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1. Latar Belakang 

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

eksistensi manusia di dunia akibat penyebarannya yang sangat massif dan mengglobal. Hampir 

semua negara mengalami kasus terpapar Corona dengan jumlah 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 

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019, diakses 28 Mei 

2020).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 PSBB dan seringkali melakukan pertemuan-pertemuan dengan 

jumlah massa besar (https://covid19.go.id/peta-sebaran, diakses 27 Mei 2020).  

Penelitian ini akan fokus pada gerakan Islam transnasional Jamaah Tabligh terkait 

dengan penyebaran Covid-19 di komunitas mereka dan di masyarakat yang dibawa oleh 

anggota Jamaah Tabligh setelah pulang dari khuruj. Bukan rahasia umum jika kelompok 

keagamaan sebagai salah satu sumber yang sangat potensial dalam penyebaran Covid-19 

karena melakukan pertemuan-pertemuan ritual dan ibadah yang melibatkan orang banyak. Di 

Korea Selatan misalnya, 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 

(https://www.bbc.com/news/world-asia-51701039, diakses 26 Mei 2020). Tidak jauh berbeda 

kasusnya dengan Jamaah Tabligh yang berkontribusi besar pada penyebaran Covid akibat tidak 

mendengar himbauan dari pemerintah. Akibatnya, majoritas dari Jamaah Tabligh terpapar 

Corona pasca mengikuit ijtima di berbagai negara termasuk di India, Pakistan, Malaysia dan 

Indonesia. Di India terdapat 1.500 anggota Tabligh yang positif Covid-19, Pakistan 600, 

Malaysia 150, dan Indonesia sekitar 300 orang 

(https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-outbreak-india-blamed-muslims-

200418143252362.html, diakses 27 Mei 2020).      

Dari data di atas menunjukkan bahwa Jamaah Tabligh merupakan kelompok yang 

sangat dominan dalam penularan sebaran Covid-19 di Indonesia, bahkan di dunia.Persoalan ini 

tidak hanya melahirkan stigma bagi kelompok Jamaah Tabligh, tetapi juga sangat meresahkan 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://covid19.go.id/peta-sebaran
https://www.bbc.com/news/world-asia-51701039
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-outbreak-india-blamed-muslims-200418143252362.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/coronavirus-outbreak-india-blamed-muslims-200418143252362.html


masyarakat.Apalagi di beberapa kasus anggota Tablighi melawan petugas kesehatan ketika 

dievakuasi dan juga melarikan diri dari tempat karantina. Kasus ini viral di Lombok Nusa 

Tenggara Barat dan menjadi atensi pemerintah karena sulitnya sebagian anggota Jamaah 

Tabligh bekerja sama dengan pemerintah. Riset ini akan mengambil sampel di tiga provinsi 

yaitu di Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan.  Ketiga daerah ini menjadi 

pusat terbesar kegiatan Jamaah Tabligh, dan para pengurus telah mengirim anggotanya pada 

pertemuan di Gowa, Makassar, Sulawesi Selatan dengan jumlah yang besar. 

Berangkat dari persoalan dan asumsi di atas, maka riset ini fokus pada beberapa isu 

terkait dengan sebaran Covid-19 di lingkungan Jamaah Tabligh yaitu bagaimana mereka 

memaknai dan mendefinisikan pandemik Covid-19, bagaimana mereka merespons penyebaran 

Covid 19 dan wacana apa yang berkembang di lingkungan Jamaah Tabligh terkait dengan 

Covid-19 tersebut, bagaimana pengaruh Covid-19 terhadap praktek keagamaan mereka dan 

bagaimana mereka merekonstruksi pemikiran dan praktek keagamaan selama menghadapi 

pandemi Covid-19, faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kesiapan mereka dalam 

proses rekonstruksi dan redaptasi dalam kehidupan keagamaan di situasi new normal ini, 

bagaimana sikap mereka terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19 dan bagaimana pandangan masyarakat tentang Jamaah Tabligh dalam 

kaitannya dengan sebaran wabah Covid-19. Riset tentang Tablighi telah banyak dilakukan oleh 

para peneliti sebelumnya, namun belum ada yang menulis tentang Tablighi dan Covid-19 

sehingga riset ini sangat penting karena kebaruannya dan juga kebutuhan masyarakat yang 

sedang ketakukan dengan Jamaah Tabligh.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari riset-riset tentang Jamaah Taligh 

sebelumnya yang telah banyak diteliti oleh para sarjana. Di antara sarjana yang pernah 

melakukat riset tentang Tablighi adalah Barbara D. Metcalf (2002), Bubul Siddiqi (2010), 

