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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadhirat Allah SWT yang telah  
mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, semoga kita senantiasa dalam 
ridho dan lindungan-Nya. Aamiin.

Shalawat dan salam kita sanjung sajikan kepangkuan junjungan alam 
Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai contoh teuladan kita dalam 
meniti kehidupan ini agar dapat meraih kebahagian dan kejayaan di 
dunia dan akhirat.

Kami menyambut baik inisisasi penulisan buku saku ini yang akan 
menjadi referensi dalam memahami dan mengatasi bahaya wabah 
COVID-19 ini.

Buku ini sangat ringkas dan mudah dipahami sehingga kita berharap 
masyarakat dapat memanfaatkan buku ini dalam mengenali dan 
mengatasi wabah COVID-19 secara mandiri.

Pemahaman dan kesadaran mengangkat terhadap bahaya wabah 
COVID-19 nantinya akan memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif 
secara bersama-sama mengatasi wabah COVID-19 secara terkoneksi 
dan terintegrasi.

Kami sangat mendukung penulisan buku ini karena selain memuat 
pengetahuan tentang COVID-19 secara empirik tetapi juga memuat 
pandangan syariat yang luas sehingga memberi pemahaman yang 
utuh bagi pembacanya. 

Semoga buku saku ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kami 
ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun buku saku dari Dinas 
Syariat Islam Kota Banda Aceh, Aliansi Jurnalis Independen Kota Banda 
Aceh, dan UNICEF Perwakilan Aceh yang sudah memfasilitasi adanya 
buku yang baik ini.

Februari 2022,

Plt. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Ridwan Ibrahim, S.Ag., M.Pd. 

NIP. 19680607 199903 1 003



5Pencegahan COVID-19 dalam Perspektif Islam

Wabah dalam Perspektif Islam  ....................................................9

Sikap Ideal Muslim dalam Menghadapi Musibah  ...................17

Protokol Kesehatan dalam Pandangan Islam  ...............................23

Islam dan Hoaks ...........................................................................31

Hukum Vaksin dalam Pandangan Islam  ....................................35

Metode Edukasi dan Identifikasi Hoaks  ....................................41

Apa itu COVID-19? .......................................................................51

DAFTAR ISI

1

2

3

4

5

6

7



6 Pencegahan COVID-19 dalam Perspektif Islam

Bersih diri bersihkan lingkungan, kuatkan
imun sehatkan badan dekat diri kepada
Tuhan hidup selamat, bahagia dan aman.

UST RIDWAN IBRAHIM, S.AG., M.PD.

Perbanyaklah Istighfar (mohon ampunan) 
kepada Allah sebab wabah/bala datang 
disebabkan karena dosa manusia dan 
perbanyaklah doa kepada Allah 
sebab doa dapat merubah taqdir.

DR. ABIZAL M YATI, LC, M.A.

Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit  
kecuali Allah juga turunkan penawarnya,  
semua yang Allah turunkan pasti punya  
tujuan dan ketika itu sudah terpenuhi,  
semua akan kembali seperti sedia kala.
Yakinlah Badai Pasti Berlalu.

UST ELPIJAR, S.AG., M.AG.
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Ingat Allah tatkala wabah COVID-19  
muncul di sekitar kita. Berwudhu dan  
berzikirlah, serta ikhtiarkan dengan 
vaksinasi.

USTAZAH FAUZIAH

Jagalah SEHATMU dengan mengikuti
Prokes COVID-19 sebelum datang  
SAKITMU. Jaga Dirimu agar terhindar 
dari COVID-19 dan Jaga Hatimu agar 
senantiasa sabar dalam menghadapi 
pandemi ini.

UST HUSNI SUARDI, S.PD.

Berikanlah perhatian (dakwah) dan
pelayanan (khadam) terbaik dari anda
untuk diri anda dan orang lain dalam 
ikhtiar mencegah COVID-19 dengan 
memakai masker, mencuci tangan, 
jaga jarak dan menghindari kerumunan
serta Takwa kepada-NYA.

IRWANDA M. JAMIL, S.AG.
10 MODUL UNTUK DA’I DAN DA’IYAH
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Sehat itu mahal harganya, ikhtiar itu
wajib hukumnya, pencegahan itu sangat
dianjurkan dalam agama, ayo bersama  
kita ciptakan hidup yang sehat dan berkah.

TGK. BUSTAMAM USMAN, S.HI., M.A.

Cegah COVID-19 dengan Doa, ikhtiar 
dan tawakal. Jangan mengandalkan diri
sendiri, sertakan Allah dalam setiap
langkah hidupmu.

NIYYATINUR, S.HI., M.H.

COVID-19 terjadi atas kehendak Allah,
menerima kehendak Allah dengan lapang
dada dan menerapkan protokol kesehatan
adalah bentuk ikhtiar yang tidak  
menafikan tawakkal kita pada Allah.

DR. MUKHLISAH, M.A.
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 WABAH DALAM 
PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Ridwan Ibrahim, S.Ag., M.Pd.

1
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A. PENGERTIAN WABAH 

Wabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai 

penyakit menular yang menyerang sekelompok orang dalam jumlah 

yang banyak di daerah yang luas, seperti wabah cacar, disentri, kolera, 

serta COVID-19. 

Sementara itu, dalam bahasa Arab, وباء berarti wabah atau epidemi. 

Secara etimologis, menurut Ibn al Mandhur dalam kamus Lisan al Arab 

kata waba’ (wabah) memiliki arti yang sinonim dengan Thā’ūn, berarti 

semua penyakit yang mewabah. Sementara dalam kamus Mu’jam 

Lughah al Fuqaha’ disebutkan bahwa  Waba’ adalah penyakit mewabah 

dan menjangkiti banyak orang, seperti cacar, kolera dan COVID-19.    

Al- Imam Al- Nawawi berpendapat bahwa secara etimologis ada 

dua dialek untuk menyebut wabah dalam Bahasa Arab waba’ (tanpa 

alif) dan wabā’ (menggunakan alif), pemakaian dan penulisan waba’ 

(tanpa alif) lebih popular. Sementara kata Thā’ūn secara deskriptif 

seperti cacar dan bernanah. Bagi Imam al-Khalil dan ulama lainya 

kedua kata waba’ dan thā’ūn tersebut memliki arti yang sama, yaitu 

semua penyakit yang mewabah termasuk di antaranya COVID-19.

B. SEJARAH WABAH DALAM ISLAM 

Dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, tha’un  itu terjadi 

sebagai peringatan bagi manusia agar selalu mejunjung tinggi nilai 

kebenaran dan ketaatan kepada  perintah Allah dan rasul-Nya.

Dalam sejarah Islam pernah terjadi beberapa kali pandemi. Tercatat 

wabah pertama kali dalam sejarah Islam terjadi pada masa kenabian 

sekitar tahun 627-628 M, dikenal dengan wabah shirawaih karena 

dinisbahkan kepada nama raja Dinasti Sasanian Persia saat itu Siroes 

(Kobad III) dan muncul pertama kali di kota Ctesiphon (Mada’in, Irak 

sekarang). Siroes pun meninggal karena wabah ini. Wabah ini menjadi 

salah satu sumber kemunculan riwayat-hadits pada era kenabian 

khususnya di Madinah, di mana Nabi berhijrah tahun 622 M.
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Namun yang paling banyak diingat di awal sejarah Islam adalah 

wabah amwas (Emmaus) atau wabah Siria yang terjadi sekitar tahun 

17/18 H atau 638/639 M, 6 tahun setelah Nabi wafat atau pada masa 

kekhalifahan Umar bin Al-Khatab r.a. Nama wabah yang dinisbahkan 

pada sebuah kota kuno di Palestina yang termasuk wilayah Syam 

saat itu (Saat ini adalah Suriah)  ditimbulkan oleh kutu yang terinfeksi 

bakteri Yersinia pestis.

Wabah tersebut dianggap salah satu wabah terbesar yang menewaskan 

kurang lebih 25 ribu pasukan muslim yang sedang berhadapan 

dengan tentara Bizantium, termasuk diantaranya para sahabat senior, 

yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah r.a., Muadz bin Jabal r.a., Syurahbil bin 

Hasanah r.a., Yazid bin Abi Sufyan r.a., dan Harits bin Hisyam bin Al-

Mughirah r.a. Yang menarik di sinilah terjadi dialog bersejarah antara 

Umar dengan Abu Ubaidah dengan latar belakang keinginan Umar 

untuk menarik pasukannya dari kamp (tenda pasukan) di Amwas 

untuk menghindari wabah, khususnya para sahabat yang turut serta 

di dalamnya. 

Abu Ubaidah bin Jarrah r.a., panglima pada saat itu      

menolak dan berdalih berdasarkan hadits Nabi akan larangan 

meninggalkan wilayah terdampak wabah di Siria tersebut. Hal tersebut 

pula adalah kehendak dan takdir  Tuhan. Lalu, Umar berinisiatif 

mendatangi Ubaidah di Siria dan bertemulah keduanya di kota Sargh. 

Dengan bijak Umar merayu dengan memberi pilihan kepada Ubaidah 

lewat analogi metaforis, mana yang akan engkau pilih, “Suatu 

wilayah yang subur penuh rerumputan di mana unta bisa tercukupi 

makanannya, atau wilayah kering kerontang yang tiada rerumputan?”.

Dalam riwayat lain ucap Umar, “Kita berpindah dari satu takdir Allah 

ke takdir Allah yang lain”.  Dalam pemaknaannya, Umar tidak mengajak 

melawan kehendak Tuhan, namun berikhtiar menyelamatkan pasukan 

Muslim ke daerah yang lebih sehat dan aman, yaitu kembali ke 
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Madinah. Hal ini penting kita pahami agar dalam menghadapi 

persoalan kita harus memegang dua hal, yaitu berikhtiar secara 

maksimal dan menerima takdir Allah dengan ikhlas dan lapang dada 

sebagai ketentuan dari Allah SWT. yang terbaik untuk kita.

C. WABAH MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 

Wabah merupakan kenyataan yang harus dipahami dan direspons 

dengan baik sesuai ketentuan Islam. Paling tidak tidak kita memandang 

wabah menjadi tiga hal yaitu: 

a)  Wabah adalah keberkahan dan kesyahidan dari Tuhan serta 

hukuman untuk orang yang ingkar (kafir); dan menyikapi segala 

sesuatu dengan dua prinsip utama yaitu bila merasa beruntung 

hendaklah bersyukur dan bila dihadapkan dengan kesusahan  m 

aka hendaklah bersabar dengan memaksimalkan ikhtiar.

b)  Orang Islam tidak boleh meninggalkan dan atau memasuki wilayah 

yang terpapar wabah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

c)  Bertawakal kepada Allah SWT. atas segala hal yang menimpa kita 

semuanya atas kehendak Allah. Dalam hadits “la ‘adwa - tidak ada 

penularan penyakit” karena Tuhan lah yang mengirimkan penyakit 

hingga menimbulkan sikap jabr - pasrah (Dols: 1974).

