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Penyebaran Covid 19

Akhir 2019 - Muncul di Wuhan, Cina

Maret 2020 - WHO tetapkan sebagai pandemic

16 Juli 2020 –

Dunia : 193 negara terdampak

13.717.903 (13,7 juta) kasus. 
8.172.405 (8,1 juta) pasien sembuh, 

587.827 meninggal dunia

Indonesia : 

81.668. kasus, 

40.345 pasien sembuh

3.873 meninggal dunia

worldometers.info&covid19.go.id

https://www.worldometers.info/coronavirus/


Upaya Memutus Mata Rantai

Penjarakan Fisik dan Sosial (physical and social 
distancing)

Pemberlakuan Lockdown, menghentikan total 
aktifitas manusia di ruang publik dengan menutup
akses transportasi dan pintu keluar-masuk kota
atau negara

Anggaran besar dikeluarkan untuk mencegah
penyebarannya

(pembelian alat kesehatan seperti masker, hand 
sanitizer, alat pelindung diri (APD), rapid test, obat-
obatan, biaya rumah sakit dan laboratorium untuk
melakukan riset.



PSBB
Pembatasan Sosial Berskala Besar
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam

Situasi Terjadi wabah COVID-19. 

Kepatuhan masyarakat terhadap edaran pemerintah dan juga fatwa MUI ini diyakini akan

membantu terputusnya mata rantai penyebaran wabah COVID-19. 

Masyarakat muslim mengalami kegelisahan. 

Terjadi konflik batin antara memenuhi tuntutan iman atau memenuhi tuntutan realitas



IMAM AL-GHAZALI

Manusia memiliki potensi yang 

akan merasa bahagia jika naturnya

terpenuhi. 

Kalbu akan bahagia ketika ia

mengenal Allah SWT (beribadah). 

Kalbu adalah raja dari semuanya

. 

RABIAH AL ADAWIYAH

Beribadah itu adalah pengalaman

yang sangat pribadi dan bermakna

Metode yang dikembangkannya

adalah cinta kepada Allah (al-

mahabbah) atau cinta tanpa

pamrih



Ibadah berjama’ah

َََرَجة  َصالَةُ اْلَجَماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصالَةِ اْلفَذ ِ بَِسْبعٍ َوِعْشرِ  نيَن 

اَء نيَْوَم اْلُجُمعَِة فَلَْم نيَأْتَِها، َطبََع هللاُ عَ  ََ ٍٍ َمْن َسِمَع الن ِ ََ ُمنَافِ ، َوَجعََل ََْلبَُِ ََْل ِِ لَ  ََْلبِ



Kegalauan sebagian umat muncul Ketika MUI mengeluarkan larangan beribadah bersama di 

masjid (termasuk shalat jumat)

Selanjutnya MUI juga mengeluarkan aturan agar shalat tarawih dan shalat Idul Fitri di masa 

pandemic COVID-19 dilakukan di rumah (Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 

Tahun 2020 tentang panduan kaifiat (tata cara) takbir dan shalat Idul Fitri Saat Pandemi

COVID-19, 2020). 



Shalat Tarawih. 

Shalat ini biasanya dilaksanakan secara antusias oleh kaum muslimin di awal bulan Ramadhan. 

Peserta shalat tarawih di masjid-mesjid biasanya penuh sampai luber ke pelataran. Walaupun

akhirnya terus menurun, hingga di akhir Ramadhan pesertanya hanya tinggal satu atau dua baris 

saja.

Dari sejak awal peserta shalat tarawih berjama’ah di masjid dapat dihitung dengan jari

(Mardianto, 2020). Kebanyakan umat Islam cenderung memilih untuk melaksanakan shalat

tarawih di rumah saja sesuai anjuran pemerintah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa untuk ibadah-ibadah Sunnah yang bisa dilakukan sendiri, umat

Islam cenderung memilih untuk melaksanakannya di rumah daripada di mesjid.



Idul Fitri

Pemerintah mengeluarkan larangan shalat Idul
Fitri di masjid dan lapangan dan menganjurkan
masyarakat muslim untuk shalat Idul Fitri di 
rumah masing-masing (Peraturan Menteri 
Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun
2020 tentang pedoman pembatasan sosial
berskala besar dalam rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Deseas 2019 
(COVID-19), 2020). 