Muhammad Khalid Masud  (2000), Pierri Zacharias (2015) dan Saipul Hamdi (2015) yang 

melihat Tablighi sebagai gerakan neo-Sufism, di mana mereka berupaya mererevitalisasi salah 

satu ajaran spiritulitas Nabi Muhammad  untuk mencapai “the true self” pada tangga jalan 

terakhir Sufisme. Alexander Horstmann (2007:109) dalam temuan risetnya menjelaskan bahwa 

meskipun Tablighi telah diterima di komunitas berbahasa Thailand daerah Nakhon Sri 

Thammarat di bagian Timur Thailand Selatan, namun mereka kesulitan dalam beradaptasi dan 

berintegrasi secara sosial dan kebudayaan yang kemudian seringkali menimbulkan konflik. 

Abdul Rahman Abdullah (1997), Marloes Janson (2014), Yoginder Sikand (2006), Faris A. 

Noor (2012), Eva F. Nisa (2014), David Tittensor (2014) and Jan Ali (2014) membahas tentang 

sejarah dan perkembangan lembaga pendidikan keagamaan Jamaah 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 politik dalam dakwahnya, namun sangat mudah dimasuki 

oleh keompok teroris internasional. Muhammad Amira Rana (2009), Peter Dale Scott (2007), 

Joshua W. Hedges (2008: 75) menyebutkan keterlibatan anggota Tabligh di beberapa kasus 

bom di Eropas termasuk bom London dan Madrid yang dikenal dengan peristiwa 7/7.  

 

2. Tujuan  

 Sacara umum penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh Covid-19 

terhadap perubahan praktek-praktek keagamaan Tablighi Jamaah 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. 

 

3. Sejarah dan Perkembangan Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh  

Jamaah Tabligh adalah gerakan transnasional dakwah Islam yang didirikan tahun 1926 oleh 

Muhammad Ilyas di India sebagai respon atas lemahnya iman umat Islam akibat pengaruh internal dan 

eskternal termasuk gerakan Hinduisasi dan kolonialisasi yang terus menggerogoti umat Islam India 

pada waktu itu. kelompok pendakwah ini bergerak menyasar mulai dari kalangan bawah, kemudian 

merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkatan sosial dan ekonominya dalam 

mendekatkan diri kepada ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh nabi Muhammad (Igor, 2008). 

JT yang tidak terlalu mempersoalkan identitas tradisi keagamaan anggota menjadi kunci kesuksesan 

mereka dalam berdakwah.  

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 jami’iyah yang 

bermakna perkumpulan atau perhimpunan, maka jamak 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.  

Nama Jamaah Tabligh merupakan sebutan bagi mereka yang sering menyampaikan ajaran 

agama kepada manuisa. Sebenarnya usaha ini tidak mempunyai namayang utuh, tetapi cukup Islam saja 

tidak ada yang lain, keta pendirinya. Bahkan Muhammad Ilyas mengatakan seandainya aku harus 

memberikan nama pada usaha ini makaakan aku akan meberi nama “gerakan iman”. Ilham yang 

diperoleh ketika menunaikan Ibadah Haji pada 1926 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 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 duniakhususnya 

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 Inggriskarena 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 danadan 

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 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 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 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. 

 

4. 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 keliling berdakwah dari satu komunitas ke komunitas lain 

dengan tinggal di dalam masjid. Masjid dijadikan sebaga pusat dakwah dan sekaligus markas untuk 

aktivitas dakwah mereka.Mereka memasak, mencuci dan tidur di dalam masjid.Aktivitas dakwah 

berupa jaulah, bayan,zikir, targib dan meberi makanan ke tetangga yang diundang ke masjid. 



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. 

 

5. KebijakanPemerintahterkait Penanganan Covid-19 

5.1. Kebijakan Kemenkes 

Pemerintah Indonesia mengambil tindakan cepat dalam penanganan penyebaran Covid-19. 

Pemerintah Indonesia tidak mau kecolongan dengan ancaman Corona yang dapat menghancurkan 

keselamatan rakyat Indonesia. Pemerintah tidak hanya menggelontorkan dana besar untuk membantu 

ekonomi masyarakat bertahan selama Corona, tetapi juga harus mengatur kehidupan mereka supaya 

tetap mengikuti protokol kesehatan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Terlebih kelompok 

keagamaan yang tidak memiliki rasa kekhawatiran sama sekali tentang Covid-19 karena faktor 

pemahaman keagamaan.   

