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ABSTRAK 

 

Awal tahun 2020 pemerintah provinsi Bandar Lampung 

mengeluarkan kebiajakan untuk melakukan pencegahan dan 

pengendalian Covid-19 dengan menerapkan keputusan menteri 

kesehatan republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020. 

Hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Lampung saat melakukan 

razia, baha razia yang digelar selama dua hari pada 20 dan 23 Januari 

2021, berhasil menindak 12 orang dan 21 pelaku usaha yang 

melanggar protokol kesehatan (prokes) COVID-19. Pelanggaran yang 

umum terjadi yakni tidak memakai masker, dan tidak melengkapi 

fasilitas prokes. Mengenai sanksi kepada pelanggar prokes, teguran 

pertama dalam bentuk tertulis kepada pelaku usaha, kemudian kepada 

yang tidak memakai masker membuat surat pernyataan berisi 

pengakuan berbuat pelanggaran prokes. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu (1) Bagaimana implementasi Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/382/ 

2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan 

Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian 

COVID-19?; dan (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

implementasi tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat 

dan fasilitas umum dalam  rangka pencegahan dan pengendalian 

COVID-19?.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) 

yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-

peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian 

ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) 

dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini 

adalah semua subjek yang terkait di dalam penanganan saat penemuan 

kasus covid 19 dan penertiban serta pengawasan dalam penerapan 

protokol kesehatan meliputi dinas kesehatan, Bappeda Provinsi 

Lampung TNI, denpon AD, POLRI, satpol PP, dishub, KODIM dan 

BPBD dengan teknik pengambilan subjek penelitian yang akan di 

wawancari menggunakan teknik stratified random sampling. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan 
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dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah penulis membahas 

hasil data yang diperoleh untuk diambil kesimpulan. 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian disimpulkan bahwa: 

(1) Hasil observasi peneliti secara langsung terkait implemnetasi 

keputusan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor HK.01.07/ 

MENKES/382/ 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat 

diperoleh temuan bahwa warga Kota Bandar Lampung tidak 

mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah seperti 

(a) Tidak menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut 

hingga dagu; (2) Tidak teredia cuci tangan pakai sabun atau cairan 

antiseptik berbasis alkohol/ handsanitizer di mal atau tempat usaha 

lainnya; (3) tidak menjaga jarak dengan orang lain untuk menghindari 

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

menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Pandangan 

hukum Islam terhadap implemnetasi keputusan menteri kesehatan 

republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 Tentang 

Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat setidaknya masyarakat lebih 

memperhatikan tata cara keselamatan dan kesehatan kerja yang harus 

dilakukan, apalagi dimasa pandemi covid-19 saat ini dimana 

menjalankan semua aspek perintah atau menjalankan semua perintah 

menjadi bagian utama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan 

dalam bekerja. 

 

Keyword: Implementasi Kepmenkes RI Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020  
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MOTTO 

     

                             

                                  

           

 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

(An-Nissa: 59) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang judul 

proposal ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul. 

Sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam 

suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran 

yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu 

penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung 

di dalam judul penelitian ini. 

Penelitian ini berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 Dalam 

Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Di Kota 

Bandar Lampung. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis 

uraikan yaitu sebagai berikut: 

1. Tinjauan Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan 

tentang tingkah laku yang diakui dan diyakini baik yang 

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-

hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). 

2. Implentasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya 

dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

3. Keputusan Menteri Kesehatan (KepMenKes) RI Nomor 

HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 di terbitkan atas 

pertimbangan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru 

menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19), diperlukan penataan 

penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan 

masyarakat, selain itu tempat dan fasilitas umum merupakan 

salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan 

mendukung keberlangsungan perekonomian, namun 
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berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19 sehingga 

diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

tempat dan fasilitas umum. 

