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Sambutan  3 

Ketua PW Jabar 4 
 5 

Segala pujian dan sikap syukur hanya layak kita panjatkan kepada Allah 6 
SWT, dzat yang mahapengasih dan penyayang. Selawat atau kesentosaan 7 
dan salam atau keselamatan, kita pintakan kepada Allah SWT untuk nabi 8 
dan rasulullah  Muhammad saw, untuk keluarga beliau, para sahabat 9 
beliau, serta para pengikutnya yang senantiasa bertahkim kepada 10 
Kitabullah dan sunah-sunahnya yang agung.  11 

Selaku Ketua PW Al-Irsyad Al-Islamiyyah saya menyambut baik ketika 12 
akhina Kholid Harras, selaku sektretaris menyampaiakn  gagasan dan 13 
inisiatif  menyusun buku elektronik Pedoman Ibadah Ramadan selama 14 
Wabah Covid-19. Apalagi ketika pada akhinya gagasan dan ide tersebut 15 
dapat diwujudkan. 16 

Kehadiran buku Pedoman Ibadah Ramadan selama Wabah Covid-19 17 
merupakan ikhtiar baik, bahkan merupakan keniscayaan. Alasannya antara 18 
lain  saat ini kita semua sedang dihadapkan pada kenyataan tersebut. Kita 19 
sedang menghadapi wabah Covid-19  yang mengharuskan kita kaum 20 
muslimin tidak boleh banyak melakukan interaksi dengan sesama kita 21 
sebagai salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran wabah yang 22 
membahayakan tersebut. Di sisi lain, kita akan menghadapi datangnya 23 
bulan Ramadhan, yang kita semua tahu di dalamnya terdapat berbagai 24 
amaliah peribadatan yang akan lebih baik jika dilakukan dalam 25 
kebersamaan atau berjamaah.  Saya berharap semoga dengan membaca e-26 
book ini sedikit banyak dapat memandu kita Irsyadiyyin di Jawa Barat 27 
khususnya dan di berbagai pelosok tanah air mampu menghadapi 28 
keduanya dengan baik. 29 

Semoga ikhtiar akhina Kholid Harras ini bisa menjadi amal kebaikan 30 
dirinya dan juga kita semua. Nashrun minnallah wafatkhun qorieb. 31 

 32 

Hamid Balfas   33 

    34 
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 3 

Sambutan  4 

Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah 5 
Bismillahirrahmanirrahim 6 

Alhamdulillahi Rabbil alamin, segala puji hanya pantas teruntukkan bagi 7 
Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan tersempurnakan. Selawat 8 
dan salam semoga Allah curahkan kepada Rasulullah Muhammad 9 
shalallahu alaihi wasallam. 10 

Bangsa Indonesia, bahkan sebagian besar negara di dunia, saat ini sedang 11 
mengalami serbuan pandemi global Covid-19 yang dampaknya 12 
melumpuhkan banyak sendi-sendi kehidupan. Akibat kondisi yang luar 13 
biasa ini Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil kebijakan 14 
memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Untuk itu 15 
adanya suatu pedoman dalam menyikapinya, terutama yang berkaitan 16 
dengan pelaksanaan ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin, menjadi 17 
sangat penting. 18 

Islam adalah agama yang mempunyai maqashidu asy-syari’ah. Artinya, 19 
memiliki tujuan-tujuan yang dilindungi oleh syari’at Islam ini. Antara lain, 20 
hifdhu ad-din (melindungi agama) dan hifdhu an-nafs (melindungi nyawa).  21 
Seperti kita maklumi, merebaknya virus Corona atau yang lebih dikenal 22 
dengan Covid-19, telah banyak jiwa yang terpapar oleh keganasan virus 23 
tersebut. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang kemudian mengalami 24 
kematian. Meskipun kematian adalah suatu ketentuan dari Allah 25 
Subhanahu wa Ta’ala, namun Allah juga memerintahkan kepada kita 26 
selaku manusia untuk berikhtiar mencari kesembuhan dengan berobat dan 27 
upaya-upaya yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang tidak bertentangan 28 
dengan syari’at Islam. 29 

Dalam menghadapi berjangkitnya wabah Covid-19 ini Islam 30 
sesungguhnya telah mempunyai cara untuk mencegah penyebarannya, 31 
yakni  dengan memutus mata rantai pergerakan virus tersebut. Caranya  32 
dengan meminta setiap orang berdiam di rumah masing-masing untuk 33 
meningkatkan kekuatan pertahanan dirinya. Dengan cara seperti itu 34 
diharapkan akan menjadikan virus tersebut mati dan tidak menyebar 35 
kepada orang lain. 36 
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Dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah mahdhoh, salah satu 3 
persoalan lainnya akibat masifnya penyebaran covid-19 ini juga telah  4 
menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat muslim. Antara lain  5 
bagaimana pelaksanaan  shalat berjamaah, shalat Jum’at, shalat tarawih, 6 
shalat idul Fitri dan lain sebagainya.  7 

Juga bagi saudara-saudara kita, tim medis dari kalangan dokter, perawat, 8 
serta para relawan yang mengurusi pasien-pasien Covid-19 – semoga 9 
Allah memberi pahala dan kekuatan serta kesehatan dan menjadikan 10 
perjuangan mereka memberatkan timbangan kebajikan di hari akhir nanti – 11 
yang mengharuskan mereka memakai APD (Alat Pelindung Diri);  12 
misalnya bagaimana cara mereka melaksanakan shalat. Semua itu tentu  13 
memerlukan penjelasan yang perlu untuk diketahui. Begitu pula dengan 14 
persoalan kaum muslimin yang meninggal karena virus Corona ini – 15 
semoga terhitung di kalangan syuhada –. Walaupun dikhawatirkan dampak  16 
penyebarannya,  tetapi tentulah  harus dilakukan masalah pengurusan 17 
jenazah mereka  sesuai arahan para ahlinya. 18 

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kaidah fiqhiyyah: laa dharara 19 
walaa dhiraar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh 20 
pula membahayakan orang lain), adh-dhararu yuzaal (yang 21 
membahayakan itu harus dihapuskan), ummat Islam dan bangsa Indonesia 22 
saat ini harus bersama-sama melaksanakan arahan-arahan dari pemerintah 23 
maupun para ulama dalam upaya  perbaikan kondisi dari keadaan yang 24 
kita saksikan dan kita alami saat ini. 25 