Penyikapan dari sisi sains akan wabah di dunia Islam juga dilakukan 

oleh banyak nama-nama ulama ilmuwan antara lain Ali bin al-Abbas  

Al-Majusi (w. 998 M), Ibnu Sina (w. 1037 M), Ibnu an-Nafis (w. 1288), 

Ibnu Al Wardi (w. 1349 M), dan Ibnu Abi Hajalah (1362 M), Ibnu 

Khatimah (w. 1369 M). Selain mereka melakukan penelitian empiris 

mandiri perihal penyebab wabah, juga terpengaruh oleh karya-karya 

Yunani yang diterjemahkan pada masa kejayaan Islam, antara lain 

karya Gallen (129-210 SM), De Differentiis Febrium dan Of  The Epidemics  
oleh Hippocrates (460-370 SM).
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Ibnu an-Nafis (1210-1288 M) dalam bukunya, Syarh Kitab al-Epidema, 

memberikan kritik dan komentar terhadap buku yang ditulis oleh 

Hippocrates. Ia berpendapat bahwa penyebaran wabah tidak hanya 

terkait dengan kondisi lingkungan geografis asal muasal wabah, 

namun juga terkait faktor biologis manusia, yaitu usia dan jenis 

kelamin.

Dari sisi teologi dan sejarah Islam, banyak karya-karya khusus 

mengenai wabah (tha’un) yang dihasilkan oleh para ulama berkisar 

ratusan (termasuk dari sisi sains) dan yang terpopuler adalah Badhlu 
al-Ma’un fi Fadhli at-Tha’un oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani (w. 1449 M) dan 

Ma Rawahul-wa’un fi Akhbar at-Tha’un oleh seorang ulama multi keahlian 

(polymath), Jalaludin As-Suyuthi (w. 1505 M).

Demikian menandakan wabah dalam sejarah Islam direspons dengan 

sangat dinamis oleh para pemeluknya dan menunjukkan Islam adalah 

ajaran yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dalam 

hal ini kesehatan, wabil khusus epidemiologi. 

D. CARA UMAT MUSLIM DALAM MENGHADAPI  WABAH

Dalam suatu riwayat,  Sayyidah A’isyah pernah bertanya kepada 

Nabi tentang thā’ūn, Rasullulah SAW. menjawabnya sebagai siksa 

(adzab) kepada siapapun yang dikehendaki olah Allah, tetapi Allah 

menjadikannya sebagai rahmah bagi orang mukmin, karena tidak 

ada siapapun dari orang mukmin yang di wilayahnya ada thā’ūn, 

kemudian menyikapi dengan tetap di wilayahnya (tidak beraktivitas di 

luar) dan sabar serta tetap memohon ridha-Nya dan menyakini tidak 

ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali sudah ditentutan oleh Allah 

SWT., maka dia akan diberikan pahala layaknya orang yang meninggal 

saat perang membela agama Allah SWT. (syahid).
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Sebagai seorang muslim yang mengimani takdir dan ketentuan Allah 

SWT., kita wajib meyakini bahwa musibah wabah yang terjadi saat ini 

di berbagai belahan dunia merupakan takdir yang telah Allah SWT. 

tetapkan jauh sebelum manusia diciptakan. Namun demikian, dalam 

menyikapi musibah yang sedang terjadi seorang muslim hendaknya 

memperhatikan beberapa hal berikut ini:

•     Tawakkal kepada Allah SWT.

Setiap muslim hendaknya pasrah dan tawakkal kepada Allah atas 

segala sesuatu yang terjadi. Allah berfirman:

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali 
dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah 
niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu. 
(QS. At-Taghabun: 11)

Maka sebagai muslim yang taat kita harus selalu mendekatkan 

diri kepada Allah, karena segala sesuatu tidak akan terjadi selain  

dari kehendak Allah. Semakin berat ujian dan cobaan seharusnya 

semakin mendekatkan diri pada Allah agar mendatangkan cinta dan  

pertolongan-Nya kepada kita.

•     Menjaga aturan Allah SWT.

Kunci keselamatan dunia dan akhirat adalah menjaga aturan Allah 

SWT., mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya, pastilah Allah 

akan menjaga kita. Rasulullah menasehati  Ibnu ‘Abbas dengan berkata:

 Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. 
(HR. Tirmidzi, Ahmad, dan Al-Hakim)
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•  Mengingat keadaan seorang mukmin antara     

 bersyukur dan bersabar

Dari Shuhaib ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda:

Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya 
urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang 
mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur.  
Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. 
Itu pun baik baginya.  
(HR. Muslim)

•  Melakukan ikhtiar dan sebab

Seorang muslim hendaknya melakukan ikhtiar sebagai asbab dan 

berbagai upaya untuk menanggulangi wabah dan musibah COVID-19 

ini, baik sebab secara fisik (sebab kauni) maupun sebab secara syar’i 
(non fisik). Diantara upaya melakukan sebab secara fisik adalah dengan 

melakukan pencegahan secara individu dengan cara menjaga kebersihan 

diri dan lingkungan sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara:

- Sering mencuci tangan dengan air dan sabun dengan langkah 

yang benar khususnya saat baru pulang dari bepergian, sebelum 

dan sesudah makan, dan lain-lain.

- Menghindari untuk berjabat tangan secara langsung

- Menjaga jarak dalam berinteraksi dengan orang lain (physical 
distancing) minimal 1,5 meter.

- Menutup mulut saat bersin dan batuk dengan lengan atas dan 

segera mencuci tangan

- Menggunakan masker saat keluar rumah dan beraktivitas diluar.

- Sering membersihkan/ mengelap permukaan benda seperti 

meja/ kursi yang sering disentuh.

- Hindari berkumpul tatap muka dengan banyak orang dan 

menunda kegiatan bersama (social distancing)
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Adapun upaya dalam menempuh sebab non fisik (sebab syar’i) dapat 

dilakukan dengan cara:

•  Meyakini bahwa Allah SWT. telah menakdirkan segala sesuatu.  

Allah SWT. berfirman:

Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan takdirnya 
dengan sebenar-benarnya. 
(QS. al-Furqan: 2)

•  Menyempurnakan tawakal kepada Allah SWT. dan menyandarkan 

segala urusan kepada-Nya.  

Allah berfirman:

Katakanlah; Tidak akan menimpa kami kecuali apa-apa yang telah 
ditetapkan Allah menimpa kami, Dia lah penolong bagi kami. Dan 
kepada Allah semata hendaknya orang-orang mukmin bertawakal.  
(QS. At-Taubah: 51)

•  Memperbanyak shalawat kepada Rasulullah SAW. 

Allah berfirman:

Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau 
(Muhammad) berada diantara mereka dan tidaklah pula Allah 
akan menghukum mereka ketika masih memohon ampun.

Yang dimaksudkan selama engkau (Muhammad) adalah kita 

menghadirkan Rasulullah SAW. dengan cara bershalawat kepadanya.

(QS. Al-Anfal: 33)
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Satu tahun belakangan ini dan sekarang juga masih berlangsung, 

masyarakat di seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia, sedang 

menghadapi wabah penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. 

Sampai sekarang ini (tanggal 21 April 2021, ketika naskah ini ditulis), 

tidak kurang dari 142.677.809 juta jiwa masyarakat di dunia ini telah 

terinfeksi COVID-19 dan 3.042.426 lainnya meninggal dunia. Sementara 

di Indonesia, pada hari yang sama ada 1.609.300 orang terjangkit 

COVID-19 dan 43.567 orang meninggal dunia. Penularan wabah 

COVID-19 ini diprediksi masih akan terus berlangsung dan belum ada 

yang dapat memastikan kapan akan berakhir. Oleh sebab itu, mari kita 

senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Semoga wabah COVID-19 ini 

segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali seperti 

sediakala.

Peristiwa wabah penyakit seperti yang kita alami saat ini dalam sejarah 

kehidupan manusia bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1720, sejarah 

mencatat terjadinya wabah penyakit yang disebut dengan Wabah 

Besar Marseille (The Great Plague of Marseille) yang membunuh kira-kira 

30% penduduk di Marseille, Perancis. Penyakit ini disebarkan melalui 

kutu tikus yang membawa bakteri yang disebut dengan bakteri Yersinia 
Pestis yang awal mula dibawa dari kapal bernama Grand Sain Antonie 

yang bersandar di kota pelabuhan Perancis. Pada tahun 1818, terjadi 

pula wabah penyakit kolera yang pertama kali muncul di Delta Sungai 

Gangga di Jassore, India yang dipicu oleh beras yang terkontaminasi. 

Wabah ini cepat menyebar ke sebagian besar India, Myanmar, dan  

Sri Lanka mengikuti rute perdagangan yang ditetapkan oleh orang 

Eropa. Pada tahun 1820, wabah kolera menyebar ke negara-negara 

Asia lainnya seperti Filipina, Thailand dan Indonesia (saat itu disebut 

wilayah Hindia Timur Belanda). Wabah tersebut menyebabkan kurang 

lebih 100 ribu orang meninggal dunia. Pandemi kolera ini baru 

berakhir pada musim dingin ekstrem pada tahun 1823-1824. Selain itu, 

pada tahun 1920 telah mewabah pula penyakit yang disebut dengan 

Flu Spanyol (Spanish Flu). Virus ini sangat berbahaya karena telah 
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menyebabkan kurang lebih 500 juta jiwa terjangkit dan menyebabkan 

kurang lebih 100 juta jiwa meninggal dunia.

Di masa Nabi Muhammad SAW. juga pernah terjadi wabah penyakit, 

yang salah satunya adalah penyakit   Thaun. Penyakit   Thaun ini tercatat 

dalam sebuah hadits, dimana Rasulullah SAW. bersabda:

“Jika kalian mendengar penyakit Thaun mewabah di suatu daerah, 

maka jangan masuk ke daerah itu. Apabila kalian berada di daerah itu, 

jangan hengkang (lari) dari Thaun”. 

Selain saat zaman Nabi, penyakit  Thaun juga terjadi di zaman Umar 

bin Khattab. Kala itu, Umar bin Kattab menahan diri memasuki negeri 

Syam, karena di daerah tersebut tengah terjadi wabah penyakit thaun.

Dikutip dari buku “Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW.” karya Nabhil  

Thawil, penyakit Thaun ini adalah penyakit menular yang bisa 

menyebabkan kematian. Penyakit ini berasal dari infeksi bakteri 

Pasterella Pestis. Bakteri thaun ini dibawa oleh kutu anjing (Xenopsella 
cheopis) yang berasal dari darah tikus. Kutu tersebut sejatinya hidup 

dalam tubuh tikus dan menular ke manusia melalui kulit dan darah 

tikus yang terjangkit. Gejala penyakit ini akan mulai terlihat antara dua 

sampai dua belas hari semenjak seseorang tertular. Para penderitanya 

harus menjalani karantina dan menjalani pengobatan yang berlaku 

sesuai apa yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW. maupun Umar 

bin Khattab. Lalu bagaimana Islam memandang musibah, baik 

musibah alam atau musibah non alam sebagaimana wabah penyakit 

atau pandemi? Dalam Islam semua yang dialami manusia berupa 

musibah adalah merupakan ketentuan Allah SWT. untuk menguji 

kesabaran manusia. 
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Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, 
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. 

(QS.Al-Baqarah: 155)

Semua yang terjadi di muka bumi ini merupakan ketentuan Allah 

SWT. untuk menunjukkan kepada kita kebesaran-Nya dan supaya kita 

sebagai manusia tidak merasa angkuh dan sombong karena dengan 

musibah itu manusia menjadi tidak ada artinya dihadapan Allah SWT. 