4. Virus Corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada 

setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui 

menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat 

seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus 

Diseases 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang 

belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Tanda 

dan gelaja umum infeksi COVID-19 antara lain gejala 

gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak 

napas. Masa inkubasi rata-rata 5- 6 hari dengan masa inkubasi 

terpanjang 14 hari.
1
 

Dengan demikian maksud dari keseluruhan judul adalah 

meninjau secara hukum islam terkait implemnetasi keputusan 

menteri kkesehatan RI Nomor HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 

dalam rangka pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Di Kota 

Bandar Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada 31 Desember 2019, WHO (World Heart Organization) 

China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak 

diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 

tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi pneumonia yang 

tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus 

(coronavirus disease atau COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 

2020 WHO telah menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang Meresahkan Dunia/ Public Health Emergency of 

International Concern (KKMMD/PHEIC) dimana penambahan 

                                                           
1  Yurianto, Ahmad, dan Bambang Wibowo. Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19), terj., oleh M. I. Listiana Azizah, 

Adistikah Agmarina. (Jakarta: Kemenkes, 2020), 12. 
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jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah 

terjadi penyebaran antar Negara.
2
  

COVID-19 atau yang disebut dengan virus corona saat-saat 

ini meresahkan setiap lapisan dunia. Virus Corona diyakini dapat 

menular melalui bersin dan batuk dari mereka yang terkena virus 

tersebut. Percikan liur atau lendir dari bersin dan batuk dapat 

menempel pada benda-benda mati yang kemudian dapat 

berpindah kepada kita dengan bersntuhan secara langsung. 

Patogen yang menempel pada benda mati tersebut menurut Kepala 

Divisi Penyakit Menular di University of Toledo Medical Center 

Jennifer Harahan dapat bertahan selama sembilan hari. Oleh 

karena itu, menyentuh wajah yang terkontaminasi patogen dapat 

menyebabkan risiko seseorang terkena virus meningkat.
3
  

Indonesia yang pada awalnya mengklaim bebas dari virus 

corona, akhirnya terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 resmi 

dinyatakan terdampak virus tersebut menyusul pernyataan 

Presiden Jokowi pada 2 Maret 2020. Data terbaru hingga saat ini 

menunjukkan jumlah kasus virus Corona di Indonesia sebanyak 

248.852 jiwa, jumlah yang meninggal sebanyak 9.677 jiwa 

sedangkan yang berhasil sembuh 180.797 jiwa berdasarkan data 

dari Kemkes sampai dengan tanggal 21 September 2020.
4
 Rasio 

kematian yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah 

orang yang meninggal dengan jumlah orang yang terinfeksi. 

Wabah COVID-19 sangat membuat resah masyarakat dan 

bahkan pemerintah sulit untuk mencari solusi untuk mencegah 

penularannya. Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan 

KEPMENKES RI Nomor HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 atas 

                                                           
2 Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Kesiagaan Menghadapi Infeksi Novel 

Coronavirus (2019-nVoV). (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit, 2020), 10.  
3  World Health Organization, “Penularan Covid-19 di Indonesia”. 

who.int/indonesia, 2020. https://www.who.int/indonesia/news/novel-

coronavirus/qa/qa-how-is-covid-19-transmitted 
4  Retia Kartika Dewi, “Perjalanan Kasus Virus Corona di Indonesia”. 

Kompas.com, 2020. 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/02/073000465/perjalanan-kasus-virus-

corona-di-indonesia-?page=all 
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pertimbangan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju 

masyarakat yang produktif dan aman terhadap COVID-19, 

diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan 

prioritas kesehatan masyarakat, selain itu tempat dan fasilitas 

umum merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang 

akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun 

berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19 sehingga 

diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di 

tempat dan fasilitas umum
5

 Pemerintah mengaku bahwa 

membatasi informasi adalah cara untuk mencegah kepanikan yang 

dapat terjadi di masyarakat. Menurut pemerintah, dengan akses 

informasi yang terbatas, maka situasi kondusif tetap dapat terjaga. 

Pemerintah dianggap membatasi dengan memberikan informasi 

yang minim terkait jumlah pasien dan lokasi-lokasi penularan 

Corona.  

Mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 menyebar 

luas ke dalam masyarakat, pemerintah membuat serangkain 

kebijakan untuk menanganinya. Kebijakan yang dibuat oleh 

pemerintah tersebut ada yang tertulis, dan ada pula yang tidak 

tertulis. Kebijakan yang tertulis bentuknya misalnya seperti 

Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (PERPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden 

(PERPRES), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah 

(PERDA), Peraturan Bupati (PERBUP), Peraturan Walikota 

(PERWALI), dan lain-lain termasuk di dalamnya adalah Surat 

Keputusan (SK), dan Surat yang berasal dari pemerintah. 

Sedangkan kebijakan yang tidak tertulis bentuknya adalah ajakan 

tidak tertulis yang berasal dari pemerintah, tokoh masyarakat, 

tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, yang berisi larangan dan 

himbauan terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. 