Hadirnya buku Pedoman Ibadah Ramadhan Selama Pandemi Covid-19 26 
yang diterbitkan oleh PW Al-Irsyad Al-Islamiyyah Jawa Barat ini 27 
merupakan suatu rahmat dari Allah buat kita semua. Ikhtiar PW  Al-Irsyad 28 
Al-Islamiyyah Jawa Barat ini merupakan wajib disyukuri, dan harapannya 29 
semoga ini menjadi penyemangat bagi PW Al-Irsyad Al-Islamiyyah 30 
lainnya untuk berbuat bagi kemanfaatan untuk kemanusiaan. Qum ilal 31 
‘ula ilal huda Banil Irsyad. 32 

Kami Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah menyampaikan apresiasi 33 
sebesar-besarnya. Harapan kami semoga semua yang telah berusaha untuk 34 
terbitnya pedoman ini mendapat pahala dan ridha Allah Subhanahu wa 35 
Ta’ala. Sebagai informasi, insya  Allah Majelis Dakwah Al-Irsyad Al-36 
Islamiyyah juga sedang menyiapkan bayan yang lebih lengkap dari apa 37 
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yang pernah diterbitkan untuk menjadi rujukan warga Al-Irsyad Al-3 
Islamiyyah di seluruh Indonesia. 4 

Semoga pandemi Covid-19 ini segera diangkat oleh Allah dari negeri kita 5 
dan negeri-negeri yang lain, dan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadhan 6 
dengan penuh kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa Ta’ala. 7 

Allaahumma baarik lanaa Fii Sya’baan wa ballighnaa Ramadhan. 8 
Rabbuna Ar-Rahman ya'muruna bilghufran. 9 
Jakarta, 11 April 2020 10 

Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah. 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 
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Pengantar Penyusun 3 

Alhamdulillah, di tengah berbagai keterbatasan akhirnya penyusunan buku 4 
Pedoman Ibadah Ramadan selama Pandemi Covid-19 dapat di 5 
rampungkan. Seperti kita maklumi  umat manusia di berbagai belahan 6 
dunia saat ini, termasuk di tanah air tercinta, tengah menghadapi pandemi 7 
wabah  virus corona atau Covid-19. Menurut para pakar, virus ini sangat 8 
ganas. Persebarannya sangat masif dan  dapat mengenai siapa saja dan di 9 
mana saja. Yang  mengkhawatirkan, serbuan virus ini telah menimbulkan 10 
korban jiwa dalam jumlah yang sangat banyak. Di sisi lain, berkat 11 
perkembangan sarana informasi dan penggunaan media sosial, kerap kali 12 
informasi dan pemberitaan mengenai hal tersebut bias, jauh dari akurat, 13 
bahkan manipulatif dan bohong alias hoaks. Padahal pemahaman yang 14 
keliru terhadap hal-ihwal Covid-19 tentu akan sangat berbahaya serta 15 
kontraproduktif dalam mengatasi dan memutus mata rantai persebarannya. 16 

Kondisi tersebut tentunya menjadi persoalan besar bangsa kita, karena 17 
dampak ikutannya bukan hanya merimbas pada memburuknya kondisi 18 
ekonomi dan sosial umat, juga pada terjadinya silang pendapat dalam 19 
pelaksanaan peribadatan umat Islam. Misalnya pelaksanaan salat 20 
berjamaah, salat jumat atau salat bagi para tenaga kesehatan yang 21 
menangani pasien Covid-19 yang mengharuskannya menggunakan 22 
pakaian khusus APD. 23 

 Begitu ketika akan menghadapi berbagai peribadatan di bulan Ramadan, 24 
seperti salat tarawih, iktikaf, zakat, salat Idul Fitri, serta silaturahim halal-25 
bihalal yang merupakan salah satu budaya baik masyarakat Islam 26 
Indonesia. Akibat adanya wabah Covid-19, demi keselamatan dan 27 
kemaslahan bersama, dengan sangat terpaksa harus mengalami berbagai 28 
penyesuaian. 29 

Dalam menyikapi berbagai dampak akibat Pandemi Covid-19, Majelis 30 
Dakwah  Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah telah mengeluarkan 31 
bayan atau petunjuk. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat telah 32 
mengeluarkan sejumlah fatwa. Begitu juga Departemen Agama, juga  telah 33 
mengeluarkan pedoman dan panduan teknis pelaksanaan peribadatan 34 
selama bulan Ramadan secara khusus pada tahun 1441 H ini .  35 

Semestinya berbagai informasi tersebut dapat dibaca, dipahami dan 36 
dilaksanakan oleh masyarakat kita, termasuk para Irsyadiyyin. Dengan 37 
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demikian mereka akan bersikap rasional, tidak panik dalam menghadapi 3 
wabah Covid-19 serta dapat menjalankan peribadatan dengan lebih baik 4 
dan lebih tenang. Akan tetapi kita juga menyadari kondisi ideal tersebut, 5 
antara lain akibat masih rendahnya kemampuan literasi sebagian 6 
masyarakat kita, agaknya masih belum bisa diwujudkan. Atas dasar hal 7 
itulah kami selaku pemegang amanah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Al-8 
Islamiyyah Jawa Barat berinsiatif menyusun buku pedoman sederhana ini. 9 

Sudah barang tentu buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 10 
semua kritik dan saran untuk perbaikannya akan senantiasa dinantikan dari 11 
para pembaca. Semoga ikhtiar ini menjadi amal salih untuk kita semua. 12 

Bandung, 10 April 2020 13 

Kholid Harras 14 
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 3 

 4 

BAB 1 5 

VIRUS CORONA: BAHAYA, PERSEBARAN DAN 6 
ANTISIPASINYA 7 

A. Mengenal Virus Corona 8 
 Apakah itu Virus Corona? 9 

Novel corona virus (Covid-19) merupakan virus corona jenis baru yang 10 
sebelumnya belum terindentifikasi pada manusia. Virus ini diduga bermula 11 
dari kawasan Wuhan, China. Setelah merebak luas, penyakit yang 12 
ditimbulkan oleh virus ini dinamai Corona Virus Disease 2019 alias 13 
Covid-19.  14 

Virus ini sendiri memang tidak bisa hanya dilihat dari mikroskop biasa. 15 
Bahkan, untuk bisa melihat virus tersebut para ilmuwan harus 16 
memperbesarnya hingga ribuan kali. Para ilmuwan tersebut melakukan 17 
penelitian dengan mengambil sampel dari orang Amerika yang terinfeksi 18 
COVID-19. Bentuk virusnya mirip seperti virus SARS dengan bentuk 19 
mirip mahkota. Karena itulah virus baru ini dinamai virus corona yang 20 
artinya mahkota. Di bagian luarnya terdapat protein yang bentuknya 21 
seperti kumpulan paku yang menempel di suatu benda. 22 

