa ini sebuah 

konspirasi global supaya ummat Islam jauh dari agamanya, 

tidak lagi menjalankan syairah dan ibadah, dan meninggalkan 

masjid. Dia menambahkan virus Corona ini sebuah ilusi dan 

khayalan yang dibuat oleh sekelompok orang untuk menakut-

nakuti ummat Islam. Dia berargumen bahwa  tidak ada jamaah 

Tablighi yang meninggal di Lombok Nusa Tenggara Barat 

karena Covid-19, meskipun beritanya sangat dahsat dan 

banyak anggota yang dikarantina. Selama anggota Tabligh 

menjalani karantina tidak ada obat yang diberikan, hanya 

vitamin. Mereka juga tidak diimpus, atau diberi alat bantu 

pernapasan selama 14 hari dan mereka dinyatakan sehat 

sendiri.  

Basharudin, salah satu anggota Tabligh dari Suralaga 

Lombok Timur (65 tahun) kebingungan dengan virus ini. 

Ketika diperiksa dan diSwab dia dinyatakan positif, tetapi 

ketika di rumah sakit dan diSwab kembali dinyatakan negatif. 

Jadi bingung mana yang mau dipercayai hasil tesnya, katanya 
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ketika saya wawancarai. Dia menyatakan “Corona ini tidak ada, 

saya hanya batuk kemudian dikatakan Corona. Saya sakit batuk 

karena sudah tua. Virus ini adalah fitnah dunia yang memecah 

belah manusia dan menjauhkan ummat Islam dari masjid”. Mif, 

salah seorang tokoh di jamaah Tabligh dari Lombok 

menyatakan bahwa ada kejanggalan di dalam kasus Corona. 

Sebenarnya virus ini tidak berbahaya karena tidak ada orang 

yang meninggal kecuali dia mempunyai riwayat penyakit 

bawaan. Dari 100 orang yang terjangkit Covid-19 di NTB, 

tidak ada yang meninggal dan sehat semua padahal belum ada 

vaksin dari Corona jenis ini. Kadang saya berpikir virus ini 

tidak nyata, ia hanya dibesar-besarkan oleh oknum yang 

memiliki kepentingan untuk menekan ummat Islam. Masjid 

kita ditutup dan shalat jumat dilarang sementara pasar dibuka, 

orang ke masjid itu pasti bersih, berwudu, kenapa mereka 

menjadi sasaran.  

Sebagian anggota Tablighi meyakini bahwa mereka 

kebal dari virus termasuk virus Corona. Pandangan ini viral di 

media sosial yang disampaikan oleh salah satu tokoh Jamaah 

Tabligh ketika memberikan bayan di Makasar. Dia menyatakan,  

“Baru satu macam virus datang seluruh dunia minggir, gampang 
selesaikan itu Corona, kirik jamah-jamaah ke tempat Corona, virus 
Corona taku sama jamaah, bukan jamaah yang takut sama virus, 
jamaah hanya takut kepada Allah SWT, jamaah tidak takut dengan 
Corona, ditempat yang banyak virus Corona hantar Jamaah, Allah yang 
kuasa, Corona tidak berkusa, la ilaha illallah, ini baru dakwah 
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namanya, pemerintah telah habiskan uang untuk selesaikan masalah 
Corona, bukannya mengurangi masalah tetapi menambah masalah, 
serahkan masalah Corona ke Jamaah pasti selesai”28.  

 

Potongan pidato di salah satu masjid Makassar ini viral 

di media sosial. Terlihat jelas bagaimana jamaah yang 

mendengar dan mempercayai apa yang dikatakan oleh ustaz 

tersebut. Mereka semua tertawa dan menyerukan kata “Allahu 

akbar” setiap kali penceramah menjelaskan Corona yang 

dianggap tidak punya kekuatan dibanding kekuatan Allah.  