Dalam Surat Al-Hadid (57) ayat 22 Allah SWT. berfirman:

 

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) 
pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis di dalam kitab (Lauhul 
Mahfudz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang 

demikian itu adalah mudah bagi Allah. 

(QS. Al-Hadid: 22)

Sebelum masa pandemi COVID-19 boleh jadi kebanyakan manusia 

merasa jemawa, semua bisa dilakukan, dan semua hal bisa 
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Allah SWT untuk menunjukkan kepada kita kebesaran-Nya 
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َن اْلَخْوِف َواْلُجْوِع َوَنْقٍص ُكْم ِبَشْيٍء مِّ  َوَلَنْبلَُونَّ
ِر َمٰرِتۗ َوَبشِّ َن اْلَْمَواِل َواْلَْنفُِس َوالثَّ  مِّ

ِبِرْيَن الّصٰ

ِصْيَبةٍ ِفى اْلَْرِض َوَل ِفْيٓ  َمآ اََصاَب ِمْن مُّ
ْبَراََها ۗاِنَّ ٰذلَِك ْن َقْبِل اَْن نَّ  اَْنفُِسُكْم اِلَّ ِفْي ِكٰتٍب مِّ

ِ َيِسْيٌرۖ َعَلى للّاٰ
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Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 155 Allah SWT. berfirman:
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dikendalikan dengan menggunakan teknologi hasil temuannya 

sendiri. Namun begitu Allah SWT. menurunkan musibah berupa virus 

yang sangat menular dan mematikan, manusia baru sadar bahwa 

mereka sebenarnya tidak ada artinya dibandingkan kekuasaan dan 

kekuatan Allah SWT. Mungkin inilah salah satu hikmah datangnya 

pandemi, yaitu mengingatkan kita semua sebagai manusia bahwa kita 

ini makhluk yang lemah dan serba terbatas sehingga tidak sepatutnya 

menyombongkan diri dan melupakan dari beribadah kepada Allah 

SWT. Semoga pandemi ini membuat kita semua semakin rajin 

beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam sebuah 

hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, kita diminta untuk mengambil 

hikmah dari musibah yang ditimpakan kepada manusia sebagaimana 

sabdanya:

Dari Shuhaib, ia berkata. Rasulullah SAW bersabda: Sungguh 
menakjubkan perkara kaum mukmin. Sesungguhnya semua 
perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi 
orang yang beriman. Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur dan 
itu baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu 
juga baik baginya. 

Meskipun sebagai manusia kita dianjurkan untuk menerima segala 

musibah itu dengan penuh ketabahan dan kesabaran, namun manusia 

dituntut pula untuk berusaha mencegah dan mengatasi semua 

bencana dan musibah yang dialami. Bila bencana itu berupa bencana 

non alam seperti wabah virus COVID-19, maka kita dituntut untuk 

berikhtiar mencegah penularan dan penyebarannya seraya berupaya 

untuk menemukan obat untuk menyembuhkannya. Hal ini dikarenakan 

salah satu diantara tujuan utama syariat adalah melindungi jiwa 

manusia dari hal-hal yang dapat merusak dan membahayakannya. 

Sehingga kesabaran dalam menghadapi wabah pandemi bukan hanya 

ditunjukkan dengan menerima di dalam hati saja dengan pasrah 

(HR. Muslim)
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tetapi juga ditunjukkan dalam kesabaran melakukan pencegahan dan 

menghambat penularan serta kesabaran dalam menemukan obat yang 

dapat menyembuhkannya. Segala macam penyakit dan bahaya sudah 

selayaknya dihindari. Perintah ini juga disampaikan oleh Rasulullah 

SAW. dalam haditsnya:

Dan larilah dari penyakit lepra, sebagaimana engkau lari dari 
kejaran singa. 
(HR. Bukhari)

Dalam riwayat lain, Rasulullah juga memerintahkan untuk menjauhi 

suatu negeri yang terdampak wabah, begitu pula sebaliknya orang 

yang berada di negeri yang terkena wabah itu tidak boleh keluar dari 

wilayahnya. Kalau istilah sekarang disebut dengan lock down atau 

menutup dan mengisolasi wilayah yang terkena wabah penyakit 

menular.

Tha’un (penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah SWT 
untuk menguji hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila 
kamu mendengar penyakit itu menjangkiti suatu negeri, janganlah 
kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di 
negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. 
(HR. Bukhari dan Muslim)

Dengan demikian, Islam mengajarkan bagaimana cara kita sebagai 

seorang muslim menerima suatu musibah atau bencana yang 

menimpa baik bencana alam maupun bencana non alam seperti 

wabah COVID-19. Cara yang diajarkan Islam itu adalah menerima 

bencana itu dengan penuh kesabaran sebagai bentuk keimanan 

kita atas kekuasaan Allah SWT. seraya kita berusaha mengatasinya 

dengan mencegah penyebarannya, membantu mereka yang tertimba 

musibah, serta berusaha mencari solusi untuk pengobatannya. Islam 

mengajarkan dengan musibah atau bencana itu maka akan menjadi 

ladang amal yaitu dengan sikap saling menolong antar sesama 

muslim maupun melintasi agama, etnis, bahkan negara.
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Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. wajib melakukan ikhtiar  

(usaha) dalam menghadapi situasi apapun terlebih lagi pada saat 

menghadapi kesulitan seperti saat ini di mana kita menghadapi wabah 

pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan banyak masyarakat 

terinfeksi virus yang mematikan ini. Ikhtiar yang kita lakukan dalam 

rangka melindungi diri dari terinfeksinya virus merupakan sebuah 

kewajiban yang masuk dalam Maqashid Syar’iyyah (tujuan/ nilai 

penerapan syari’at) berkaitan dengan dharuriyatul khamsah (lima 

hal yang paling urgent untuk dijaga) untuk kemaslahatan pribadi dan 

masyarakat secara luas, yaitu meliputi perlindungan terhadap agama, 

jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili 

dalam kitab ushul fikihnya bahwa dharuriyat terkait dengan kehidupan 

agama dan dunia bagi umat manusia. Jika ia timpang, maka secara 

otomatis akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan dunia mereka 

dan banyak terjadi kerusakan di dunia. 

Aspek-aspek dharuriyatul khamsah perlu kita perhatikan dalam upaya 

menyelamatkan dunia dari penyebaran virus ini, sebab wabah COVID-19 

telah menyebabkan banyak persoalan dalam kehidupan dunia yang 

berdampak pada pada hilangnya jiwa jutaan umat manusia yang 

meninggal dunia akibat virus ini. Banyak yang mengalami gangguan 

jiwa akibat depresi atau stress karena ditinggal oleh orang dicintai dan 

kesulitan dalam ekonomi yang disebabkan karena terjadi pembatasan 

kegiatan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada persoalan harta 

di mana banyak usaha masyarakat yang harus gulung tikar sehingga 

dimana-mana terjadi pemutusan pekerjaan. Oleh karena itu penting 

untuk memperhatikan aspek dharuriyatul khamsah ini agar kehidupan 

kembali normal dengan melakukan ikhtiar berupa mematuhi protokol 

kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah seperti memakai masker, 

mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Berikut akan 

dipaparkan pandangan Islam terhadap protokol kesehatan:
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A. MEMAKAI MASKER

Berdasarkan penelitian terkini, virus penyebab COVID-19 diketahui 

menyebar melalui percikan dari produk saluran pernafasan seperti 

percikan ingus, bersin, dan batuk.  Penggunaan masker tentu mampu 

melindungi diri dari serangan virus ini dan orang lain terlindungi dari 

kita yang mungkin terinfeksi virus ini. Secara kasat mata kita tidak 

dapat mengetahui siapa dari orang yang kita jumpai yang terinfeksi 

dari virus ini, maka masker ini masuk dalam salah satu kebutuhan (al-

hājah) sesuai dengan kaidah fikih:

Adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan.

• Bagaimana penggunaan masker dalam Shalat?

Dalam kondisi normal memang shalat tidak boleh dilaksanakan 

dalam keadaan wajah tertutup baik dengan kain dan lainnya, hal ini 

berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW. dari Abu Hurairah:

 ِةاَلَّصلا يِف ُهاَف ُلُجَّرلا َيِّطَغُي ْنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر ىَهَن

Rasulullah melarang seseorang menutup  
mulutnya di dalam shalat.  
(HR. Ibnu Mājah) 

Namun para ulama menyebutkan bahwa larangan ini tidak sampai 

kepada haram, hanya dihukum makruh saja. Menurut ulama yang 

haram saja bisa berubah menjadi halal dalam kondisi darurat, terlebih 

32 MODUL UNTUK DA’I DAN DA’IYAH

kebutuhan (al-hājah) sesuai dengan kaidah fikih:

 
Adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan.

Bagaimana Penggunaan Masker dalam Shalat?

Dalam kondisi normal memang shalat tidak boleh 

dilaksanakan dalam keadaan wajah tertutup baik dengan kain 

dan lainnya, hal ini berdasarkan hadis nabi Muhammad Saw 

dari Abu Hurairah:

 

Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam 

shalat (HR. Ibnu Mājah).

Namun para ulama menyebutkan bahwa larangan ini tidak 

sampai kepada haram, hanya dihukum makruh saja. Menurut 

ulama yang haram saja bisa berubah menjadi halal dalam 

kondisi darurat, terlebih lagi yang hukumnya makruh tentu 

akan hilang kemakruhannya pada saat darurat. Maka boleh 

menggunakan masker dalam shalat pada saat kondisi darurat 

sebagaimana juga sesuai dengan kaidah fikih di atas.

ِ َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن  َنَهى َرُسولُ للاَّ
َلِة ُجلُ َفاهُ ِفي الصَّ َي الرَّ ُيَغطِّ

ُرْوَرِة  اَْلَحاَجُة َتْنِزلُ َمْنِزَلَة الضَّ
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kebutuhan (al-hājah) sesuai dengan kaidah fikih:

 
Adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan.

Bagaimana Penggunaan Masker dalam Shalat?

Dalam kondisi normal memang shalat tidak boleh 

dilaksanakan dalam keadaan wajah tertutup baik dengan kain 

dan lainnya, hal ini berdasarkan hadis nabi Muhammad Saw 

dari Abu Hurairah:

 

Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam 

shalat (HR. Ibnu Mājah).

Namun para ulama menyebutkan bahwa larangan ini tidak 

sampai kepada haram, hanya dihukum makruh saja. Menurut 

ulama yang haram saja bisa berubah menjadi halal dalam 

kondisi darurat, terlebih lagi yang hukumnya makruh tentu 

akan hilang kemakruhannya pada saat darurat. Maka boleh 

menggunakan masker dalam shalat pada saat kondisi darurat 

sebagaimana juga sesuai dengan kaidah fikih di atas.

ِ َصلَّى للاُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن  َنَهى َرُسولُ للاَّ
َلِة ُجلُ َفاهُ ِفي الصَّ َي الرَّ ُيَغطِّ

ُرْوَرِة  اَْلَحاَجُة َتْنِزلُ َمْنِزَلَة الضَّ
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Mencuci Tangan

Kuman seperti bakteri dan virus bisa menempel di tangan 

dari berbagai aktivitas yang kita lakukan, seperti bersin, 

batuk, menyentuh area sensitif tubuh sendiri atau terlibat 

kontak dengan orang, hewan, benda dan lain sebagainya. 