 23 
Penampakan virus corona (2019-nCoV) yang menyebabkan dari 24 
mikroskop elektron transmisi. (Dok. Institut Kesehatan Nasional) 25 
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 Bagaimana Covid-19 menyebar? 3 

Virus corona baru merupakan virus pernapasan yang menyebar terutama 4 
melalui kontak dengan orang yang terinfeksi melalui tetesan pernapasan 5 
yang dihasilkan ketika seseorang, misalnya, batuk atau bersin, atau melalui 6 
tetesan air liur atau keluarnya dari hidung. Oleh karena itu penting bahwa 7 
setiap orang mempraktikkan kebersihan pernapasan yang baik. Misalnya, 8 
bersin atau batuk ke dalam siku yang tertekuk atau gunakan tisu dan buang 9 
segera ke tempat sampah yang tertutup.Sangat penting juga bagi orang 10 
untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun atau air berbasis 11 
alkohol.  12 

 13 

B. Bahaya Covid-19 14 

 Mengapa Covid-19 berbahaya? 15 

Seperti penyakit pernapasan lainnya, infeksi Covid-19 dapat menyebabkan 16 
gejala ringan hingga berat. Misalnya pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan 17 
demam. Kondisi tersebut dapat  menjadi lebih parah bagi beberapa orang 18 
dan dapat menyebabkan pneumonia atau kesulitan bernapas. 19 
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Para Manula yang usianya di atas 60 tahun atau orang-orang yang 3 
sebelumnya mempunyai riwayat menderita penyakit lain,  seperti diabetes 4 
dan penyakit jantung lebih rentan mengalami kondisi parah jika terkena 5 
virus ini. 6 

Berikut ini beberapa alasan kenapa virus corona dinyatakan sangat 7 
berbahaya bagi kesehatan dan nyawa seseorang. 8 

 9 

 10 

 Siapa saja yang dapat terinfeksi Covid-19? 11 

Orang yang tinggal atau bepergian di daerah di mana virus Covid 19 12 
bersirkulasi mungkin berisiko terinfeksi. Saat ini, Covid 19 beredar di 13 
China, di mana sebagian besar orang yang terinfeksi telah dilaporkan. 14 
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Petugas kesehatan yang merawat orang yang sakit dengan Covid 3 
19berisiko lebih tinggi dan harus melindungi diri mereka sendiri dengan 4 
prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Sejauh ini, 5 
orang tua dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada 6 
sebelumnya seperti diabetes dan penyakit jantung mempunyai risiko lebih 7 
penyakit menjadi parah. 8 

 9 

 Apakah ciri-ciri orang yang terpapar Covid-19? 10 

Ciri  yang paling umum adalah demam, merasa kelelahan, dan batuk 11 
kering. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), beberapa pasien 12 
mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, pilek, sakit 13 
tenggorokan, dan diare.  14 

Gejala-gejala coronavirus ini biasanya ringan dan mulai secara bertahap. 15 
Beberapa orang terinfeksi bisa tidak mengembangkan gejala apa pun dan 16 



14 

hanya merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang (sekitar 80%) pulih 3 
dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus.  4 

 Berapa lama masa inkubasi Covid-19? 5 

Masa inkubasi  adalah rentang waktu antara terjadinya infeksi dan 6 
timbulnya gejala klinis penyakit. Perkiraan saat ini, periode inkubasi 7 
Covid-19 berkisar 1-12,5 hari dengan perkiraan rata-rata 5-6 8 
hari. Berdasarkan informasi dari penyakit yang dipicu coronavirus lain 9 
seperti MERS dan SARS, periode inkubasi Covid 19 bisa mencapai 14 10 
hari. 11 

 12 

C. Persebaran Covid-19 13 

Di negara mana saja Penyebaran Covid-19? 14 

Covid-19 saat ini sudah menyebar ke hamper berbagai belahan dunia, baik 15 
di negara-negara Asia, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia. Secara total, 16 
Virus Corona COVID-19 saat ini telah menyebar ke 176 negara dan 17 
wilayah di seluruh dunia. 18 

Menurut data WHO  (2/4/2020), sejak kali pertama ditemukan di Wuhan, 19 
China, pada akhir Desember 2019, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 20 
900 ribu orang di seluruh dunia. Jumlah korban yang meninggal  tercatat 21 
sudah 45.693 orang 22 

Di China ini Sudah 9.278 nyawa melayang sedangkan di Italia  mencapai 23 
2.978 jiwa. Negara lainnya yang juga cukup parah adalah Iran, Spanyol 24 
dan Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data hari  25 
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Jumat (3/4/2020) tercatat sebanyak  kasus positif 1.790 dan  angka 3 
kematian mencapai 170 orang (9,5 persen). 4 

 5 

 6 
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D. Antisipasi dan Pencegahan Covid-19 3 
 Apa yang dapat dilakukan untuk melindungi diri? 4 

1. Cuci tangan sesering mungkin. Kita harus sering mencuci tangan dengan 5 
menggunakan sabun dan air yang mengalir.  Jika tangan tidak terlihat 6 
kotor dapat menggunakan  antiseptik berbasis alcohol.  7 

2. Saat kita  batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan siku atau 8 
langsung tutup pakai tisu atau sapu tangan. Bila memakai tisu segera 9 
buang tisu ke tempat sampah tertutup. Setelah itu segera bersihkan tangan 10 
dengan sabun atau antiseptic.  11 

3. Bila kita sedang sakit batuk, bersin-bersin atau demam, buat jarak 12 
setidaknya satu meter  antara kita dengan orang lain.  13 

4. Sebisa mungkin hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hal ini 14 
karena tangan yang menyentuh banyak permukaan dapat terkontaminasi 15 
oleh virus.  16 

5. Jika mengalami demam, batuk, dan sulit bernapas, yang disertai letih dan 17 
lesu, segera cari bantuan medis.  18 

6. Hindari kontak dengan hewan sakit atau binatang lain di pasar seperti 19 
kucing, anjing liar, tikus, burung, dan kelelawar.  20 