Lasmi29, salah seorang ibu yang hadir di pertemua 

Gowa Makassar melawan petugas yang menutup lokasi acara 

dan tempat dagangannya. Dia sangat terpukul karena telah 

berhutang untuk jualan di acara ini. Dia menyatakan “kenapa 

harus takut kepada Corona, kalau kita mati, ya mati, saya 

operasi 9 kali dan 2 kali koma, tapi saya tidak mati-mati karena 

ajal, Allah yang menentukan ajal manusia, bukan manusia yang 

menentukan ajalnya”. Wacana-wacana tentang Covid-19 dari 

Jamaah Tabligh ini menjukkan ketidakpercayaan mereka 

tentang kebenaran virus ini. Mereka percaya bahwa virus ini 

tidak lebih dari sebuah konspriasi untuk menakut-nakuti umat 

Islam supaya jauh dari praktek agamanya termasuk 

meningalkan masjidnya. Para Jamaah lebih takut kepada Allah 

 
28https://www.youtube.com/watch?v=3N_iwp4vqfg 
29 Tribun Timur, https://www.youtube.com/watch?v=EJLSjwb_KeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=3N_iwp4vqfg
https://www.youtube.com/watch?v=EJLSjwb_KeQ
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daripada virus dan memandang masjid sebagai tempat isolasi 

terbaik dan tempat kematian terbaik.  

Zainuddin, salah satu anggota DPRD kota Mataram 

dan tokoh Jamaah Tabligh menyatakan “Covid itu ya Covid, 

sama saja dengan penyakit yang lain seperti batuk, tidak perlu 

kita takut. Corona itu makhluk bukan Tuhan yang harus 

ditakuti. Allah yang menciptakan virus, maka kita harus 

kembali kepada Allah. Tidak mungkin virus datang ke tempat 

ibadah seperti masjid, setiap hari kami cuci tangan ketika 

berwudhu”. Pandangan Zainuddin ini memperlihatkan 

bagaimana keyakinan Jamaah Tabligh yang sangat tinggi 

kepada Tuhan, tidak merasa takut dengan makhluk.       
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BAB V 
REKONSTRUKSI 
PRAKTEK KEAGAMAAN 
JAMAAH TABLIGH 

A. Pengaruh Covid-19 terhadap Praktek Keagamaan 

Jamaah Tabligh 

Jamaah Tabligh termasuk kelompok yang sangat rentan 

dengan penularan Covid-19. Pola dan teknik dakwah Tablighi 

yang tidak mengenal jarak satu sama lain dan menekankan pada 

sentuhan tubuh sebagai bentuk persaudaraan merupakan ruang 

subur atas penularan virus corona.   

WHO telah mengeluarkan instruksi bagi komunitas 

global untuk meghindari dan memotong sebaran virus dengan 

cara fisikal atau social distancing. Untuk memudahkan sosial 

distancing pemerintah menekankan stay at home dan 

melockdown tempat-tempat keramaian termasuk tempat 

ibadah, olahraga, dan mall. Saber Yezli dan Anas Khan (2020) 

menjelaskan kebijakan pemerintah Arab Saudi menghentikan 

seluruh kegiatan yang melibatkan orang banyak termasuk 
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menutup dua masjid besar yakni Masjid Al-Haram dan Masjid 

Nabawi. Pemerintah Saudi tidak mempunyai banyak pilihan 

dalam mengatasi sebaran virus Corona ini meskipun dengan 

harga dan konsekwensi yang besar. Langkah-langkah sosical 

distancing dan penutupan tempat ibadah inilah yang sulit 

diterima oleh sebagian Muslim di berbagai dunia termasuk 

Jamaah Tabligh. Menjalankan protokol Covid-19 dalam 

praktek ibadah adalah tantangan utama dalam dakwah Tabligh, 

mereka tidak terbiasa dengan fisikal dan sosial distancing jika 

sudah berada di dalam masjid.   

Beberapa praktek dakwah Tabligh yang rentan dengan 

penularan Covid-19 yaitu, jaulah mengunjungi rumah anggota 

Tablighi dan masyarakat ketika berkhuruj. Salah satu program 

rutin Jamaah Tabligh adalah mengunjungi dan mengajak 

masyarakat di sekitar masjid tempat mereka berdakwah untuk 

shalat berjamaah dan bergabung mendengar bayan atau 

ceramah agama yang disampaikan oleh anggota Jamaah 

Tabligh (Noor 2010; Ali, Siddiqi, Yogundar). Jaulah dilakukan 

setelah shalat ashar, biasanya jumlah yang ditugaskan untuk 

jaulah 4-5 orang setiap kelompok. Masing-masing orang di 

kelompok itu memili tugas dan peran tertentu karena tidak 

semua boleh berbicara ketika menyampaikan misi dakwah ini. 

Satu anggota berperan sebagai mutakallim atau juru bicara, 

sebagai dalil penunjuk jalan ke rumah warga yang akan 
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dikunjungi dan yang lain sebagai makmur dan mustami yakni 

meramaikan dan mendengarkan.  