Menurut medis bahwa mencuci tangan yang benar mampu 

menghilangkan bakteri/virus yang menempel di tangan kita.

Nabi Muhammad telah menganjurkan kita untuk mecucuci 

tangan pada kondisi tertentu seperti ketika bangun tidur dan 

ketika berwudhu’.

Apabila salah seorang diantara kalian bangun dari tidurnya maka 

janganlah ia mencemplungkan tangannya ke dalam bejana (bak/

timba berisi air) sehingga terlebih dahulu dia mencuci tangannya 

tiga kali karena dia tidak mengetahui dimana tangannya hinggap 

(HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah dalam hadis ini memberi arahan kepada kita 

agar mencuci tangan terlebih dahulu setelah bangun tidur 

sebanyak tiga kali agar tangan kita yang dikawatirkan terkena 

 إذا استيقظ أحدكم من نومه فل يغِمْس يده في
 اإلناء حتى يغسلها ثلًثا فإنه ل يدري أين

باتت يُده

lagi yang hukumnya makruh tentu akan hilang kemakruhannya pada 

saat darurat. Maka boleh menggunakan masker dalam shalat pada 

saat kondisi darurat sebagaimana juga sesuai dengan kaidah fikih di 

atas.

B. MENCUCI TANGAN

Kuman seperti bakteri dan virus bisa menempel di tangan dari 

berbagai aktivitas yang kita lakukan, seperti bersin, batuk, terlibat 

kontak dengan orang, hewan, benda, dan lain sebagainya. Menurut 

medis bahwa mencuci tangan yang benar mampu menghilangkan 

bakteri/ virus yang menempel di tangan kita.

Nabi Muhammad SAW. telah menganjurkan kita untuk mecucuci 

tangan pada kondisi tertentu seperti ketika bangun tidur dan ketika 

berwudhu’.

 يردي ال هنإف اًثالث اهلسغي ىتح ءانإلا يف هدي ْسِمغي الف همون نم مكدحأ ظقيتسا اذإ

    هُدي تتاب نيأ

Apabila salah seorang diantara kalian bangun dari tidurnya maka 
janganlah ia mencemplungkan tangannya ke dalam bejana (bak/
timba berisi air) sehingga terlebih dahulu dia mencuci tangannya 
tiga kali karena dia tidak mengetahui dimana tangannya hinggap. 
(HR. Bukhari dan Muslim) 

Rasulullah SAW. dalam hadis ini memberi arahan kepada kita agar 

mencuci tangan terlebih dahulu setelah bangun tidur sebanyak 

tiga kali agar tangan kita yang dikawatirkan terkena bakteri/ kuman 

tidak tertular pada bejana/ bak yang berisi air. Rasulullah SAW. juga 

mempraktekkan dalam wudhu’nya mencuci tangan tiga kali terlebih 
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dahulu sebelum wudhu’, hal ini dalam fiqh disebutkan diantara salah 

satu yang disunatkan dalam wudhu’. Sungguh ini merupakan petuah 

luar biasa dari Rasulullah SAW. dalam hal mencuci tangan agar kita 

terhindar dari berbagai macam bakteri maupun virus.

C. MENJAGA JARAK 

Pada saat pandemi COVID-19 diterapkan pembatasan jarak fisik/

physical distancing antara sesama manusia. Pembatasan ini 

dimaksudkan agar tidak terjadi kontak fisik antara satu dengan yang 

lainnya yang dikawatirkan akan terjadi penularan virus COVID-19. 

Jaga jarak fisik dalam Islam sebenarnya telah dianjurkan Rasulullah 

ketika berhadapan orang yang memiliki penyakit juzam (kusta/ supak), 

hal ini berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW.:

ووووو وو ووو ووو ووووووو وو ووو

Dan menjauhlah dari orang yang punya penyakit juzam (kusta/
supak) sebagaimana kamu menjauhi singa. 
(HR. Bukhari) 

Para ulama memberikan komentar terhadap hadist ini bahwa tidak 

boleh mendekat dengan orang yang memilki penyakit sebagaimana 

dalam ungkapan mereka حصم ىلع ضرمم دروي ال 

 

Orang yang sakit tidak boleh mendekat dengan orang yang sehat 

Jika penyakit kusta adalah diketahui dan terlihat maka mudah bagi kita 

untuk menghindari dari orang yang terserang penyakit ini, sementara 

COVID-19 tidak diketahui secara jelas siapa yang terinfeksi, maka 

menjaga jarak fisik dengan siapapun adalah sesuatu yang bersifat 

wajib demi menjaga kemaslahatan bersama.
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bakteri/kuman tidak tertular pada bejana /bak yang berisi air. 

Rasulullah juga mempraktekkan dalam wudhu’nya mencuci 

tangan tiga kali terlebih dahulu sebelum wudhu’, hal ini 

dalam fiqh disebutkan diantara salah satu yang disunatkan 

dalam wudhu’. Sungguh ini merupakan petuah luar biasa dari 

Rasulullah dalam hal mencuci tangan agar kita terhindar dari 

berbagai macam bakteri maupun virus.

Menjaga Jarak 

Pada saat pandemi covid-19 diterapkan pembatasan jarak 

fisik/physical distancing antara sesama manusia, pembatasan 

ini dimaksudkan agar tidak terjadi kontak fisik antara satu 

dengan yang lainnya yang dikawatirkan akan terjadi penularan 

virus covid-19. Jaga jarak fisik dalam Islam sebenarnya telah 

dianjurkan Rasulullah ketika berhadapan orang yang memiliki 

penyakit juzam (kusta/supak), hal ini berdasarkan hadist nabi 

Muhammad Saw:

Dan menjauhlah dari orang yang punya penyakit juzam (kusta/

supak) sebagaimana kamu menjauhi singa (HR. Bukhari).

Para ulama memberikan komentar terhadap hadist ini 

bahwa tidak boleh mendekat dengan orang yang memilki 

وفر من المجذوم كما تفر من األسد

35PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ISLAM

penyakit sebagaimana dalam ungkapan mereka

(orang yang sakit tidak boleh mendekat dengan orang yang 

sehat), hal ini tentunya untuk menjaga agar penyakit tersebut 

tidak tertular kepada yang lainnya. Jika penyakit kusta adalah 

diketahui dan terlihat maka mudah bagi kita untuk menghindari 

dari orang yang terserang penyakit ini, sementara COVID-19 

tidak diketahui secara jelas siapa yang terinfeksi, maka 

menjaga jarak fisik dengan siapapun adalah sesuatu yang 

bersifat wajib demi menjaga kemaslahatan bersama.

Bagaimana Hukum Physical Distancing dalam Shalat Berjamaah? 

Rasulullah Saw memberikan aturan pada shalat berjamaah 

untuk merapatkan shaf dan tidak boleh ada celah/jarak antara 

satu jamaah dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadist 

nabi Muhammas Saw:

Luruskan shaf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah. 

ل يورد ممرض على مصح  

 أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا
 الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ، ول تذروا

 فرجات للشيطان
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• Bagaimana hukum physical distancing dalam shalat berjamaah? 

Rasulullah SAW. memberikan aturan pada shalat berjamaah untuk 

merapatkan shaf dan tidak boleh ada celah/ jarak antara satu jamaah 

dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadist nabi Muhammad SAW.:

 ووووووو ووووو ووووو ووو و ووووووو ووووو وووووو ووووو ووووو ووووووو ووو وووووو وووووو وووووو

Luruskan shaf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah. 
Namun berlemah-lembutlah terhadap saudaramu. Dan jangan 
kalian biarkan ada celah untuk setan. 
(HR. Abu Daud)

Dalam kitab ‘Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud disebutkan bahwa 

Jumhur ulama berpendapat tentang hukum merapatkan shaf dalam 

shalat berjamaah adalah perkara mustahab (sunat) bukan perkara 

yang wajib, mereka berpandangan bahwa shaf yang renggang tidak 

sampai pada tingkat membatalkan shalat. Ulama empat mazhab 

berpandangan bahwa merapatkan bukan perkara wajib namun masuk 

dalam kategori kesempurnaan shalat berjamaah, hal ini berdasarkan 

hadis Nabi Muhammad SAW.:

 
Luruskanlah shaf kalian karena lurusnya shaf adalah bagian dari 
kesempurnaan shalat. 
(HR. Bukhari)
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penyakit sebagaimana dalam ungkapan mereka

(orang yang sakit tidak boleh mendekat dengan orang yang 

sehat), hal ini tentunya untuk menjaga agar penyakit tersebut 

tidak tertular kepada yang lainnya. Jika penyakit kusta adalah 

diketahui dan terlihat maka mudah bagi kita untuk menghindari 

dari orang yang terserang penyakit ini, sementara COVID-19 

tidak diketahui secara jelas siapa yang terinfeksi, maka 

menjaga jarak fisik dengan siapapun adalah sesuatu yang 

bersifat wajib demi menjaga kemaslahatan bersama.

Bagaimana Hukum Physical Distancing dalam Shalat Berjamaah? 

Rasulullah Saw memberikan aturan pada shalat berjamaah 

untuk merapatkan shaf dan tidak boleh ada celah/jarak antara 

satu jamaah dengan yang lainnya. Hal ini berdasarkan hadist 

nabi Muhammas Saw:

Luruskan shaf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah. 

ل يورد ممرض على مصح  

 أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا
 الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ، ول تذروا

 فرجات للشيطان
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Namun berlemah-lembutlah terhadap saudaramu. Dan jangan 

kalian biarkan ada celah untuk setan (HR. Abu Daud).

Dalam kitab ‘Aunul Ma’bud Syarah Sunan Abi Daud 

disebutkan bahwa Jumhur ulama berpendapat tentang 

hukum merapatkan shaf dalam shalat berjamaah adalah 

perkara mustahab (sunat) bukan perkara yang wajib, mereka 

berpandangan bahwa shaf yang renggang tidak sampai pada 

tingkat membatalkan shalat. Ulama 4 mazhab berpandangan 

bahwa merapatkan bukan perkara wajib namun masuk dalam 

kategori kesempurnaan shalat berjamaah, hal ini berdasarkan 

hadis Nabi muhammad Saw:

Luruskanlah shaf kalian karena lurusnya shaf adalah bagian dari 

kesempurnaan shalat (HR.  Bukhari)

Pada masa pandemi COVID-19 masuk dalam kategori 

darurat, situasi ini menyebabkan hal-hal yang berlaku pada 

masa normal tidak berlaku pada masa tidak normal (darurat) 

seperti misalnya merapatkan shaf dalam shalat berjamaah. 

Dalam situasi darurat perintah ini bisa tidak berlaku 

فِّ ِمن تماِم وا صفوَفكم فإنَّ تسويَة الصَّ  سوُّ
لة الصَّ
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Pada masa pandemi COVID-19 masuk dalam kategori darurat, situasi 

ini menyebabkan hal-hal yang berlaku pada masa normal tidak berlaku 

pada masa tidak normal (darurat) seperti misalnya merapatkan shaf 

dalam shalat berjamaah. Dalam situasi darurat perintah ini bisa tidak 

berlaku sebagaimana kaidah fikih mengatakan. رورضلا

  ةروظحملا حيبت ة

 Kondisi darurat membolehkan yang tidak dibolehkan. 

Maka dari itu shaf yang berjarak pada masa pandemi COVID-19 ini 

dibolehkan.

37PENCEGAHAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF ISLAM

sebagaimana kaidah fikih mengatakan 

(kondisi darurat membolehkan yang tidak dibolehkan). Maka 

dari itu shaf yang berjarak pada masa pandemi COVID-19 ini 

dibolehkan. n

  الضرورة تبيح المحظورة
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CATATAN
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ISLAM DAN HOAKS
Oleh: Dr. Mukhlisah, MA
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Menurut KBBI hoaks adalah berita bohong. Dalam Oxford English 
dictionary, ‘hoax’ didefinisikan sebagai ‘malicious deception’ atau 

‘kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat’. Lalu, bagaimana Islam 

memandang hoaks?

Islam melarang hoaks. Karena dalam berita hoaks mengandung unsur 

bohong, fitnah, dan adu domba yang semuanya adalah bentuk dosa 

yang wajib bagi setiap individu muslim untuk menjauhkan diri dari 

dosa tersebut. Bohong adalah memberitakan sesuatu yang tidak 

sesuai dengan kenyataannya, padahal ia mengetahui hal itu, baik 

dalam keadaan serius atau bercanda. Rasulullah shallallahu a’laihi 

wasallam bersabda yang maknanya: “Tidak dibenarkan berbohong 

dalam kondisi sungguh-sungguh ataupun bercanda”. Al-Hadits. 

Dampak sebuah kebohongan dapat menimbulkan fitnah yang 

merupakan dosa besar. Fitnah adalah menyebutkan sesuatu yang 

tidak ada pada seseorang seperti menyebut aib seseorang yang 

sesungguhnya tidak ada pada dia di belakangnya. Ini merupakan dosa 

besar. Bahkan dalam kondisi namimah, yaitu mengutip omongan atau 

perkataan seseorang kepada orang yang lain untuk merusak hubungan 

(adu domba) menjadi salah satu penyebab azab kubur. Apabila adu 

domba tersebut menggunakan berita bohong ataupun fitnah, maka 

dosa seseorang bertambah besar akibat melakukan ketiga unsur dosa 

tersebut. 

Islam mengajarkan kita untuk selektif dan penuh hati-hati  dalam 

menyaring keabsahan sebuah informasi. Tidak semua berita yang 

didengar atau dibaca dapat diterima dan harus diyakini kebenarannya. 

Berita yang boleh diterima adalah yang bersumber dari orang 

yang jujur dan dapat dipercaya. Setelah diklarifikasi kebenarannya 

selanjutnya diputuskan sebuah berita dapat dikonsumsi atau tidak. 
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Dalam Al-qur’an surat al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman: 

 

Wahai orang-orang yang beriman,  
jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka 
periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu 
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Firman Allah SWT.  di atas adalah bukti nyata bahwa Islam 

menganjurkan kita untuk tabayyun (kroscek) kebenaran sebuah berita. 

Jika yang membawa berita adalah orang fasik (pelaku dosa), maka 

sebaiknya berita itu tidak langsung diterima sebelum dikroscek. 

Oleh karena itu sepatutnya kita sebagai seorang individu muslim 

yang bertaqwa hendaknya bersikap cerdas penuh pertimbangan dan 

mengukur tindakan dan perkataan kita dengan ilmu agama. Agar tidak 

terjatuh dalam pusaran dosa bohong, adu domba, dan fitnah. 

Lemahnya pemahaman ilmu agama yang benar dan lemahnya 

pemahaman tentang akhirat serta menipisnya rasa takut pada Allah 

SWT., menjadikan seseorang sangat terburu-buru dalam menyebarkan 

dan meyakini berita bohong. Padahal dalam Al-Qur’an surah qaf 

ayat 18 Allah SWT. berfirman yang maknanya: Tidaklah ucapan dan 

perkataan seseorang melainkan dicatat oleh malaikat Raqib dan 

Atid. Artinya seluruh tindakan kita baik berupa ucapan dan tulisan 

dicatat oleh malaikat dan kelak harus kita pertanggung jawabkan di 
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Apabila adu domba tersebut menggunakan berita bohong 

ataupun fitnah, maka dosa seseorang bertambah besar akibat 

melakukan ketiga unsur dosa tersebut. 

Islam mengajarkan kita untuk selektif dan penuh hati-hati  

dalam menyaring keabsahan sebuah informasi. Tidak semua 

berita yang di dengar atau dibaca dapat diterima dan harus 

diyakini kebenarannya. Berita yang boleh diterima adalah yang 

bersumber dari orang yang jujur dan dapat dipercaya. Setelah 

diklarifikasi kebenarannya selanjutnya diputuskan sebuah 

berita dapat dikonsumsi atau tidak. 

 Dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman: 

Maknanya : wahai orang-orang yang beriman, jika datang 

kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah 

dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah 

kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang 

menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Firman Allah diatas adalah bukti nyata bahwa Islam 

ا ُنْوٓ ا اِْن َجۤاَءُكْم َفاِسٌقۢ ِبَنَباٍ َفَتَبيَّ َها الَِّذْيَن ٰاَمُنْوٓ اَيُّ  ٰيٓ
 اَْن ُتِصْيُبْوا َقْوًمۢا ِبَجَهاَلةٍ َفُتْصِبُحْوا َعٰلى َما

َفَعْلُتْم ٰنِدِمْيَن

(QS. Al-Hujurat: 6)
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hari pembalasan. Dimana seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi 

terhadap apa yang telah dilakukannya semasa hidup di dunia.

Berita bohong atau hoaks dapat menimbulkan fitnah kehancuran 

agama, menimbulkan permusuhan, dan rusaknya persatuan bangsa. 

Oleh karena itu sebagai seorang muslim wajib belajar ilmu agama 

untuk dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan 

berdasarkan Al-Qur’an, hadits dan ijma’ ulama. Hindari mengambil dan 

mepraktekkan sebuah hukum agama tanpa dipelajari terlebih dahulu 

dari ahlinya. Jangan hanya mengandalkan media sosial saja untuk 

menjawab permasalahan agama atau permasalahan lainnya. Setiap 

ilmu ada ahlinya. Tanyakan pada ahlinya jika kita tidak memahaminya.

Jika kita tidak mengetahui kebenaran sebuah informasi maka bersikap 

diam akan lebih selamat, karena Rasulullah bersabda yang maknanya:” 

barangsiapa yang beriman kepada Allah SWT. hendaknya dia berkata 

yang baik atau diam”. Salah seorang sahabat berkata kepada lidahnya 

yang maknanya: Wahai lidah, katakan perkataan yang baik, maka 

engkau akan memperoleh pahala dan diamlah dari keburukan, maka 

engkau akan selamat sebelum engkau menyesal, sesungguhnya aku 

telah mendengar Rasulullah bersabda: “Kebanyak dosa manusia dari 

lidahnya”. Dan berita hoaks mengandung salah satu bentuk maksiat-

maksiat tersebut. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dari 

bentuk maksiat bohong, adu domba dan fitnah. Agar kita hidup tenang 

KATA HIKMAH 

COVID-19 terjadi atas kehendak Allah. Maka dari itu menerima 

kehendak Allah SWT dengan lapang dada, disiplin menerapkan 

protokol kesehatan,  dan segera melengkapi dosis vaksinasi 

COVID-19 yang kita dapatkan merupakan bentuk ikhtiar yang tidak 

menafikan tawakkal kita pada Allah SWT. 
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HUKUM VAKSIN
DALAM PANDANGAN 

ISLAM
Oleh: Ustazah Fauziah
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Dalam rangka mencegah tersebarnya wabah penyakit virus COVID-19 

pemerintah telah berupaya dengan cara melakukan  program, vaksinasi 

kepada seluruh masyarakat Indonesia, melalui program vaksinasi ini 

diharapkan Mengurangi penularan COVID-19, Menurunkan angka 

kesakitan dan kematian akibat COVID-19 dan mencapai kekebalan 

kelompok di masyarakat (herd immunity). 

Dari sudut pandang Islam bahwa vaksin ini merupakan sebuah usaha 

atau ikhtiar dalam rangka melindungi diri dari terserangnya virus 

COVID-19 ini, mengingat COVID-19 hingga saat ini masih menjadi 

masalah kesehatan dunia yang mengancam keselamatan jiwa dan 

berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, agama, dan lainnya.

Islam mewajibkan untuk melakukan usaha-usaha pencegahan 

sebelum seseorang terserang sebuah penyakit sebagaimana kaidah 

fiqh menyebutkan: 

 
Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan.

Selain Islam mewajibkan seseorang untuk melindungi diri sendiri 

maka Islam juga mewajibkan untuk menjaga kemaslahatan/

kepentingan umum agar suatu penyakit yang diderita oleh seseorang 

tidak menyebar luas kepada yang lainnya, sebagaimana dalam kaidah 

fiqh disebutkan 

Memikul/ menanggung kemadharatan yang tertentu demi mencegah 
(timbulnya) kemadharatan yang merata. 

44 MODUL UNTUK DA’I DAN DA’IYAH

HUKUM VAKSIN
DALAM PANDANGAN ISLAM

Dalam rangka mencegah tersebarnya wabah penyakit virus 

Covid-19 pemerintah telah berupaya dengan cara melakukan  

program, vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, 

melalui program vaksinasi ini diharapkan Mengurangi 

penularan Covid-19, Menurunkan angka kesakitan dan 

kematian akibat Covid-19 dan Mencapai kekebalan kelompok 

di masyarakat (herd immunity). 

Dari sudut pandang Islam bahwa vaksin ini merupakan 

sebuah usaha atau ikhtiar dalam rangka melindungi diri 

dari terserangnya virus Covid-19 ini, mengingat Covid-19 

hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang 

mengancam keselamatan jiwa dan berdampak pada kehidupan 

sosial, ekonomi, agama dan lainnya.

Islam mewajibkan untuk melakukan usaha-usaha 

pencegahan sebelum seseorang terserang sebuah penyakit 

sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan: 

الدفع اولى من من الرفع
Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan

Selain Islam mewajibkan seseorang untuk melindungi 
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diri sendiri maka Islam juga mewajibkan untuk menjaga 

kemaslahatan/kepentingan umum agar suatu penyakit yang 

diderita oleh seseorang tidak menyebar luas kepada yang 

lainnya, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan 

يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
Memikul/menanggung kemadharatan yang tertentu demi 

mencegah (timbulnya) kemadharatan yang merata. 

Maka oleh karena itu vaksinansi ini sesuatu yang diharuskan 

dalam Islam dalam rangka upaya untuk mencegah diri dari 

penularan Covid-19 dan untuk menghambat tersebarnya 

kepada masyarakat luas.

Vaksin yang beredar di dunia dengan berbagai macam 

jenisnya seperti  Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, 

dan Pfizer. Diantara jenis vaksin tersebut yang dinyatakan halal 

penggunaannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah 

Sinovac, hal ini sesuai dengan fatwa MUI RI no 02 Tahun 2021 

menyatakan bahwa vaksin Covid-19 produksi Sinovac Life 

Siciences C. Ltd dan PT. Bio farma (Persero) hukumnya suci 

dan halal, hal ini berdasarkan hasil keputusan rapat komisi 

Fatwa MUI pada tanggal 8 Januari 2021 yang menyimpulkan 

bahwa:
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Oleh karena itu, vaksinasi merupakan sesuatu yang diharuskan 

diharuskan dalam Islam demi upaya untuk mencegah diri dari 

penularan COVID-19 dan untuk menghambat tersebarnya kepada 

masyarakat luas.