 21 



17 

 3 

 Mengapa harus mengenakan masker? 4 

Masker yang dibutuhkan untuk setiap orang agar tidak saling menulari 5 
virus corona. Ada peluang tinggi penularan terjadi pada orang yang sedang 6 
sibuk dengan orang sehat dan orang sehat untuk membantu yang lain juga. 7 

Penggunaan masker diharuskan juga terkait dengan percikan liur atau 8 
tetesan. Penelitian terbaru menunjukkan batuk dan bersin dapat membuat 9 
percikan liur terlontar lebih jauh dari yang diperkirakan sebelumnya. 10 

Dari pengamatan menggunakan kamera berkecepatan tinggi dan sensor 11 
lainnya terlihat tetesan sebaran di udara dari orang batuk atau bersin tanpa 12 
sebatas satu meter sebelum akhirnya jatuh ke permukaan. 13 

Mengenakan masker medis dapat membantu membatasi penyebaran 14 
beberapa penyakit pernapasan.Namun, menggunakan masker saja tidak 15 
menjamin menghentikan infeksi dan harus dikombinasikan dengan 16 
langkah-langkah pencegahan lainnya. 17 

 Bagaimana cara menggunakan masker? 18 

Sebelum mengenakan masker, cuci tangan dengan sabun atau air berbasis 19 
alkohol. Tutupi mulut dan hidung dengan masker dan pastikan tidak ada 20 
celah antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat 21 
menggunakannya.Jika terlanjur memegang permukaan masker saat 22 
mengenakannya, bersihkan tangan dengan alkohol atau sabun dan air. 23 
Ganti masker dengan yang baru segera setelah terasa lembab dan jangan 24 
gunakan kembali masker sekali pakai. Untuk membuang masker, lepaskan 25 
dari belakang (jangan menyentuh bagian depan masker). Segera buang di 26 
tempat sampah tertutup. Lalu, cuci tangan dengan alkohol atau sabun dan 27 
air.  28 

 Adakah obat yang efektif mengobati Covid-19? 29 

Sampai saat ini, tidak ada obat khusus yang direkomendasikan untuk 30 
mencegah atau mengobati virus corona baru.Namun, mereka yang 31 
terinfeksi Covid 19harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan 32 
dan mengobati gejala.Mereka yang sakit parah harus mendapatkan 33 
perawatan suportif yang optimal. 34 
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Jika ingin melindungi diri dari infeksi varian baru virus corona, kita harus 3 
menjaga kebersihan tangan dan pernapasan dasar, serta menjalankan 4 
praktik makanan yang aman dan menghindari kontak dekat dengan siapa 5 
pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan 6 
bersin. 7 
 8 
Dalam kasus apa pun, jika Anda demam, batuk, dan sulit bernapas, cari 9 
perawatan medis sejak dini untuk mengurangi risiko terkena infeksi yang 10 
lebih parah dan pastikan untuk membagikan riwayat perjalanan baru-baru 11 
ini dengan penyedia layanan kesehatan Anda.  12 

 Apakah antibiotik bisa mengobati Covid-19? 13 

Antibiotik tidak bekerja melawan virus, melainkan hanya bekerja pada 14 
infeksi bakteri. Varian baru coronavirus merupakan virus, dan karenanya 15 
antibiotik justru tidak boleh digunakan sebagai sarana pencegahan atau 16 
pengobatan. 17 

 18 
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 3 

• Cara Mencegah Virus Corona Covid-19 yang Keliru 4 

Orang-orang terus berupaya mencegah penyebaran virus corona Covid-19 5 
dengan berbagai cara. Sayangnya, banyak informasi terkait virus corona 6 
Covid-19 beredar tidak sesuai fakta.  7 

Berikut 5 cara mencegah virus corona Covid-19 keliru:  8 

1. Vitamin C bisa melindungi diri dari virus Belum ada bukti kuat bahwa 9 
vitamin C bisa membantu melawan virus corona Covid-19. Vitamin yang 10 
diperoleh dari sayuran hijau, buah-buahan, dan suplemen hanya membantu 11 
meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit.  12 

2.Minum air setiap 15 menit Dokter William Schaffner, seorang ahli 13 
penyakit menular di Vanderbilt University mengatakan, orang sakit 14 
maupun sehat memang harus menjaga asupan cairan tubuh dan menjaga 15 
selaput lendirnya tetap lembab. Tetapi, cara ini bukan berarti melindungi 16 
kita dari virus corona Covid-19.  17 

3.Mencukur rambut wajah. Beredar informasi pria disarankan mencukur 18 
jenggotnya untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19. Jenggot 19 
yang terlalu lebat bisa mengganggu masker tidak menutup bagian wajah 20 
dengan efektif. Faktanya, mencukur jenggot dan rambut tidak serta-merta 21 
membantu Anda terhindar dari virus corona Covid-19.  22 

4.Pakai obat kumur Pemakaian obat kumur secara rutin juga tidak mencegah 23 
penularan virus corona Covid-19. WHO mengatakan, tidak ada bukti 24 
ilmiah bahwa penggunaan obat kumur bisa melindungi diri dari infeksi 25 
virus corona Covid-19.  26 

5. Makan bawang putih Konsumsi bawang putih memang bisa mengatasi flu, 27 
tetapi bukan berarti tindakan ini bisa mencegah penularan virus corona 28 
Covid-19. Menurut WHO, bawang putih adalah makanan sehat yang 29 
memiliki beberapa sifat antimikroba. Namun, tidak ada bukti bahwa 30 
bawang putih bisa mencegah penularan virus corona Covid-19. 31 
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 3 
 4 

E. Daftar  Rumah Sakit Rujukan dan Hotline   5 
     Penanganan  Covid-19 di Jawa Barat  6 
 7 
Di Jawa Barat, pemerintah telah menunjuk 8 rumah sakit rujukan untuk 8 
penanganan virus corona. Penetapan ini berdasarkan Keputusan Menteri 9 
Kesehatan Nomor 169 Tahun 2020 tentang Penetapan RS Rujukan 10 
Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu 11 

 Berikut daftar 8 rumah sakit rujukan di Jawa Barat:  12 

1. RSUP Dr Hasan Sadikin Bandung Alamat: Jl. Pasteur No. 38 Bandung 13 
40161 Telepon: (022-2034953-55) Fax: (022-2032216) Email: 14 
rsup@rshs.web.id 15 

2. RS Paru Dr H. A. Rotinsulu Alamat: Jl. Bukit Jarian No. 40 Bandung 16 
Telepon: (022-3034446) Fax: - Email: rsp_bandung@yahoo.co.id  17 

3. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Alamat: Jl. Raya Puncak KM. 18 
83, Po Box 28 Cisarua Bogor Telepon: (0251-8253630) Fax: (0251-19 
8257662) Email: info@rspg-cisarua.co.id  20 
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4. RSUD Dr Slamet Garut Alamat: Jl. Rumah Sakit No.12 Kec. Tarogong 3 
Kidul Kab. Garut 44151 Telepon: (0262-232720) Fax: (0262-541327)  4 

5. RSUD R Syamsudin, SH Kota Sukabumi Alamat: Jl. Rumah Sakit No. 1 5 
Kota Sukabumi Telepon: (0266-225180, 225181) Fax: (0266-212988) 6 
Email: rsud@sukabumikota.go.id 7 

 6. RSUD Kabupaten Indramayu Alamat: Jl. Murah Nara No. 7 Sindang 8 
Indramayu Telepon: (0234-272655) Fax: (0234-275330) Email: 9 
rsudkabindramayu@yahoo.co.id  10 

7. RSD Gunung Jati Kota Cirebon Alamat: Jl. Kesambi No. 56 Kota 11 
Cirebon 45134 Telepon: (0231-206330) Fax: (0231-203336) Email: 12 
rsudgunugjaticirebon@gmail.com  13 

8. Rumkit TK. II 03.05.01 Dustira Alamat: Jl. Dustira No. 1 Kota Cimahi, 14 
Jawa Barat Telepon: (022-6652207) Fax: (022-6552170) Email: 15 
rsdustira@yahoo.com 16 

Dinas Kesehatan Jawa Barat telah membuka sambungan telepon (hotline) 17 
di nomor 08112093306 bagi masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan 18 
informasi mengenai virus 19 
corona.  Sumber: http://bit.ly/coronaJabar, http://bit.ly/apdetJabar 20 

http://bit.ly/coronaJabar
http://bit.ly/apdetJabar
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BAB 2 3 

MENYIKAPI PANDEMI COVID-19 4 

A. Bayan Pimpinan Majelis Dakwah Pimpinan Pusat   5 
     Al-Irsyad Al-Islamiyyah 6 
 7 

Dalam menyikapi merebaknya wabah Covid-19, Majelis Dawah Pimpinan 8 
Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah telah mengeluarkan bayan Nomor :039-B-9 
03.2020 tanggal 05 Sya`ban 1441H./30 Maret 2020 M. 10 

Berikut isinya: 11 

1. Di antara karakter agama Islam adalah tawazun (seimbang) dan 12 
tawassuth (pertengahan). Sikap itu harus membingkai gerak dan sikap 13 
kita, termasuk menyikapi mewabahnya virus Corona saat ini..  14 

2. PP Al-Irsyad Al-Islamiyyah mengajak segenap pengurus dan 15 
anggotanya, beserta umat Islam, untuk tidak terjebak dalam sikap ifrath 16 
(melampaui batas) dan tafrith (meremehkan).  17 

3. Seimbang dan pertengahan, seperti yang diajarkan Rasulullah 18 
Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Ikatlah untamu, lalu bertawakkal-lah" 19 
(HR. Ibnu Hibban).  20 

4. Upaya Rasional tidak boleh melupakan upaya memperkuat hubungan 21 
manusia dengan Allah Ta'ala, baik dengan doa, dzikir, sabar, dan 22 
tawakkal. Upaya ini juga tidak boleh melupakan pada upaya rasional 23 
(sunnatullah). 24 

5. Di antara usaha-usaha itu adalah menjauhi tempat-tempat atau sebab-25 
sebab yang ditengarai sebagai sumber terjadinya penularan menurut 26 
pakar kesehatan yang bisa dipercaya. Misalnya mall, café atau tempat 27 
keramaian lainnya. Sebagaimana sikap Umar bin Al Khaththab 28 
Radhiyallahu ‘Anhu saat menghindari kota yang dilanda wabah.   29 

6. Adapun masjid, jika oleh pemerintah - setelah konsultasi dengan para 30 
ahli- bahwa berada di daerah endemi, maka dalam keadaan itu kaum 31 
muslimin harus menghindari kerumunan dan diam di rumah. Kita 32 
dibenarkan untuk tidak shalat berjamaah atau Jumat karena khawatir 33 
adanya bahaya bagi dirinya, atau dia membahayakan orang lain, sampai 34 
kondisi terkendali.  35 
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7. Agar musibah ini segera berlalu hendaknya kita terus memohon ampun 3 
kepada Allah, menguatkan hubungan denganNya, dan menjauhi segenap 4 
larangannya. 5 

 6 

B. Konferensi Pers Dewan Pertimbangan MUI 7 

Dewan Pertimbangan MUI pusat pada tanggal 02 April 2020 M atau  08 8 
Sya’ban 1441 H telah mengeluarkan konferensi Pers yang bertajuk 9 
“Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)”.  Berikut isinya:  10 

a) Peningkatan persebaran dan korban Covid 19 terus bergerak secara 11 
cepat. Dampaknya selain pada sektor kesehatan dan keselamatan rakyat, 12 
melainkan juga pada bidang sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan. 13 
Oleh karena itu penanganannya  harus  terukur, profesional, dan 14 
maksimal.  15 

b) Beberapa analisis ahli medis memperkirakan puncak grafik pandemi 16 
Covid 19 di Indonesia bisa terjadi di bulan Mei, April, bahkan hingga 17 
September 2020. Jika perkiraan tersebut benar, artinya akan semakin 18 
banyak masyarakat yang akan terjangkiti dan luas pula wilayah yang 19 
terpapar. Oleh karenanya, Pemerintah dan masyarakat mutlak 20 
berkoordinasi, bersinergi, dan akselerasi agar semua kebijakan yang 21 
dikeluarkan  pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan optimal. 22 

c) Menyambut baik kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial 23 
Berskala Besar (PSBB) dan dalam pelaksanaanya tetap mengindahkan 24 
norma-norma kearifan dan kebijaksanaan. Jika dinilai mendesak, isolasi 25 
parsial atau karantina wilayah dapat lebih ditingkatkan.  26 

d) Menyeru pemerintah di level pusat maupun daerah agar jangan ada 27 
kesan perbedaan implementasi kebijakan dalam penanggulangan Covid 28 
19. Agar tidak semakin memperburuk suasana kebangsaan, masyarakat, 29 
termasuk Ormas Islam agar tidak berkutat pada kejumudan perbedaan 30 
sikap dan saling menyalahkan.  31 