Masyarakat yang mereka kunjungi sebagian pernah ikut 

dakwah Tablighi, dan sebagian juga orang baru. Dalil 

memainkan peran penting dalam proses ini karena dialah yang 

tahu siapa yang potensial untuk dikunjungi dan akan direkrut 

menjadi anggota. Mereka mengetuk pintu rumah, mengenalkan 

diri dan menjelaskan maksud dan tujuannya. Mereka juga 

bersalaman, memeluk, mencium pipi kiri dan kanan ke objek 

dakwahnya sebagai bagian dari adab dan moral Islam untuk 

penguatan persudaraan. Pada masa Covid-19 ini, kegiatan 

jaulah sangat rawan dan berpotensi besar dalam penyebaran 

Covid-19 tidak hanya ke anggota Jamaah Tabligh, tetapi juga 

ke masyarakat dalam kotneks yang lebih luas. 

Pratik dakwah yang lain juga rentan dengan penularan 

Covid-19 yaitu duduk bersila secara ketat, rapat dan harus 

bersentuhan antara anggota yang satu dengan yang lain. Duduk 

bersila dengan membuat lingkaran ketika mendengar bayan dan 

bermusyawarah adalah bagian dari identitas keagamaan 

Tablighi. Sebelum mulai bayan yang akan disampaikan oleh 

kyai, seorang petugas akan mengarahkan seluruh anggota 

supaya merapat membuat lingkaran duduk bersila. Tidak boleh 

ada celah di masing-masing anggota karena celah atau ruang 

kosong itu akan diisi leh “setan”. Ketika 
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bermusyawarahmendiskusikan program dan agenda kegiatan 

dakwahnya, setiap anggota duduk melingkar secara ketat dan 

masing-masing di minta berbicara mengeluarkan pendapatnya. 

Suara mayorita akan dipilih dan kebijakan terakhir diserahkan 

kepada amir (pimpinan kelompok). Amir membuat keputusan 

terakhir yang tidak boleh direspon atau dikritik lagi. Melihat 

praktek duduk bersila dengan rapat dan ketat ini sangat rentan 

dengan sebaran Covid-19.  

Interaksi sosial yang sangat intens seperti makan 

bersama dalam satu nampan (piring besar) juga rentan dengan 

penularan Covid-19. Tradisi makan bersama dipandang 

sebagai bagian dari Sunnah Nabi Muhammad, di dalamnya 

terdapat 3-4 orang makan bersama menggunakan tangan. 

Tujuannya adalah memperkuat rasa persaudaraan dan 

kebersamaan dengan anggota yang lain. Praktek ini juga akan 

sangat beresiko dengan penularan Covid-19. Apabila seseorang 

membawa virus dan setiap hari makan bersama dengan 

anggota-anggota yang lain, maka dapat dipastikan penularan 

Covid-19 akan cepat menyebar. Para jamaah juga tidur 

bersama di dalam masjid untuk ritual iktikaf. Masing-masing 

membawa peralatan seperti selimut, bantal kecil dan kasur 

kecil. Karena jarak tidur antara satu anggota dengan anggota 

lain juga sangat dekat maka tentunya rawan dengan penularan 

Covid-19. Begitu juga dengan sharing kamar mandi di dalam 
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masjid selama melaksanakan pratik dakwah berpotensi dalam 

penularan Covid-19. 

Saya berargumen bahwa pola-pola praktek dahwah 

Tablighi sangat bersahabat dan rawan dengan penyebaran 

Covid-19. Klaster-klaster jamaah Tabligh yang muncul mulai 

dari klaster masjid Jamek Malaysia, klaster markas Nizamuddin 

India, markas Raiwind Pakistan dan klaster ijtima Gowa adalah 

bukti rawannya praktek dakwah Tablighi di masa pandemi ini. 

Jika terdapat satu orang yeng terinfeksi Covid-19, maka dengan 

cepat akan menular ke orang-orang di sekitarnya dan juga ke 

keluarga mereka setelah pulang dari khuruj. Bagaimana Jamaah 

Tabligh melihat fenomena ini dan upaya-upaya mereka dalam 

merekonstruksi dan menegosiasikan praktek-praktek dakwah 

supaya lebih adaptif dengan pola pencegahan Covid-19 ini. 