Vaksin yang beredar di dunia dengan berbagai macam jenisnya seperti  

Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Diantara jenis 

vaksin tersebut yang dinyatakan halal penggunaannya oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) adalah Sinovac. Hal ini sesuai dengan fatwa 

MUI RI no. 02  tahun 2021 menyatakan bahwa vaksin COVID-19  produksi 

Sinovac Life Sciences C. Ltd dan PT. Bio farma (Persero) hukumnya suci 

dan halal. Berdasarkan hasil keputusan rapat komisi Fatwa MUI pada 

tanggal 8 Januari 2021 yang menyimpulkan bahwa:

a. Vaksin COVID-19 produk Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China dan PT. 

Bio Farma (Persero) dalam proses produksinya:

• tidak memanfaatkan (intifa’) babi atau bahan yang tercemar 

babi dan turunannya.

• tidak memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia (juz’ minal 
insan).

• bersentuhan dengan barang najis mutawassithah (sedang), 

sehingga dihukumi mutanajjis, tetapi sudah dilakukan 

pensucian yang telah memenuhi ketentuan pensucian secara 

syar’i (tathhir syar’i).
• menggunakan fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan 

untuk produk vaksin COVID-19.

b. Peralatan dan pensucian dalam proses produksi vaksin di PT. Bio 

Farma (Persero) dipandang telah memenuhi ketentuan pencucian 

secara syar’i (tathhir syar’i).
 

Melalui fatwa MUIini tidak perlu diragukan lagi bahwa vaksin jenis 

Sinovac suci dan halal.
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Untuk jenis vaksin AstraZeneca MUI RI telah mengeluarkan fatwa 

keharaman dari vaksin tersebut berdasarkan Fatwa MUI no.14 tahun 

2021. Haramnya jenis vaksin ini berdasarkan kajian Komisi fatwa 

MUI yang menyatakan bahwa jenis vaksin ini dalam tahapan proses 

produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.

Meskipun jenis vaksin ini dinyatakan haram, namun MUI menyatakan 

hukum penggunannya saat ini dibolehkan (mubah) karena: 

a. Ada kondisi kebutuhan yang mendesak (hajah syar’iyah) yang 

menduduki darurat syar’iy (dharurat syar’yah).

b. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang 

adanya bahaya (resiko fatal) jika tidak segera dilakukan vaksinasi 

COVID-19.

c. Ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi 

untuk pelaksanaan vaksinasi guna mewujudkan kekebalan 

kelompok (herd immunity).

d. Ada jaminan keamanan penggunaanya oleh pemerintah.

e. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin 

COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia.

Dalam situs resmi MUI merujuk pada hasil konsultasi dengan tim salam 

MUI menyebutkan bahwa vaksin jenis AstraZeneca dan Sinopharm 

boleh digunakan karena kondisi yang mendesak, adanya risiko fatal 

jika tidak dilakukan vaksinasi, ketersedian vaksin COVID-19 yang halal 

tidak mencukupi, serta sulitnya mendapatkan dosis Vaksin COVID-19.

Berdasarkan fatwa MUI maka tidak perlu  

diragukan lagi kebolehan menggunakan vaksin yang dinyatakan  

haram tersebut karena kondisi darurat. Tentu keputusan tersebut 
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berdasarkan kajian yang mendalam komisi MUI dengan melihat 

dalil-dalil dari Al-Qur’an, hadist, kaidah-kaidah fikih, dan pandangan 

ulama-ulama tentang kebolehan mengkonsumsi makanan haram 

dalam kondisi darurat yang dikawatirkan jika tidak dikonsumsi akan 

membahayakan jiwa. Untuk lebih jelasnya lagi silakan merujuk pada 

fatwa Fatwa MUI no.14 tahun 2021.

Namun meskipun demikian kita selaku umat Islam wajib berikhtiar 

untuk mencari jenis vaksin yang suci dan halal, jika dihadapkan dengan 

jenis vaksin yang halal dan yang tidak halal maka kita mendahulukan 

yang jenis vaksin halal. MUI juga dalam fatwa di atas memberikan 

rekomendasi khususnya kepada pemerintah diantaranya pemerintah 

harus memperioritaskan penggunaan vaksin COVID-19 yang halal 

semaksimal mungkin, khususnya untuk umat Islam, pemerintah perlu 

mengoptimalkan pengadaan vaksin COVID-19 yang tersertifikat halal. 
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A.  METODE EDUKASI KEPADA MASYARAKAT 

• Edukasi Melalui Media Massa

Edukasi oleh tokoh agama dapat dilakukan melalui media massa, baik 

dengan menulis opini atau bentuk tulisan lainnya, menjadi narasumber 

di televisi dan radio, atau membagi informasi dalam bentuk infografis 

di media sosial, dan lain-lain. Di era digitalisasi saat ini bahkan saluran 

informasi tersebut turut ditayangkan pada berbagai platform media sosial 

seperti, facebook, instagram, twitter, whatsapp, telegram dan berbagai 

platform lain yang semakin hari kian bertambah. 

• Edukasi Langsung 

Edukasi langsung pada hakikatnya adalah kegiatan sehari-hari para 

da’i dan da’iyah. Berbagai kegiatan keagamaan dapat menjadi corong 

informasi termasuk dalam pencegahan COVID-19. Tidak hanya berupa 

informasi verbal, pesan juga dapat disampaikan dalam bentuk non-verbal, 

misalnya melalui gesture memakai masker kecuali jika sedang makan/

minum, mencuci tangan sesering mungkin, dan menerapkan jaga jarak 

dalam kegiatan keagamaan. Contoh yang diberikan oleh tokoh agama 

biasanya lebih diikuti dibanding informasi yang bersifat verbal saja.

B. IDENTIFIKASI BERITA HOAKS 

Perkembangan teknologi dan informasi sedang melanda seluruh 

dunia saat ini, atau dikenal dengan Era Revolusi Industri 4.0. Kemajuan 

ini telah membuat dunia tanpa batas, memudahkan masuknya ragam 

informasi ke Aceh dan Indonesia secara umum. 

Salah satu tantangan di era kebebasan informasi adalah berita hoaks 

atau berita bohong, sebuah informasi yang sesungguhnya tidak benar, 

tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan dari berita bohong 

adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan 

kebingungan. 
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Hoaks berbahaya, karena mampu mempengaruhi masyarakat atas 

informasi yang mereka konsumsi, mengubah persepsi tentang 

kebenaran bahkan mempengaruhi pola pikir atas sebuah kondisi 

maupun kebijakan, termasuk dalam konteks pandemi COVID-19. 

Disadari atau tidak, hoaks menyebabkan masyarakat terjerumus pada 

informasi dan perilaku yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. 

Penyebaran berita hoaks di Indonesia dan Aceh khususnya gencar 

melalui media sosial, terkadang mempengaruhi media massa untuk 

ikut menyebarkannya. Salah satunya dipengaruhi ramainya pengguna 

internet di Indonesia, saat ini menduduki peringkat kelima sebagai 

pengguna internet tertinggi di dunia. 

Penggunaan internet yang tinggi di Indonesia tidak diimbangi dengan 

kemampuan kritis. Sebagian dari pengguna internet hanya menerima 

informasi yang mereka terima tanpa melakukan pengecekan 

kebenaran informasi tersebut. Tingkat literasi di Indonesia masih 

rendah, kemampuan untuk mengolah, memahami dan mengkritisi 

informasi belum dimiliki oleh sebagian warga. Hingga menyebabkan 

potensi besar penyebaran hoaks di tengah masyarakat.

Membendung penyebaran berita hoaks, masyarakat dituntut cerdas 

mencermati setiap informasi yang beredar di media massa dan media 

sosial, agar tidak terpengaruh hoaks.

C. KATEGORI INFORMASI HOAKS

UNESCO dalam publikasinya berjudul Journalism, Fake News and 
Disinformation (2018) membagi hoaks alias kabar bohong menjadi 

tiga kategori :

• Misinformasi adalah informasi yang salah, namun orang yang 

membagikannya percaya itu benar. Banyak orang yang menyebarkan 

misinformasi karena tidak memiliki kemampuan untuk menilai informasi 
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tersebut salah atau benar dan tetap menyebarkan informasi tersebut tanpa 

memiliki maksud atau tujuan tertentu.

• Disinformasi adalah informasi yang salah dan orang yang 

menyebarkannya dengan sengaja, biasanya ada kepentingan tertentu 

dalam penyebaran informasi yang salah tersebut baik itu untuk 

kepentingan politik maupun kepentingan bisnis. 

• Malinformasi adalah informasi yang memang memiliki cukup unsur 

kebenaran, baik berdasarkan penggalan atau keseluruhan fakta objektif. 

Namun penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk melakukan 

tindakan yang merugikan bagi pihak lain atau kondisi tertentu, ketimbang 

berorientasi pada kepentingan publik. Beberapa bentuk pelecehan (verbal), 

ujaran kebencian dan diskriminasi, serta penyebaran informasi hasil 

pelanggaran privasi dan data pribadi adalah ragam bentuk malinformasi.

D.  RAGAM HOAKS 

• Satire/parody

 Dibuat sekadar lucu-lucuan, dan tidak ada niat untuk menyakiti 

tapi berpotensi membodohi. 

• Konten menyesatkan 

 Konten yang sengaja dibuat untuk menyesatkan dan untuk 

membingkai sebuah isu atau menyerang individu. Beritanya 

“dipelintir”.

• Konten asli tapi palsu (Aspal) 

 Berita yang dibuat seolah-olah sumbernya asli, padahal palsu. 

Perkembangan teknologi memudahkan masyarakat untuk 

membuat konten aspal ini.

• Konten pabrikasi

 Konten yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. sama sekali tidak 

ada faktanya. 100% tidak benar.
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• Tidak nyambung

 Judul pada berita, foto dan caption tidak sesuai dengan isinya dari 

beritanya.

• Konteksnya salah

 Konteks aslinya dihilangkan, lalu disebar. Akibatnya orang 

menangkap informasi di luar konteks yang sebenarnya.

• Konten manipulatif

 Informasinya asli, tetapi kontennya dimanipulasi sehingga 

informasi yang disajikan tidak logis tapi dipercaya.

E.  ALASAN PENYEBARAN HOAKS 

• Jurnalisme yang lemah.

 Jurnalis kurang dalam memverifikasi suatu hal karena lemahnya 

kemampuan investigasi kasus dan juga rendahnya literasi. 

• Sengaja membuat provokasi

 Sengaja melakukan upaya memecah belah masyarakat untuk 

kepentingan tertentu. 

• Gerakan Politik dan Partisan

 Menyampaikan informasi untuk mencari dukungan politik, dengan 

menjelek-jelekkan pihak lain. 

• Mencari keuntungan finansial (clickbait/iklan).

 Judul berita yang menghebohkan agar menarik orang untuk 

mengklik tautan berita. Karena semakin banyak yang mengklik 

tautan tersebut semakin untung situs tersebut.