e) Umat Islam dan seluruh elemen warga negara Indonesia untuk lebih 32 
mengedepankan langkah-langkah taktis dan solusif. Selain juga tetap 33 
menjaga kebersamaan dalam semangat kebangsaan dan kemanusiaan 34 
serta menghindari pretensi dan tendensi politis.  35 

f) MUI dari tingkat Pusat hingga Kecamatan akan ikut terlibat secara 36 
langsung dalam upaya keras mengurangi persebaran Covid 19. 37 
Khususnya  dalam mengedukasi masyarakat dan umat Islam  dalam 38 
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meningkatkan disiplin pentingnya Menjaga Jarak Sehat (physical 3 
distancing) dan menghindari kerumunan.  Selain itu bersama Ormas 4 
Islam lainnya sepakat bergerak meningkatkan solidaritas social dan 5 
ekonomi dengan semangat ukhuwah Islamiyyah. 6 

g) MUI akan membentuk Satgas Penanggulangan Covid 19 dan 7 
meluncurkan “Gerakan donasi Lima Puluh Ribu Rupiah” dengan penuh 8 
kesadaran tanpa target jumlah. Satgas MUI ini mutlak kerjasama dengan 9 
sesama Ormas Islam serta berkolaborasi dengan Gugus Tugas 10 
Pemerintah dan Satgas agama-agama lainnya. 11 

h) Jangan melihat pasien dan jenazah korban Covid 19 sebagai aib dan 12 
tertimpa azab. Pengurusan jenazah korban Covid 19, harap mengikuti 13 
Protap dari Pemerintah dan Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang 14 
Pedoman Pengurusan Jenazah (tajhiz Al-Janaiz) muslim yang terinfeksi 15 
Covid 19. 16 

i) Dalam memasuki bulan suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari 17 
Raya Idul Adha/Ibadah Haji, jika masa darurat kesehatan terkait Covid 18 
19 masih berlaku pada masa tersebut, dan daerahnya masuk zona level 19 
tinggi paparan Covid 19,  masyarakat dan umat Islam dihimbau 20 
meninggalkan mafsadat dan memprioritaskan  mengambil manfaat. 21 
Islam tidak memperkenankan umatnya melakukan tindakan 22 
membahayakan diri sendiri dan juga orang lain (la dharara wa la 23 
dhirara). 24 

j) Salat  Tarawih maupun Shalat Id dan ibadah sunnah lainnya sebaiknya 25 
dilaksanakan di rumah. Hal ini untuk memutus mata rantai persebaran 26 
Covid 19 lebih luas dan massif sebagaimana Fatwa MUI Nomor 14 27 
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi 28 
Wabah Covid 19.  29 

k) Seluruh komponen pemerintah dan masyarakat sipil seperti Ormas Islam 30 
dan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah dihimbau mengerahkan 31 
segenap potensinya untuk bersama-sama dan bergotong-royong 32 
membantu masyarakat yang terdampak Darurat Kesehatan Covid 19.  33 

 34 
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 3 
BAB 3 4 
PANDUAN IBADAH RAMADAN  5 
SAAT WABAH COVID-19 6 
 7 

A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 8 

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa No. 14 Tahun 2020 9 
Tentang PENYELENGGARAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI 10 
WABAH COVID-19 11 

Pertama : Ketentuan Umum 12 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan  COVID-19 adalah coronavirus 13 
desease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang 14 
ditemukan pada tahun 2019. 15 

Kedua : Ketentuan Hukum 16 

1. Setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi 17 
setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu 18 
merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (al-Dharuriyat al-19 
Khams). 20 

2. Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi 21 
diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat 22 
dapat diganti dengan shalat zuhur,karena shalat jumat merupakan ibadah 23 
wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya 24 
penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah 25 
sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat 26 
lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum 27 
lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar. 28 

3. Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar 29 
COVID-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 30 

a. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi 31 
atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia 32 
boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantikannya dengan shalat 33 
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zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima 3 
waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya. 4 

b. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah 5 
berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib 6 
menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri 7 
agar tidak terpapar COVID-19, seperti tidak kontak fisik langsung 8 
(bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan 9 
sering membasuh tangan dengan sabun. 10 

4. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan 11 
yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat 12 
jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan 13 
wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. 14 
Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang 15 
melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran 16 
COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan 17 
Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian 18 
umum dan majelis taklim. 19 

5.Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib 20 
menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas 21 
ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima 22 
waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum 23 
lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap 24 
menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. 25 

6. Pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam menetapkan 26 
kebijakan penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan 27 
dan umat Islam wajib menaatinya. 28 

7. Pengurusan jenazah (tajhiz al-janaiz) yang terpapar COVID-19, terutama 29 
dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis 30 
dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan 31 
ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya 32 
dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar 33 
COVID-19. 34 

8. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian 35 
publik, seperti memborong dan/atau menimbun bahan kebutuhan pokok 36 
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serta masker dan menyebarkan informasi hoax terkait COVID-19 3 
hukumnya haram. 4 

9.Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan 5 
memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah 6 
di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah, serta senantiasa 7 
berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan 8 
dari musibah dan marabahaya ( daf’u al-bala’), khususnya dari wabah 9 
COVID-19. 10 

Ketiga : Rekomendasi 11 

1. Pemerintah wajib melakukan pembatasan super ketat terhadap keluar-12 
masuknya orang dan barang ke dan dari Indonesia kecuali petugas medis 13 
dan barang kebutuhan pokok serta keperluan emergency. 14 

2. Umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah yang 15 
melakukan isolasi dan pengobatan terhadap orang yang terpapar COVID-16 
19, agar penyebaran virus tersebut dapat dicegah. 17 

3. Masyarakat hendaknya proporsional dalam menyikapi orang yang suspect 18 
atau terpapar COVID-19. Oleh karena itu masyarakat diharapkan bisa 19 
menerima kembali orang yang dinyatakan negatif dan/atau dinyatakan 20 
sudah sembuh ke tengah masyarakat serta tidak memperlakukannya secara 21 
buruk. 22 

Keempat : Ketentuan Penutup 23 

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di 24 
kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan 25 
sebagaimana mestinya. 26 

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat 27 
mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini. 28 

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal : 21 Rajab 1441 H 16 Maret 2020  29 