 

B. Upaya Jamaah Tabligh dalam Rekonstruksi 

Pemikiran dan Praktek Keagamaan di Masa Pandemi 

Covid-19 

Covid-19 berdampak besar terhadap Jamaah Tabligh baik 

secara fisik maupun psikologis karena mereka tidak lagi dapat 

melaksanakan kegiatan dakwahnya keliling dari satu tempat ke 

tempat lain pasca lockdown dan PSBB oleh pemerintah. 

Anggota JT seperti dipenjara hanya biasa berdiam di rumah 
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bersama keluarga. Tradisi dakwah keliling ke luar kota tidak 

dapat lagi direalisasikan. Pada saat bersamaan stigma muncul 

di masyarakat tentang posisi anggota JT yang dinilai sebagai 

kelompok yang membawa virus Corona ke masyarakat.Mereka 

menjadi sasaran kemarahan masyarakat secara luas ketika 

mereka tidak mengindahkan larangan ijtima di Makassar, yang 

diyakini telah membuka pipa penyebaran Covid-19.Meskipun 

anggota JT tidak pernah mengakui apabila mereka terkena 

Covid-19, namun di beberapa kasus menunjukkan adanya 

jamaah mereka yang reaktif dan dinyatakan positif terjangkit 

Corona. 

Covid-19 tidak bersahabat dengan pola dakwah JT yang 

bersifat komunal dan intens dalam interaksi dan komunikasi. 

Seluruh program dakwah JT ketika khuruj mulai dari 

bayan,taklim,jaulah, dan musyawarah sangat rentan dengan 

penyebaran Covid-19, di mana program tersebut 

membutuhkan kerja sama dan interaksi yang cukup intensif. 

Dilema ini tentunya menjadi beban berat di kalangan anggota 

JT yang telah lama mempraktekkan pola-pola dakwah yang 

berkembang di komunitas mereka.Sementara tututan 

masyarakat dan pemerintah supaya JT mengubah 

pendekatannya, atau minimal dapat mengikuti protokol 

kesehatan untuk menjaga dan mempertahakan keselamatan 

anggota mereka. Proses negosiasi antara JT, masyarakat lokal 
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dan pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan belum 

terlihat maksimal khususnya di kalangan JT. Yang muncul di 

lapangan adalah lebih banyk resistensi atas kebijakan 

pemerintah daripada negosiasi dan adaptasi.  

Di awal-awal Covid-19, resistensi sangat kuat terhadap 

kebijakan pemerintah. Mereka tetap melaksanakan shalat 

Jumat secara diam-diam bersama jamaah JT yang lain. 

Beberapa kasus anggota JT juga berani menentang petugas 

yang menghalangi dakwah mereka.Namun setelah banyak 

korban Covid-19 dan beberapa anggota mereka dinyakan 

positif oleh petugas kesehatan Satgas Covid-19, muncul 

kesadaran untuk menjaga diri dan keluarga mereka.Di 

lingkungan internal mereka sulit untuk menerapkan protokol 

kesehatan ketika shalat Jumat, shalat berjamaah dan aktivitas 

dakwah di markas mereka.Tidak ada satupun yang 

menggunakan masker dan menjaga jarak.Namun ketika di luar 

komunitas mereka JT bisa beradaptasi, misalnya ketika keluar 

berdakwah.Menurut ustaz Ahmad Baidawi (35 tahun), anggota 

JT yang bedakwah ke Malang Jawa Timur pada masa pandemi 

bahwa dirinya tetap ditolak oleh masyarakat meskipun dia 

menggunakan masker ketika berdakwah.Masyarakat lokal 

ketakutan melihat anggota JT yang ingin menggunakan masjid 

mereka untuk kegiatan dakwahnya. 
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Berangkat dari kasus JT maka sangat penting didorong 

untuk benar-benar beradaptasi degan new normal baik secara 

internal maupun eksternal.Agama tidak dapat melindungi 

mereka dari serangan virus apabila tidak menerapkan protokol 

kesehatan. Ideologi keagamaan sangat mempengaruhi cara 

berpikir JT yang mengklaim bahwa penyakit bersumber dari 

Allah dan hanya Allah yang dapat menyembuhkan penyakit 

tersebut dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Pola 

dakwah JT yang rentan dengan penularan Covid-19 harus 

benar-benar dikontrol oleh pemerintah karena dapat 

membahayakan orang lain. Masjid atau markas JT seringkali 

dikunjungi oleh orang luar dan ini akan menambah bahaya atas 

keselamatan JT.  