• Propaganda

 Untuk melakukan propaganda guna mendapat simpati dari warga, 

untuk kepentingan produk dan lainnya. 
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F.  CARA MENGENALI INFORMASI HOAKS 

Agar tidak mudah tertipu hoaks, berikut beberapa informasi yang 

beredar di media yang patut dicurigai dan dipelajari lebih lanjut, 

sebelum anda meyakininya sebagai sebuah informasi yang benar. 

• Hati-hati dengan judul provokatif

Berita hoaks seringkali menggunakan judul sensasional yang 

provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak 

tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja 

diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki 

sang pembuat hoaks.

Karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, 

sebaiknya anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs 

online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau 

berbeda. Dengan demikian, setidaknya anda sebagai pembaca bisa 

memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.

• Cermati alamat situs

Cermatilah informasi yang diperoleh dari situs (website) atau 

mencantumkan tautan (link). Apabila berasal dari situs yang belum 

terverifikasi sebagai institusi pers resmi, kita harus lebih berhati-hati 

dan memverifikasi informasinya. 

Menurut catatan Dewan Pers di tahun 2018, di Indonesia terdapat sekitar 

43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari 

jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tidak 

sampai 300 situs. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang 

berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.

• Periksa fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah 

dari institusi resmi? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi 
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berasal dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, 

pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh.

Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang 

dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang 

terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat 

dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk 

bersifat subjektif.

• Cek keaslian foto

Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks 

yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau 

video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk 

memprovokasi pembaca.

Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan 

mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke 

kolom pencarian Google Images. Caranya, gunakan fitur Google Images 
di mesin pencarian google, lalu masukkan foto yang ingin dicari 

kebenarannya.  Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar 

serupa yang terdapat di internet sehingga dapat dibandingkan.

• Ikut serta komunitas diskusi anti-hoaks

Banyak group di media sosial yang dibuat khusus untuk diskusi-

diskusi terkait berita hoaks. Komunitas anti hoaks ini bertujuan 

menangkal peredaran hoaks di Indonesia, salah satunya tergabung 

dalam turn back hoax yang memiliki website resmi, turnbackhoax.id.  

Dalam penanganan pandemi COVID-19, verifikasi berita hoaks dapat 

dilakukan melalui s.id/cekhoaks, situs resmi milik Komite Penanganan 

COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Selain itu, 

berbagai macam informasi terkait COVID-19 dan vaksin juga dapat 

ditemukan di laman website tersebut.
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G.  ALAT/PERANGKAT MELAWAN HOAKS

Debunking adalah cara untuk melakukan verifikasi dan menghindari 

hoax. Contoh: menganalisis foto dalam sebuah berita, perhatikan 

detail, adakah tanda-tanda khusus yang bisa diidentifikasi dan 

ditelusuri contohnya: seperti nama gudang, bangunan, jalan, plat 

kenderaan, dialek berbicara, dan lain-lain. 

• Gunakan perangkat untuk analisis, dapat memakai menggunakan 

reverse image search, untuk mencari unggahan foto pertama pada 

sebuah website. Perangkat ini berguna untuk menelusuri foto-foto 

yang diambil dari internet. Semua foto yang sudah pernah diunggah 

ke Internet bisa ditelusuri menggunakan perangkat ini.

• Penelusuran google, untuk mengecek informasi yang tertera 

hanya pada satu situs mainstream, kita bisa melakukan penelusuran 

di Google. Tinggal ketik saja judul atau bagian beritanya, dan dari situ 

kita bisa menelusurinya. 

H.  HUKUM TERKAIT HOAKS 

Di Indonesia, ketentuan hukum yang berkaitan dengan informasi 

hoaks dan penyebarannya diatur dalam Undang Undang Nomor 1 

Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
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I.  CEK DAN BUKTIKAN HOAKS

Berikut ini salah satu mudah untuk memeriksa hoaks yang beredar:

1. Buka https://s.id/infovaksin

2. Klik menu “Situs Pencari Hoaks”

3. Masukkan kata/ kalimat kunci dari informasi yang ditemukan
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CATATAN
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A.  AYO KENALI COVID- 19

COVID-19 atau Corona Virus Disease adalah penyakit yang disebabkan 

oleh virus corona jenis baru, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan 

pada Desember 2019. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-COV2 

yang termasuk dalam keluarga besar Coronavirus yang sama dengan 

penyebab wabah SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. 

Sama dengan penyakit terdahulu, SARS-COV-2 terutama menyerang 

saluran pernapasan.

B. GEJALA COVID-19

Gejala yang paling umum:  Demam, batuk kering, dan rasa lelah.

Gejala lainnya:  Rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, 

konjungtivitis (mata merah), sakit tenggorokan, diare, kehilangan 

indera rasa atau penciuman, atau ruam pada kulit. 

Sebagian besar orang yang terinfeksi mengalami gejala ringan, namun 

ada yang mengalami gejala berat bahkan meninggal dunia. Kelompok 

lanjut usia (lansia) dan orang yang memiliki penyakit penyerta seperti 

diabetes mellitus, penyakit paru, tekanan darah tinggi (hipertensi), 

gangguan jantung dan lain-lain memiliki kemungkinan lebih besar 

mengalami sakit lebih serius.
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lain-lain memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit 

lebih serius.

Apa yang harus dilakukan jika memiliki gejala COVID-19?

1. Tetap di rumah, isolasi diri dan pantau gejala  yang muncul. 

Apabila memburuk hubungi puskesmas terdekat atau 

hubungi nomor  119 atau  0651-22118 melalui telepon.

2. Pastikan istirahat yang cukup, menerapkan etika batuk 

dan bersin yang benar, sering #CuciTanganPakaiSabun 

dan selalu #JagaJarak minimal 1,5 m dengan anggota 

keluarga lainnya. Jika memungkinkan, tidur di kamar 

terpisah. Di beberapa daerah, isolasi terpusat disediakan 

oleh pemerintah, dan direkomendasikan untuk digunakan 

terutama jika kondisi tempat tinggal tidak memungkinkan 

untuk isolasi.

3. Hindari  berbagi  barang  pribadi  dengan  anggota keluarga 

lainnya seperti piring, selimut dan lain-lain.

4. Desinfeksi seluruh permukaan benda yang sering disentuh 

seperti meja, gagang pintu, dan lain-lain secara berkala.
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Apa yang harus dilakukan jika memiliki gejala COVID-19?

1. Tetap di rumah, isolasi diri dan pantau gejala  yang muncul. 

 Hubungi puskesmas terdekat agar dapat dilakukan pemantauan 

kondisi. Bila kondisi memburuk segera hubungi petugas kesehatan 

(untuk wilayah Banda Aceh dapat menghubungi Public Safety Center 
(PSC) di nomor 119 atau 0651-22118.

2. Pastikan istirahat yang cukup, menerapkan etika batuk dan 

bersin yang benar, sering #CuciTanganPakaiSabun dan selalu 

#JagaJarak minimal 1,5 m dengan anggota keluarga lainnya. Jika 

memungkinkan, tidur di kamar terpisah. Di beberapa daerah, isolasi 

terpusat disediakan oleh pemerintah, dan direkomendasikan untuk 

digunakan terutama jika kondisi tempat tinggal tidak memungkinkan 

untuk isolasi.

3. Hindari  berbagi  barang  pribadi  dengan  anggota keluarga lainnya 

seperti piring, selimut dan lain-lain.

4.  Desinfeksi seluruh permukaan benda yang sering disentuh seperti 

meja, gagang pintu, dan lain-lain secara berkala.

Ikuti panduan nasional  tentang 
isolasi mandiri: 

C. BAGAIMANA COVID-19 MENYEBAR?

COVID-19 dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan 

(droplet) dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi 

COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Oleh sebab itu penting 

untuk selalu #PakaiMasker untuk mencegah virus terhirup oleh kita 

dan sering #MencuciTanganPakaiSabun karena tanpa disadari kita 

mungkin menyentuh mata, hidung, dan mulut.

https://covid19.go.id/artikel/2022/02/22/
buku-saku-taktis-praktis-antisipasi-
gelombang-ketiga-covid-19 
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Orang yang terinfesksi 
COVID-19 bersin, lalu 
virus menempel ke 

benda sekitar.

Orang yang sehat 
menyentuh meja yang 

seblumnya terpapar 
virus

Percikan jika orang batuk atau bersin (droplet) dapat menempel 

di benda dan permukaan lainnya seperti meja, gagang pintu, dan 

pegangan tangan. orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda 

atau permukaan tersebut jika kemudian menyentuh mata, hidung, 

atau mulut mereka. Inilah  sebabnya  penting  untuk selalu mencuci 

tangan dengan sabun. 

Selain itu, sebisa mungkin #MenjagaJarak minimal 1,5 m dari orang 

lain dan menghindari kerumunan. Virus COVID-19 juga diketahui 

dapat bertahan lebih lama di udara dalam ruangan tertutup yang tidak 

berventilasi baik.

 

Apakah orang tanpa gejala dapat menyebarkan COVID-19?

Orang tanpa gejala tetap dapat menularkan COVID-19. Penting untuk 

saling menjaga dengan selalu menerapkan protokol kesehatan jika 

berinteraksi dengan orang lain karena ada kemungkinan kita terpapar 

virus dan tidak bergejala. Hal ini berisiko jika menular kepada kelompok 

yang rentan, seperti orang dengan sistem imun lemah, lansia, atau 

orang dengan penyakit penyerta.
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orang  
tanpa  
gejala

Apa yang harus dilakukan jika ada kontak erat  

dengan orang yang terinfeksi COVID-19?

Kontak erat adalah orang yang dalam dua minggu terakhir memiliki 

riwayat bersentuhan fisik atau berdekatan dalam jarak kurang dari 

satu meter dengan orang yang terinfeksi COVID-19 selama minimal 

15 menit. 

Kontak erat harus melakukan karantina selama lima hari dan segera 

melakukan pemeriksaan antigen atau PCR  pada hari pertama karantina 

(entry test) dan melakukan exit test pada hari ke-lima karantina. 

Apapun hasil entry test (positif/ negatif), kontak erat tetap harus 

melakukan karantina. Bila hasil entry test dan exit test hasilnya negatif, 

maka orang tersebut dinyatakan bebas karantina dan dipastikan tidak 

tertular COVID-19.

Apakah anak-anak dan remaja dapat terinfeksi COVID-19?

Anak-anak dan remaja 

memiliki risiko terinfeksi 

dan menularkan ke orang 

lain yang sama seperti 

kelompok usia lainnya. 

Penelitian menunjukkan 

bahwa anak-anak lebih 
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kecil kemungkinannya terkena COVID-19 yang berat meskipun masih 

dapat terjadi pada kelompok usia ini.

D. MELINDUNGI DIRI DAN MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19

Anda dapat mengurangi risiko terinfeksi atau menyebarkan virus 

COVID-19 dengan cara melakukan beberapa langkah kewaspadaan:

• Sering #CuciTanganPakaiSabun dengan air  mengalir atau  cairan   
antiseptik  berbahan  dasar  alkohol

 Sabun dan alkohol diketahui mempunyai kemampuan menghancurkan 
virus.

•    #Jagajarak minimal 1,5 meter dengan orang lain dan #PakaiMasker
 Ketika seseorang batuk, bersin, atau bicara, orang tersebut 

mengeluarkan percikan dari hidung atau mulutnya dan percikan ini 
dapat membawa virus. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat terhirup 
percikan ini. Percikan ini juga dapat menempel pada permukaan 
benda atau pakaian.