B. Surat Edaran Depag 30 

Dalam rangka menghadapi pandemi wabah Covid-19 Kementerian Agama 31 
telah menerbitkan edaran terkait Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 32 
Syawal 1441H. Surat Edaran tersebut  dimaksudkan untuk memberikan 33 
panduan beribadah yang sejalan dengan Syariat Islam sekaligus mencegah, 34 
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mengurangi penyebaran, dan melindungi pegawai serta masyarakat 3 
muslim di Indonesia dari risiko Covid-19. Edaran ini juga mengatur 4 
tentang panduan pengumpulan dan penyaluran zakat.  5 

Berikut ini panduan yang tertuang dalam Surat Edaran No 6 tahun 2020: 6 

1) Umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 7 
dengan baik berdasarkan ketentuan fikih ibadah.  8 

2) Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti, tidak 9 
perlu sahur on the road atau ifthar jama’i (buka puasa bersama). 10 

3) Salat Tarawih dilakukan secara individual atau berjamaah bersama 11 
keluarga inti di rumah; 12 

4) Tilawah atau tadarus Al-Qur’an dilakukan di rumah masing-masing 13 
berdasarkan  perintah Rasulullah SAW untuk menyinari rumah dengan 14 
tilawah Al-Qur’an;  15 

5) Buka puasa bersama baik dilaksanakan di lembaga pemerintahan, lembaga 16 
swasta, masjid maupun musala ditiadakan; 17 

6) Peringatan Nuzulul Qur’an dalam bentuk tablig dengan menghadirkan 18 
penceramah dan massa dalam jumlah besar, baik di lembaga 19 
pemerintahan, lembaga swasta, masjid maupun musala ditiadakan; 20 

7) Tidak melakukan iktikaf di 10 (sepuluh) malam terakhir bulan Ramadan di 21 
masjid/musala;  22 

8) Pelaksanaan Salat Idul Fitri yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah, 23 
baik di masjid atau di lapangan ditiadakan. Untuk itu diharapkan terbitnya 24 
Fatwa MUI menjelang waktunya. 25 

9) Masyarakat dihimbau agar tidak melakukan kegiatan sebagai berikut:  26 
a. Salat Tarawih keliling (tarling);  27 
b. Takbiran keliling. Kegiatan takbiran cukup dilakukan di masjid/musala 28 

dengan menggunakan pengeras suara;  29 
c. Pesantren Kilat, kecuali melalui media elektronik. 30 

10) Silaturahim atau halal bihalal yang lazim dilaksanakan ketika hari raya 31 
Idul Fitri, bisa dilakukan melalui media sosial dan video call/conference. 32 

11) Pengumpulan Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah): 33 
a. Mengimbau kepada segenap umat muslim agar membayarkan zakat 34 

hartanya segera sebelum puasa Ramadan sehingga bisa terdistribusi 35 
kepada Mustahik lebih cepat. 36 

b. Bagi Organisasi Pengelola Zakat untuk sebisa mungkin meminimalkan 37 
pengumpulan zakat melalui kontak fisik, tatap muka secara langsung dan 38 
membuka gerai di tempat keramaian. Hal tersebut diganti menjadi 39 
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sosialisasi pembayaran zakat melalui layanan jemput zakat dan transfer 3 
layanan perbankan.  4 

c. Organisasi Pengelola Zakat berkomunikasi melalui unit pengumpul zakat 5 
(UPZ) dan panitia Pengumpul Zakat Fitrah yang berada di lingkungan 6 
masjid, musala, dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di 7 
lingkungan masyarakat untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai 8 
sabun (CTPS) dan alat pembersih sekali pakai (tissue) di lingkungan 9 
sekitar.  10 

d. Memastikan satuan pada Organisasi Pengelola Zakat, lingkungan masjid, 11 
musala dan tempat lainnya untuk  melakukan pembersihan ruangan dan 12 
lingkungan penerimaan zakat secara rutin, khususnya handel pintu, saklar 13 
lampu, komputer, papan tik (keyboard), alat pencatatan, tempat 14 
penyimpanan dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. 15 
Gunakan petugas yang terampil menjalankan tugas pembersihan dan 16 
gunakan bahan pembersih yang sesuai untuk keperluan tersebut.  17 

e. Mengingatkan para panitia Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS  untuk 18 
meminimalkan kontak fisik langsung, seperti berjabat tangan ketika 19 
melakukan penyerahan zakat. 20 

12) Penyaluran Zakat Fitrah dan/atau ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah): 21 
a. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia 22 

Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS  yang berada di lingkungan masjid, 23 
musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan 24 
masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat fitrah kepada Mustahik 25 
melalui tukar kupon dan mengadakan pengumpulan orang.  26 

b. Organisasi Pengelola Zakat Fitrah dan/atau ZIS  yang berada di 27 
lingkungan masjid, musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang 28 
berada di lingkungan masyarakat untuk menghindari penyaluran zakat 29 
fitrah kepada Mustahik melalui tukar kupon dan mengumpulkan para 30 
penerima zakat fitrah. 31 

c. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia 32 
Pengumpul Zakat Fitrah dan/atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, 33 
musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan 34 
masyarakat untuk melakukan penyaluran dengan memberikan secara 35 
langsung kepada Mustahik.  36 

d. Organisasi Pengelola Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan panitia 37 
Pengumpul Zakat Fitrah atau ZIS yang berada di lingkungan masjid, 38 
musala dan tempat pengumpulan zakat lainnya yang berada di lingkungan 39 
masyarakat untuk pro aktif dalam melakukan pendataan Mustahik dengan 40 
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berkoordinasi kepada tokoh Masyarakat maupun Ketua RT dan RW 3 
setempat. 4 

13) Petugas yang melakukan penyaluran zakat fitrah dan/atau ZIS  agar 5 
dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan 6 
dan alat pembersih sekali pakai (tissue). 7 

14) Dalam menjalankan ibadah Ramadan dan Syawal, seyogyanya masing-8 
masing pihak turut mendorong, menciptakan, dan menjaga kondusifitas 9 
kehidupan keberagamaan dengan tetap mengedepankan ukhuwah 10 
islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah.  11 

15) Senantiasa memperhatikan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah 12 
setempat, terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. 13 

  14 

 15 
 16 
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Semua panduan di atas dapat diabaikan bila pada saatnya telah 3 
diterbitkannya pernyataan resmi Pemerintah Pusat, untuk seluruh wilayah 4 
negeri, atau Pemerintah Daerah untuk daerahnya masing-masing, yang 5 
menyatakan keadaan telah aman dari Covid-19.  6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 
 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 
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 4 