                                                           
5  Keputusan Menteri RI Kesehatan RI Nommor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang “Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di 

Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-

19”. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07-

MENKES-382-

2020_ttg_Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_

Dalam_Rangka_Pencegahan_COVID-19.pdf 
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Di provinsi Lampung penularan COVID-19 dalam kategori 

sedang dan penganggulangannya dilakukan dengan menerapkan 

keputusan menteri kesehatan RI Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi 

masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka 

pencegahan dan pengendalian COVID-19. Tempat dan fasilitas 

umum merupakan area dimana masyarakat melakukan aktifitas 

kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Risiko pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat 

pada tempat dan fasilitas umum, memiliki potensi penularan 

COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap 

dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi 

COVID-19 khususnya di tempat dan fasilitas umum. Masyarakat 

harus melakukan perubahan pola hidup dengan tatanan dan 

adaptasi kebiasaan yang baru (new normal) agar dapat hidup 

produktif dan terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan 

dalam menerapkan prinsip pola hidup yang lebih bersih dan sehat 

merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada 

masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera 

berakhir.
6
 

Merespon tren perkembangan penyebaran dan penularan 

COVID-19 yang terus meningkat, sejak tanggal 17 April 2020 

Presiden mengumumkan COVID-19 sebagai bencana nasional 

melalui KEPPRES No. 12 Tahun 2020. Kasus COVID-19 terus 

mengalami peningkatan jumlah. Hingga tanggal 17 Juni 2020 total 

jumlah kasus positif corona di Indonesia mencapai 40.400 orang, 

pasien yang sembuh sebanyak 15.703 orang, dan pasien yang 

meninggal dunia sebanyak 2.231 orang.
7
 Jumlah kasus orang 

terinfeksi Corona terus mengalami peningkatan, diperkirakan 

kurvanya akan melandai pada akhir tahun 2020. 

                                                           
6  Ibid. 6  Keputusan Menteri RI Kesehatan RI Nommor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang ... 
7 Agus Wibowo, “Presiden Tetapkan Covid-19 sebagai Bencana Nasional”. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP), 2020, 

https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional.  
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Pasca penetapan COVID-19 sebagai pandemi, reaksi 

masyarakat beragam. Ada warga yang merasa takut, marah, panik, 

bingung, dan sedih.
8

 COVID-19membuat warga masyarakat 

mengalami trauma dan suasana jiwa terancam dan ketakutan 

(threat and fear).
9
 Mengidentifikasi ada empat jenis trauma yang 

disebabkan oleh coronavirus yaitu: Pertama, trauma individual 

yang muncul dalam bentuk “social withdrawal” di mana 

seseorang yang dicurigai tertular coronavirus atau korban 

pemutusan hubungan kerja cenderung mengisolasi diri dari 

kelompok dan lingkungan sosial; Kedua, trauma individual yang 

bersifat “histeria”; Ketiga, trauma psychologis yang bersifat 

“violence act”; dan Keempat, trauma psikologis yang bersifat 

“collective attach” sebagai respons atas kepanikan massal yang 

dialami komunitas.
10

 

Berdasarkan semua berita yang menunjukkan bahwa selalu 

menghindari masyarakat terkait kondisi pandemic saat ini. Mereka 

berharap tetap mampu menjaga kesehatan agar tidak menular 

COVID-19 yang sampai saat ini belum memiliki vaksin yang 

mampu mematikannya. Kesehatan dalam Islam adalah perkara 

yang penting, kesehatan merupakan nikmat besar yang harus 

disyukuri oleh setiap hamba. Terkait pentingnya kesehatan 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam bersabda: “Dua 

kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia 

adalah kesehatan dan waktu luang.” (HR. Al-Bukhari: 6412, at-

Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170).
11

 Selain itu pada surat 

Maryam ayat 13 sebagai berikut: 

                                                           
8  Nasrullah dan Lalu Sulaiman. Analisis Pengaruh Covid-19 Terhaadap 

Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia. Media Kesehatan Masyarakat Indonesia 

20, no. 3 (2020): 206-211. https://doi.org/10.14710/mkmi.20.3.206-211. 
9  Abdullah, I. COVID-19: Threat and fear in Indonesia. Psychological 

Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy 12, No. 5 (2020):488–490, 

https://doi.org/10.1037/tra0000878. 
10 Sigit, A. Ada warga dikucilkan karena PDP corona di Salatiga. Krjogja. 