•  Hindari  kerumunan terutama di ruang tertutup dan tidak  
berventilasi baik

 Ruangan yang tertutup, berpendingin, dan ramai meningkatkan 
risiko terpapar virus COVID-19, karena virus dapat bertahan lebih 
lama. Alam atau lingkungan terbuka lebih baik.

Batuk dan bersin dengan 
menutup mulut dan 
hidung dengan siku 
terlipat atau tisu saat 
batuk/bersin
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•  Hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut.

 Tangan menyentuh berbagai permukaan benda dan virus  COVID-19 

dapat  tertempel  di  tangan  dan membawa virus ini ke mata, hidung, 

atau mulut, yang merupakan pintu masuk virus ke dalam tubuh.

•  Pastikan  Anda  dan  orang-orang  di  sekitar  Anda menerapkan 

etika batuk dan bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan 

siku terlipat atau tisu saat batuk atau bersin, segera buang tisu 

bekas tersebut. 

 Percikan dapat menyebarkan virus. Dengan mengikuti etika batuk 

dan bersin, Anda melindungi orang-orang di sekitar dari virus 

COVID-19.

•  Tetaplah tinggal di rumah dan lakukan isolasi mandiri meskipun 

hanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit kepala, dan 

demam ringan sampai Anda sembuh. Minta seseorang untuk 

menyediakan kebutuhan Anda. Pakai selalu masker jika berinterksi 

dengan orang lain. 

 Menghindari kontak dengan orang lain akan melindungi  mereka  

dari  kemungkinan  penularan COVID-19 dan penyakit menular  

lainnya.

•  Jika demam, batuk, dan kesulitan bernapas, segera cari pertolongan 

medis dan tetap memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu. 

Ikuti arahan Dinas Kesehatan setempat.

 Pemerintah memiliki informasi terbaru tentang situasi di wilayah 

Anda. Dengan memberitahukan kondisi Anda terlebih dahulu, 

petugas kesehatan yang akan merawat Anda dapat segera 

mengarahkan Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat. 

Langkah ini juga melindungi Anda dan membantu mencegah 

penyebaran virus dan infeksi lainnya.
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• Lindungi diri dengan melakukan vaksinasi lengkap

•  Ikuti informasi terbaru dari sumber terpercaya, seperti WHO, 

UNICEF, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan. 

Sumber terpercaya tersebut akan memberikan informasi kepada  

masyarakat tentang  apa  saja yang harus dilakukan untuk melindungi 

diri. Informasi terbaru mengenai situasi COVID-19 di Indonesia dapat 

diakses pada media sosial resmi yang ada atau melalui situs resmi   

https://covid19.go.id/ dan  https://s.id/infovaksin

HAL YANG DIPERTIMBANGKAN  

SAAT MENGGUNAKAN MASKER

1.  Jumlah lapisan kain.

 Masker kain terdiri dari tiga lapis yaitu:

- Lapisan paling dalam katun

- Lapisan kedua polypropylene/ katun

- Lapisan paling luar polyester/ polyproylene (tahan air)

2. Kemudahan bernapas yang diberikan dari bahan masker.

3. Bentuk dan ukuran masker sesuai dengan ukuran wajah

 dan tidak longgar.

4.   Masker medis ganda tidak direkomendasikan. 

5. Masker medis dapat ditambah dengan masker kain, 

 untuk mengurangi celah (longgar) dan proteksi yang lebih baik.
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E. APA ITU VAKSIN?

Vaksinasi adalah sebuah cara yang aman dan 

efektif untuk melindungi dari penyakit tertentu 

yang berbahaya, sebelum terkena penyakit.

Bagaimana vaksin bekerja?

1.   Virus  atau  bakteri  atau komponennya yang  sudah  dilemahkan/

mati atau dimasukkan ke dalam tubuh.

2.  Tubuh melihat virus/bakteri atau komponennya sebagai tanda 

bahaya sehingga secara alami memproduksi antibodi.

3.  Antibodi membuat sistem kekebalan tubuh semakin kuat terhadap 

penyakit tertentu.

4.  Tubuh memerlukan waktu untuk dapat membuat antibodi, karena itu 

orang yang sudah divaksin tidak otomatis langsung menjadi kebal.

Apakah vaksin aman?

Aman. Efek  samping  dari  vaksin  biasanya  ringan  dan sementara, 

misalnya nyeri di tempat suntikan atau demam ringan. Setiap vaksin 

berlisensi telah diuji dan mendapatkan persetujuan dari WHO dan 

BPOM.

Mengapa saya harus divaksin?

Vaksinasi memang bukan satu-satunya cara untuk mengakhiri 

pandemi, namun vaksinasi diketahui efektif untuk mencegah penyakit 

menjadi berat dan menurunkan angka kematian karena COVID-19. 

Setelah divaksin, masih ada kemungkinan terinfeksi COVID-19, 

terutama jika tidak melakukan protokol kesehatan. Harus diingat 

bahwa pintu masuk virus adalah mulut, hidung dan mata. Protokol 

kesehatan menjaga dari luar agar tidak terkena penyakit, vaksinasi 

menjaga dari dalam tubuh dengan membentuk kekebalan.
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Apa itu Herd Immunity dan apa hubungannya dengan vaksinasi?

Herd immunity atau kekebalan kelompok adalah suatu kondisi di 

mana kekebalan terhadap suatu penyakit tinggi di dalam masyarakat, 

sehingga penyakit tidak menyebar dengan mudah atau bahkan hilang 

sama sekali. Hal ini dapat dicapai dengan dua cara, yaitu infeksi 

penyakit tau dengan vaksinasi. Tentunya kita tidak ingin mengambil 

risiko dengan cara menghadapkan masyarakat pada infeksi penyakit 

dan juga cara ini tidak etis. 

Vaksinasi yang tinggi di masyarakat akan melindungi anggota 

masyarakat yang tidak bisa divaksin misalnya bayi atau orang-orang 

dengan kondisi tertentu. 

Saling melindungi dengan vaksinasi adalah konsep herd immunity.

Apakah benar orang lanjut usia (lansia) dan orang  

dengan penyakit penyerta (comorbid) tidak boleh divaksin?

Pendapat ini tidak benar. Justru lansia dan orang dengan penyakit 

penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit gangguan 

paru, asma, sangat perlu untuk divaksinasi. Orang dengan penyakit 

penyerta dan lansia adalah kelompok yang berisiko tinggi menjadi 

berat dan meninggal dunia apabila terinfeksi COVID-19, oleh karena 

itu sangat penting untuk kelompok ini mendapatkan vaksinasi secara 

lengkap.

Tentunya vaksinasi diberikan saat kondisi sedang sehat, misalnya 

tidak sedang dalam serangan asma atau tekanan darah >180 mmHg. 

Sebelum vaksinasi juga dilakukan skrining oleh tenaga kesehatan 

untuk memastikan boleh divaksinasi atau tidak.

Efek samping Vaksin bagi lansia dan orang dengan penyakit penyerta 

pada umumnya sama dengan kelompok lainnya.
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Apa reaksi yang biasanya dialami setelah vaksinasi?

Reaksi yang paling umum adalah nyeri di tempat suntikan dan 

demam. Reaksi lainnya yang mungkin dialami adalah pegal, rasa lelah, 

atau bengkak di lengan. Reaksi berat seperti alergi berat atau reaksi 

anafilaktik sangat jarang terjadi, dan biasanya terjadi segera setelah 

divaksinasi. Oleh karena itu setelah vasin diminta untuk menunggu 

15 – 30 menit untuk melihat apakah ada reaksi alergi agar bisa segera 

diatasi. 

Jika terjadi nyeri, bengkak atau merah di tempat suntikan dapat 

dikompres dengan air dingin. Jika mengalami demam > 38.5 derajat 

Celsius, dapat diberikan obat penurun panas.

Semua reaksi medis (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi/ KIPI) yang terjadi 

setelah vaksinasi umumnya ringan dan dapat diatasi. Manfaatnya jauh 

lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul dan risiko 

jika terinfeksi COVID-19 tanpa vaksinasi.

Bagaimana dengan berita yang beredar terutama di media sosial 

mengenai kejadian-kejadian seperti lumpuh setelah divaksin? 

Tidak semua kejadian yang viral di internet adalah benar seperti yang 

diberitakan. Semua KIPI berat dilaporkan dan diinvestigasi oleh tim 

independen dari tingkat kabupaten/kota sampai nasional. Penting 

untuk mengetahui bagaimana mengenal suatu berita adalah benar 

atau tidak.
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F. APA PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENGAKHIRI PANDEMI   
 COVID-19?

Tokoh Agama memegang peran sentral dalam masyarakat Aceh. 

Dalam mengambil keputusan atau kehidupan sehari-hari, masyarakat 

Aceh selalu mempertimbangkan aspek keagamaan dan nasihat 

atau pendapat dari tokoh agama,  sehingga peran tokoh agama 

sangat pentin dalam membentuk pola pikir dan perubahan perilaku 

masyarakat. 

Dalam konteks pandemi COVID-19, tokoh agama diharapkan dapat 

menjadi “corong” untuk mendorong masyarakat menerapkan prinsip 

pencegahan COVID-19 dan melakukan vaksinasi sehingga bersama-

sama pandemi ini dapat diakhiri.
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G. PESAN KESEHATAN MENTAL & PSIKOSOSIAL

•  Di masa pandemi COVID-19, kecemasan dan kekhawatiran 

merupakan hal yang wajar, setiap orang merasakan hal tersebut 

termasuk anak dan orang tua.

• Jikalau itu terjadi, banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk tetap 

positif dan produktif seperti:

-  Tak perlu was-was saat cemas

-  Buatlah rutinitas untuk mempertahankan perasaan normal

-  Mencari pengalihan yang positif melalui eksplorasi hobi, 

minat, bakat, kreasi

-  Mencari sumber informasi terpercaya jika ingin tahu tentang 

kabar terbaru tentang situasi terkini

-  Batasi penggunaan media dan internet jika dirasa terlalu 

banyak memberikan informasi negatif

-  Menjaga kesehatan fisik dengan makan makanan bergizi dan 

berolahraga secara rutin serta mematuhi protokol kesehatan

-  Hubungi layanan dukungan psikososial terdekat. Salah satunya 

adalah layanan dukungan psikososial yang tersedia gratis di 

Pusat Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Anak Integratif 

Aceh (PKSAI)

Untuk dukungan layanan psikososial gratis, dapat menghubungi:

Sekretariat PKSAI Banda Aceh (08116818801)  

Sekretariat PKSAI Lhokseumawe (0811670603)  

Sekretariat PKSAI Aceh Barat (08116887702)  

Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500771

Metode Edukasi Kesehatan untuk Umat 

Sinergitas Upaya Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19
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CATATAN
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•  Al-Imam Jalaludin As-Suyuthy, Al-Asybah Wan-Nazair  
(Beirut: Daarul Kutub Al-Ilmiyah)

•  Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 02 Tahun 2021 tentang 

Produk Vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co. Ltd. China 

dan PT. Bio Farma (Persero)

•  Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2021 tentang 

Hukum Penggunaan Vaksin COVID-19 Product Astrazeneca

•  Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia  

REFERENSI

https://mui.or. id/

• Situs Resmi Penanganan COVID-19 di Indonesia 

https://covid19.go. id atau https://s. id/infovaksin
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