BAB 4 5 

PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH MUSLIM 6 
YANG TERINFEKSI COVID -19 7 

Untuk memberikan panduan yang jelas kepada umat Islam dalam 8 
pengurusan jenazah (tajhiz al-jana’iz) seorang muslim yang wafat karena 9 
terinfeksi Covid-19, MUI telah mengeluarkan fatwa No.18 tahun 2020, 10 
tertanggal  2 Sya’ban 1441 H 27 Maret 2020 M. Berikut isinya 11 

Pertama : Ketentuan Umum  12 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :  13 

1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah. 14 
2. Syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi 15 

tertentu (antara lain karena wabah [tha’un],tenggelam, terbakar, dan 16 
melahirkan), yang secara syar’I dihukumi dan mendapat pahala syahid 17 
(dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi secara 18 
duniawi hakhak jenazah-nya tetap wajib dipenuhi yang meliputi 19 
dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan. 20 

3. APD (Alat Pelindung Diri) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh 21 
petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah. 22 

Kedua : Ketentuan Hukum 23 

1. Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 24 
yang menetapkan: “Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana’iz) yang terpapar 25 
COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan 26 
sesuai protocol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan 27 
tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan 28 
dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga 29 
agar tidak terpapar COVID-19.” 30 

2. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara’ 31 
termasuk kategori syahid akhirat dan hakhak jenazahnya wajib dipenuhi, 32 
yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang 33 
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pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi 3 
ketentuanketentuan protokol medis; 4 

 5 
3. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 6 
    dilakukan sebagai berikut: 7 
 8 

a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya 9 
b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang 10 

dimandikan dan dikafani; 11 
c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, 12 

maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah 13 
dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. 14 

1) Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;  15 
2) Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata 16 

ke seluruh tubuh;  17 
3) Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin 18 

dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan 19 
syariah, yaitu dengan cara: Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah 20 
(minimal sampai pergelangan) dengan debu. 21 

d. Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap 22 
menggunakan APD. 23 

e. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau 24 
menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, 25 
maka berdasarkan ketentuan dlarurat syar’iyyah, jenazah tidak dimandikan 26 
atau ditayamumkan. 27 

4. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan 28 
    sebagai berikut: 29 

a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat 30 
syar’iyah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani 31 
dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan 32 
ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk 33 
mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. 34 

b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah 35 
yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga 36 
saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. 37 

c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas 38 
dapat mengabaikan najis tersebut. 39 
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5. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 3 
     dilakukan sebagai berikut: 4 

a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani. 5 
b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. 6 
c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadhir) minimal satu orang. 7 

Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau 8 
sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan 9 
dari jauh (shalat ghaib). 10 

d. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. 11 

6.  Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan  12 
sebagai berikut: 13 

a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protocol medis. 14 
b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam 15 

liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. 16 
c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena 17 

darurat (al-dlarurah al-syar’iyyah) sebagaimana diatur dalam ketentuan 18 
Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-19 
Jana’iz) Dalam Keadaan Darurat. 20 

 21 

 22 
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BAB 5 3 

PEDOMAN KAIFIAT SALAT BAGI TENAGA 4 
KESEHATAN COVID-19 5 

Untuk memberikan arahan kepada para tenaga kesehatan yang menangani 6 
para pasien Covid-19, yang dalam kesehariannya terpaksa harus 7 
menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) MUI juga telah mengeluarkan 8 
fatwa No.17 Tahun 2020, tetanggal 26 Maret 2020 atau 1 Sya’ban 1441 H. 9 

Berikut pedomannya. 10 

Pertama : Ketentuan Umum 11 

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan : 12 

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 13 
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan 14 
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu 15 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 16 

2. APD adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh tenaga kesehatan 17 
untuk melindungi diri ketika merawat dan menangani pasien Covid-19, 18 
menutupi seluruh tubuh dan sekali pakai serta harus dipakai saat 19 
menjalankan tugas. 20 

Kedua : Ketentuan Hukum 21 

1. Tenaga kesehatan muslim yang bertugas merawat pasien COVID-19 22 
dengan memakai APD tetap wajib melaksanakan shalat fardhu dengan 23 
berbagai kondisinya sesuai dengan kemampuannya. 24 

2. Dalam kondisi ketika jam kerjanya sudah selesai atau sebelum mulai kerja 25 
ia masih mendapati waktu shalat, maka wajib melaksanakan shalat fardlu 26 
sebagaimana mestinya. 27 

3. Dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zhuhur atau 28 
maghrib dan berakhir masih berada di waktu shalat ashar atau isya’ maka 29 
ia boleh melaksanakan shalat dengan jama’ ta’khir. 30 

4. Dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zhuhur atau maghrib dan 31 
diperkirakan tidak dapat melaksanakan shalat ashar atau isya maka ia 32 
boleh melaksanakan shalat dengan jama’ taqdim. 33 
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5. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua shalat 3 
yang bisa dijamak (zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya’), maka ia 4 
boleh melaksanakan shalat dengan jama’. 5 

6. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu shalat dan 6 
ia memiliki wudlu maka ia boleh melaksanakan shalat dalam waktu yang 7 
ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada. 8 

7. Dalam kondisi sulit berwudlu, maka ia bertayamum kemudian 9 
melaksanakan shalat. 10 

8. Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudlu atau  tayamum) 11 
maka ia tetap melaksanakan shalat dengan kondisi yang ada (faqid al-12 
thahurain) dan tidak wajib mengulangi shalatnya (i’adatu al-shalah). 13 

9. 9.Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak 14 
memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia melaksanakan shalat 15 
boleh dalam kondisi tidak suci dan wajib mengulangi shalat (i’adatu al-16 
shalah) usai bertugas.  17 

10. 10.Penanggung jawab bidang kesehatan wajib mengatur shift bagi tenaga 18 
kesehatan muslim yang bertugas dengan mempertimbangkan waktu shalat 19 
agar dapat menjalankan kewajiban ibadah dan menjaga keselamatan diri.  20 

11. 11.Tenaga kesehatan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman untuk 21 
melaksanakan shalat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan diri. 22 

 Ketiga : Rekomendasi  23 

1. Pemerintah agar menjadikan fatwa ini sebagai bagian panduan dalam 24 
penetapan panduan kerja bagi tenaga kesehatan Covid 19.  25 

2. Pemerintah harus memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan untuk 26 
menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinanya. 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 
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