Kebijakan pemerintah dapat dilihat dari surat keputusan menteri-menteri yang berhubungan 

langsung seperti menteri kesehatan, menteri ekonomi, menteri agama dan juga Majelis Ulama 

Indonesia. Menteri kesehatan Terawan Agus Putranto menerbitkan keputusan menteri kesehatan 

dengan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di tempat 

dan fasilitas umum yang disahkan pada 19 Juni 2020.Menkes Terawan mengatakan, tempat dan fasilitas 

umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktivitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat 

dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Masyarakat harus 

melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru agar dapat hidup 

produktif dan terhindar dari penularan COVID-19, katanya. 

Tempat dan fasilitas umum yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut antara 

lain pasar, mall, pertokoan, hotel, penginapan, homestay, asrama dan sejenisnya, rumah makan, 

restoran, sarana kegiatan olahraga, moda transportasi, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, lokasi 



daya tarik wisata, jasa perawatan kecantikan jasa ekonomi kreatif, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, 

jasa penyelenggaraan event dan pertemuan.Protokol kesehatan berlaku bagi siapa saja yang terlibat atau 

berada di tempat dan fasilitas umum. Prinsipnya protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum harus 

memuat perlindungan kesehatan individu seperti memakai masker, cuci tangan dengan sabun, jaga jarak 

fisik dengan orang lain, dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS). 

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam 

penularan Covid-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan, aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi 

kegiatan (outdor/indoor), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu 

hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat dan 

lain sebagainya.Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak-pihak yang terkait, 

termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan (kemenkes.go, 2020). 

Pada kegiatan keagamaan tata cara penerapan protokol kesehatan menurut Keputusan Menteri 

Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. Di tempat ibadah sepertu Mushalaharus meminta 

tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing, tetap menggunakan masker saat 

shalat, terapkan jaga jarak minimal 1 meter. 

Selain itu dalam interaksi sehari-hari dalam melindungi diri dari covid – 19 diatur juga terkait 

perlindungan kesehatan individu dan perlindungan kesehata masyarakat. 

 

Perlindungan Kesehatan Individu  

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia dengan 

masuknya droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, dan 

mata. Prinsip pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan menghindari 

masuknya virus melalui ketiga pintu masuk tersebut dengan beberapa tindakan, seperti: 

Pertama, Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut 

hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status 

kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19). Apabila menggunakan masker kain, 

sebaiknya gunakan masker kain 3 lapis. 

Kedua, membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air 

mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer.Selalu menghindari 

menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi 

droplet yang mengandung virus).Ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk 

menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, 

keramaian, dan berdesakan. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan 

berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.Rekayasaadministrasi dapat berupa pembatasan 

jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa 

pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.  



Keempat, meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat 

yang cukup (minimal 7 jam), serta menghindari faktor risiko penyakit. Orang yang memiliki 

komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan 

jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, 

anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum. 

 

 Perlindungan Kesehatan Masyarakat  

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua 

komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19. Potensi 

penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau 

interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran 

pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk 

menerapkan sebagai berikut:  

a. Unsur pencegahan (prevent)   

1) Kegiatan promosi kesehatan (promote) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan 

penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua 

orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream. 

2) Kegiatan perlindungan (protect) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan 

pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya 

penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, 

disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisplinan 

pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti 

berkerumun,tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya. 

b. Unsur penemuan kasus (detect)  

1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang dapat 

dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.  

2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, 

dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum. 

 

5.2. Kebijakan Keagamaan dalam menangani covid-19 

Surat Edaran Kemenag Tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan 

Keagamaan Di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif Dan 

Aman Covid Di Masa Pandemi 

 

Berdasar surat edaran Menteri Agama No.15 Tahun 2020 tentang “Panduan Penyelenggaraan 

Kegiatan Keagamaan Di  Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Prduktif dan aman Covid Di 



Masa Pandemi”. Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di 

rumah ibadah, berdasarkan situasi riil terhadap pandemi Covid-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut, 

bukan hanya berdasarkan statu zona yang berlaku di daerah. Meskipun daerah berstatus zona Kuning, 

namunbila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah ibadah 

dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif.Ketentuan selengkapnya 

sebagai berikut: 

Pertama, rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif 

adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction 

Number/Rt, berada di Kawasan/lingkungan yang aman dari Covid-19. Hal itu ditunjukkan dengan Surat 

Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan 

sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan 

Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat 

Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah 

ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan. 

Kedua, pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan 

bahwakawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari Covid-19 secara berjenjang kepada Ketua 

Gugus Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya. 

Ketiga, rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau 

penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman Covid-19 

langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut. 

Keempat, kewajiban pengurus atau penanggungjawab rumah ibadah: 

a. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area 

rumah ibadah; 

b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah; 

c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan 

pengawasan protokol kesehatan; 

d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizes di pintu masuk dan pintu keluar 

rumah ibadah; 

e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. 

Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu >37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan 

jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah; 

f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal 

jarak 1 meter; 

g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam 

waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak; 

h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan 

beribadah; 2/4 



i. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempattempat 

yang mudah terlihat; 

j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; 

dan 

k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang 

dari luar lingkungan rumah ibadah. 

Kelima, kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah: 

a. Jemaah dalam kondisi sehat; 

b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki Surat Keterangan aman 

Covid-19 dari pihak yang berwenang; 

c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah 

ibadah; 

d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand 

sanitizer; 

e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; 

f. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter; 

g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain 

untuk kepentingan ibadah yang wajib; 

h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan 

tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19; 

i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai 

dengan ketentuan. 

 

c. Fatwa MUI: Penggunaan Vaksin COVID-19 AstraZeneca Pada Saat Ini 

Dibolehkan (Mubah) 

Fatwa MUI: Penggunaan Vaksin COVID-19 AstraZeneca Pada Saat Ini Dibolehkan (Mubah). 

MUI keluarkan Fatwa No. 14 tahun 2021 terkait yang menyatakan hukum penggunaan vaksin 

COVID-19 AstraZeneca pada saat ini adalah dibolehkan (mubah).Terdapat 5 alasan yang mendasari 

fatwa MUI ini termasuk karena kebutuhan kondisi mendesak yang menduduki kondisi darurat, 

keterangan ahli tentang adanya bahaya (risiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19, 

serta ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi guna ikhtiar mewujudkan 

kekebalan kelompok (herd immunity).  

Selain itu ada jaminan keamanan penggunaan oleh pemerintah, sementara pemerintah tidak 

memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 karena keterbatasan vaksin yang 

tersedia.Vaksin COVID-19 AstraZeneca yang ada di Indonesia adalah produksi SK Bioscience Co. 

Ltd., Andong, Korea Selatan.MUI pun meminta pemerintah terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin 



COVID-19 yang halal dan suci serta mewajibkan umat Islam berpartisipasi dalam program vaksinasi 

COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari 

wabah COVID-19 (covid19.go.id). 

 

d. Fatwa MUI No.18 Tahun 2020 – Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz 

Al-Jana’iz) Muslim Yang Terinfeksi Virus 

 
1. Menegaskan kembali ketentuan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: 

“Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana’iz) yang terpapar COVID-19, dilakukan sesuai protokol medis 

dan dilakukan oleh pihak yang bertanggung berwewenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan 

syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan 

tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19” 

2. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut: 

a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya 

b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani; 

c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan tetap 

memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. 

d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan; 

e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh; 

f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka 

dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara: 

1. Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu. 

2. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan 

APD. 

g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak 

mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan dilarut 

syar’iyyah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. 

3. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:  

a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena dlarurah syar’iyah tidak 

dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang 

menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak 

tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. 

b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air 

dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke 

arah kiblat. 

c. jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan 

najis tersebut. 



4. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut: 

a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani. 

b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. 

c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. Jika tidak 

memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak 

dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib). 

d. Pihak yang menyelatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. 

5. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19  dilakukan sebagai berikut: 

 a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. 

b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus 

membuka peti, plastik, dan kafan. 

c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan, karena darurat (al-dlarurah al-

syar’iyyah) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomer 34 tahun 2004 tentang 

Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana’iz) Dalam Keadaan Darurat (Mui.or.id).  

 

6. Pengaruh Covid-19 terhadap Dakwah 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 menjelaskan kebijakan pemerintah Arab Saudi 

menghentikan seluruh kegiatan yang melibatkan orang banyak termasuk menutup dua masjid besar 

yakni Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi1. 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 praktik 

ibadah adalah tantangan utama dalam dakwah Tabligh, mereka tidak terbiasa dengan fisikal dan sosial 

distancing jika sudah berada di dalam masjid. 

Beberapa praktik 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 

 
1 Yezli & Khan 2020;  



disampaikan oleh anggota Jamaah Tabligh2.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 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 

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 praktik 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. Praktik 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 

 
2Noor, Ali, Siddiqi, Yogundar 



dengan sharing kamar mandi di dalam masjid selama melaksanakan pratik dakwah berpotensi dalam 

penularan Covid-19. 

Saya berargumen bahwa pola-pola praktik 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 praktik 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 praktik-praktik dakwah supaya lebih adaptif dengan 

pola pencegahan Covid-19 ini. 

 

7. Kesimpulan: Rekonstruksi Pemahaman Keagamaan Jamaah Tabligh 

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 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 mempraktikkan 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 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 merekaJT 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. 

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 praktik 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 

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. 

 