Pengabaian masif terhadap aturan social dan 
physical distancing terlihat jelas di hari raya
Idul Fitri 1441 H



Kepa t u h an

ُسوَل َوأُوِلي اْْلَْمِر ِمنُكْم ۖ فَإِن تَ  َِ َوأَِطنيعُوا الرَّ ُسوِل إِ نَاَزْعتُْم فِي شَ نيَا أنَيَُّها الَِّذنيَن آَمنُوا أَِطنيعُوا اللَـّ ِِ َوالرَّ َُّوهُ إِلَ  اللَـّ ن ُكنتُْم ْيٍء فَُر

ِلَك َخنْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْونيال  ﴿ ِِ َواْلنيَْوِم اْْلِخِر ۚ َذَٰ ﴾٥٩تُْؤِمنُوَن بِاللَـّ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan kepada para pemimpin di

antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah

dan RasulNya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama

dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa[4]: 59)



Batasan Mentaati Pemimpin

ََّ َوَكِرهَ، إِالَّ أَْن نيُْؤَمَر بَِمْعِص  ْعِصنيٍَة، فاَلَ َسْمَع َوالَ َطاَعةَ نيٍَة، فَإِْن أُِمَر بِمَ لَ  اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم السَّْمُع َوالطَّاَعةُ فِنْيَما أََح

Wajib bagi seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin dalam hal-hal yang 

disukainya atau dibencinya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah, maka jika dia

diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan dia dengar dan jangan dia taat.” 

(HR. Bukhari dan Muslim)



“para pemimpin di antara kamu”? 

orang-orang yang berilmu (para ulama) karena mereka memimpin umat
dalam ilmu, dalam pengajaran dan bimbingan agama. 

para penguasa, para pemimpin, pemerintah karena memimpin manusia
dalam urusan yang berhubungan dengan kenegaraan, keamanan, 
pengamalan dari hal-hal yang berhubungan dengan kemaslahatan hidup
manusia, penjagaan atau penegakan hukum di kalangan mereka.



S m i l i n g  F a c e



Kepribadian Rabbani
Kepribadian Individu yang Mencerminkan Sifat-sifat Ketuhanan

السالم

Manusia memiliki potensi fitrah dari pencipta Yang Maha Pemberi keselamatan yakni

menjaga keselamatan pribadi dan memberi keselamatan bagi orang lain.

Menghindari segala perbuatan yang tercela, dusta (hoax), dengki, sombong, dan sifat

buruk lainnya

Menebar keselamatan dan kesentosaan pada orang lain



الُمقيِت

Menjadi pribadi yang menginternalisasikan Sifat Allah Yang Maha Pemberi Kecukupan,

Penjaga, Pemberi Rezeki, Pemberi Kekuatan

Memelihara diri karena memiliki kekuasaan dan kemampuan

Memberi infaq (rezeki) kepada orang lain agar jiwa raganya terpelihara



Y a n g  M a h a M e m e l i h a r a

Satu kepribadian Rabbani yang terpelihara

karena mampu menjaga dan mengawasi

dirinya dari perbuatan buruk,

Membantu dan menolong urusan orang lain



Kepribadian Malaki

Kepribadian yang didapat setelah mentransformasikan sifat-sifat malaikat ke

dalam dirinya untuk kemudian diinternalisasikan ke kehidupan nyata

3 unsur utama:

Transformasi sifat-sifat mulia malaikat

Berusaha berkepribadian Malaki

Internalisasi dalam kehidupan nyata



Internalisasi Kepribadian Malaki 

Tugas-tugas malaikat khusus (10 malaikat

yang wajib diimani)

Jibrili: membawa dan menyebarluaskan

informasi dan ilmu pengetahuan untuk

kebaikan manusia

Mikail: Membagi-bagi, menebarkan rejeki, 

membuka lap dan peluang kerja

Izrail: Membunuh dan mematikan sesuatu

yg using, tidak produktif dan tdk berkualitas

Sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan malaikat. 

(Kepribadian Nuuri).

Menjaga diri dan tidak melupakan pada 

tugas-tugasnya

Selalu bersujud (tunduk) kepada Allah dan 

tidak menyombongkan diri

Membawa berita gembira sambal 

mengucapkan salam dan menghindarkan

ketakutan bagi orang lain



Kesimpulan dan Penutup

❖Berikan hak “Kalbu” untuk mengenal dan selalu dekat
kepada Allah dengan memperbanyak ibadah dan berdoa

❖Patuhi apa yang telah ditetapkan pemerintah selama itu
untuk kebaikan dan bukan kemaksiatan

❖Kenali dan gali terus potensi ilahiah dalam diri dengan
belajar dan selalu dengarkan kata hati karena sifatnya fitrah

❖Teladani sifat-sifat malaikat yang selalu patuh (tunduk) 
kepada Allah serta menghindarkan diri dari kesombongan



Terima Kasih