Setidaknya ada 7 langkah dalam konstruksi pemahaman 

dan praktek keagamaan Tablighi,  

1. Pertama, mendefinisikan ulang tentang kriteria 

pandemi khususnya pandemi Covid-19 

2. Kedua, mengkontekstualisasikan tafsir tentang hadis 

yang berbicara wabah pandemi 

3. Ketiga, mengikuti fatwa-fatwa majelis ulama Indonesia 

yang menjadi representasi dari kelompok Muslim 

Indonesia 



Saipul Hamdi 
 

Perubahan Praktek Keagamaan Jamaah Tabligh Pada Masa 
Pandemi Covid-19 

 

81 

 

4. Keempat, membuka dialog dan kerja sama dengan 

kelompok atau Ormas Islam yang lain 

5. Kelima, mentaati kebijakan pemerintah yang bertujuan 

untuk menyelamatkan warga Indonesia 

6. Keenam, memperkuat dakwah makomi atau dakwah di 

lingkungan masing-masing termasuk di lingkugan 

keluarga 

7.  Ketujuh, mematuhi protokol kesehatan di tempat 

ibadah mereka termasuk menggunakan masker dan 

menjaga jarak 

C. Pandangan Masyarakat tentang JT Kaitannya 

dengan Penularan Covid-19 

 Beragam pandangan masyarakat muncul terkait dengan 

kasus JT yang tekena Covid-19 pasca ijtima di Makassar pada 

Maret 2020.Pertemuan tersebut telah menjadi trending topik di 

media sosial dan menarik atensi pemerintah.Kepanikan dan 

kekhawatiran muncul di pikiran masyarakat Indonesia yang 

dihebohkan degan peristiwa awal Covid-19 di Wuhan 

China.Simpang siur informasi mengenai Covid-19 pada waktu 

itu juga ikut andil dalam membentuk kekhawatiran yang 

berlebihan.Misalnya, Covid-19 tidak bisa mati meskipun orang 
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yang terjangkit telah meninggal dan Covid-19 juga bisa 

menyerang orang tanpa gejala. Covid-19 digambarkan sosok 

virus yang berbahaya dapat mematikan manusia secara massa 

dengan transmisi yang cepat dan massif tidak mengenal ruang 

dan waktu. Oleh karena itu, momentum ijtima Makassar adalah 

memori buruh yang sulit terlupakan jika berbicara Covid-19. 

Sebagian masyarakat sangat menyayangkan sikap JT 

yang tidak peduli dengan keselamatan diri dan keluarganya 

setelah menafikan anjuran pemerintah untuk tidak membuat 

kerumunan dan keramaian.Jika tidak dibubarkan secara paksa, 

tidak mungkin JT mengagalkan dakwahnya apalagi acara ini 

telah didesain lama sebelum kemunculan virus Corona.JT 

dinilai terlalu nekad dan hanya bermodal keyakinan dalam 

melihat fenomena wabah Covid-19, bukan berdasarkan analisa 

sosial yang lebih mendalam.Akibatnya, masyarakat 

memandang JT sebagai kelompok keagamaan yang tidak 

rasional dan ceroboh dalam bertindak. 

 Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberikan 

komentar terkait banyaknya serangan ke JT pasca ijtima di 

Makassar.Dia menyarankan kepada masyarakat untuk tidak 

menghakimi mereka, pemerintah telah mengidentifikasi 

jamaah yang terkena Covid-19 dari pertemuan di 

Makassar.Nah jika sudah teridentifikasi maka itu 
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mempermudah penanganannya.Dia juga mengingatkan 

anggota JT untuk menyadari keberadaan dan bahaya virus 

Corona. Solidaritas JT yang tinggi setiap hari bersalaman dan 

berkumpul dengan anggota lain membuat mereka rentan 

dengan serangan Covid-19.  

TGH. Mahalli Fikri, anggota dewan propinsi NTB dari 

partai Demokrat memahami sikap JT yang tidak percaya 

dengan Covid-19. Menurutnya, itu disebabkan informasi 

tentang Covid banyak yang tidak benar dan tidak masuk akal 

sehat.Misalnya, virus itu tidak bisa mati walaupun orang 

tersebut mati, padahal dalam teori sains itu tidak 

benar.Makanya ketika ada keluarga yang meninggal di 

kampong saya dan dinyatakan positif Covid-19, saya telpon 

petugas kesehatan untuk memandikannya.Masak mau 

ditayammumkan, sedangkan virus itu dimana-mana bisa hilang 

jika pakai sabun.Akhirnya mayatnya dimandikan dan kami 

kuburkan bersama warga. 
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BAB VI 
KESIMPULAN  
 

 

Kesimpulan 

Covid-19 memberi pelajaran dan ujian penting bagi kelompok 

Jamaah Tabligh. Meskipun sebagian besar tidak percaya 

dengan adanya Covid-19, fakta di lapangan bahwa anggota 

Tabligh banyak yang tertular keganasan Covid-19 tidak hanya 

di Indonesia, tetapi juga di negara-negara di mana Jamaah 

Tabligh memiliki basis massa yang kuat. Kasus Malaysia, India, 

Pakistan dan negara-negara lain telah mengguncang dunia 

karena besarnya kontribusi Jamaah Tabligh dalam penyebaran 

Covid-19 dalam praktek-praktek ibadah mereka. Jamaah 

Tabligh tidak berdaya menghadapi tekanan dari pemerintah 

dan masyarakat dalam rangka mengikuti anjuran dan prosedur 

protokol pencegahan Covid-19 seperti social and psyical 

distancing, stay at home, menggunakan masker, dan cuci tangan 

dengan sabun. Pemerintah juga melockdown masjid-masjid 

besar ummat Islam termasuk masjid Jamaah Tabligh. 

Sementara masyarakat jgua menutup masjid mereka untuk 

anggota Jamaah Tabligh yang ingin shalat atau berdakwah di 

sana.  
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Pembekuan kegiatan dakwah di seluruh dunia akibat 

kekhawatiran tersebarnya virus Corona telah menutup akses 

jamaah untuk melanjutkan program dakwahnya. Anggota 

Jamaah Tabligh lebih banyak stay at home dan melakukan 

dakwah makami yakni dakwah di tempat tinggal dengan objek 

keluarga. Sebagian juga secara diam-diam mengadakan 

pertemuan di masjid mereka supaya tidak menarik atensi dari 

pemerintah dan masyarakat.Untuk mengisi kekosongan 

dakwah anggota Tablighi juga meminta tausiah dan bayan 

kepada kyai melalui media sosial seperti rekaman audio atau 

video pendek.Melihat fenomena perubahan pola 

keberagamaan yang berkembang di lingkungan komunitas 

Tablighi, maka secara tidak langsung itu bagian dari 

rekonstruksi pola dakwah yang sedang mengalami gangguan 

selama masa pandemik Covid-19.Semestinya perubahan ini 

harus dirumuskan dan dikembangkan secara matang sebagai 

bentuk adaptasi di era new normal ini. Selama pandemi ini 

belum selesai, maka Jamaah Tabligh tidak akan dapat 

melakukan kegiatan dakwahnya sehingga sangat urgen untuk 

merekonstruksi pola kegiatan dakwahnya.  

Rekonstruksi pola keberagamaan dapat dilakukan dalam 

berbagai konteks, substansi dan aturan dakwah dalam rangka 

beradaptasi dengan new norm dan new normal.Pandangan dan 

pemaknaan tentang pandemi yang masih dangkal dan terkesan 
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kurang ilmiah menjadi catatan dan pelajaran penting bagi 

anggota Tablighi. Hal sama juga terkait dengan tradisi dakwah 

yang harus dinegosiasikan polanya selama menghadapi Covid-

19 ini, misalnya jaulah harus menggunakan masker dan 

menghindari kontak fisik. Duduk bersila ketika mendengar 

bayan harus diatur jarak antara anggota setidaknya 1,8 meter 

menurut WHO. Begitu juga dalam shalat lima waktu tidak 

harus berdekatan barisannya sehingga dapat terhindar dari 

sebaran Covid-19. Makan bersama dalam satu nampan yang 

melibatkan 3-4 orang juga harus diubah misalnya 

menggunakan nasi kotak atau piring sendiri yang dibawa dari 

rumah khusus untuk dirinya sendiri.Sharing peralatan alat-alat 

makan seperti piring dan sendok dapat menjadi sumber 

penularan Covid-19. Iktikaf di masjid juga dapat diatur 

jaraknya antara satu orang dengan yang lain termasuk posisi 

tidur. Jamaah Tabligh juga penting memaksimalkan peran dan 

fungsi media sosial sebagai media dakwah seperti Facebook, 

whatapp, instagram dan Zoom untuk kampanye dakwah 

mereka. 
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