2020 

Retrieved from: https://www.krjogja.com/berita-lokal/jateng/semarang/ada-

wargadikucilkan-karena-pdp-corona-ini-reaksi-walikota-salatiga/ 
11 Al-Ustadz Yazid Bin Abdul Qadir. Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama`Ah 

Dalam Tazkiyatun Nufus. (Bekasi: Pustaka At Taqwa, 2017), 92. 
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“dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan 

kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa”.(QS: 

Maryam [19]: 13) 

 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan menjaga kebersihan 

kita dapat menjaga kesehatan diri agar terhindar dari penyakit. 

Ketentuan hukum Islam menjelaskan bahwa tetap dirumah selama 

wabah penyakit. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis anjuran 

rasulullah yang artinya  

“dari Siti Aisyah RA, ia berkata, aku bertanya kepada 

Rasulullah SAW perihal tha‟un lalu Rasulullah SAW 

memberitahukanku, dahulu tha‟un adalah azab yang Allah 

kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, tetapi Allah 

menjadikan sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Maka tiada 

seorangpun yang tertimpa tha‟un, kemudian ia menahan diri di 

rumah dengan sabar serta mengharapkan ridho-Nya seraya 

menyadari bahwa tha‟un tidak akan menimpanya selain telah 

menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh 

ganjaran seperti paha orang yang mati syahid.” (HR. Bukhari, 

Nasa‟I dan Ahmad)
12

 

 

Secara umum hadis tersebut menjelasskan upaya lahir dan 

batin ketika muncul wabah penyakit. Sedangkan kata “dahulu 

tha‟un adalah azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang 

Dia kehendaki” menunjukkan bahwa wabah penyakit yang terjadi 

zaman Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam (SAW) hingga 

saat ini bukanlah azab tetapi ujian atau cobaan yang Allah 

timpakan kepada orang-orang yang Dia kehendak, maka tidak 

pantas kita menuduh orang yang terkena sebagai orang yang 

terkena azab. Selain itu, hadist tersebut menjelaskan ketika 

                                                           
12 Subhan Nur. “Stay At Home”, Kementerian Agama Rebublik Indonesia, 

2020. https://kemenag.go.id/read/stay-at-home-v3on1 
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merebah penyakit tetaplah dengan menahan diri dirumah sebagai 

bentuk atau metode memutuskan penyebaran wabah. 

Menurut Kepala Satpol PP Lampung M. Zulkarnain, razia 

yang digelar selama dua hari pada 20 dan 23 Januari 2021, 

berhasil menindak 12 orang dan 21 pelaku usaha yang melanggar 

protokol kesehatan (prokes) COVID-19. Pelanggaran yang umum 

terjadi yakni tidak memakai masker, dan tidak melengkapi 

fasilitas prokes. Mengenai sanksi kepada pelanggar prokes, 

teguran pertama dalam bentuk tertulis kepada pelaku usaha, 

kemudian kepada yang tidak memakai masker membuat surat 

pernyataan berisi pengakuan berbuat pelanggaran prokes. Sebagai 

tindak lanjut dari razia tersebut, sanksi kepada pelanggar prokes 

tersebut akan diserahkan kepada Satgas Penanganan COVID-19 

tingkat masing-masing daerah tempat tinggal dan lingkungan 

pelaku usaha tersebut berada. Apabila pelanggar masih 

mengulangi perbuatannya maka akan diserahkan kepada Pemkot 

Bandar Lampung yang memiliki wewenang untuk mencabut izin 

usahanya.
13

 Pada razia prokes tersebut, Pemerintah provinsi 

Lampung bersifat membantu pemerintah kota dalam 

mengantisipasi penyebaran COVID-19. Namun mengenai 

sanksinya akan dikembalikan kepada pemkot yang memiliki 

wewenang. Selain itu, Kota Bandar Lampung sebagai ibukota 

provinsi Lampung saat ini masih berstatus zona merah. Di tempat 

keramaian seperti pasar, mall, dan taman terbuka hijau masih 

terlihat banyak orang tidak memakai masker. Selain itu, 

pengawasan di tempat-tempat keramaian seperti mal dan taman 

tidak lagi seketat awal pandemi COVID-19 tahun lalu. 

Pengunjung mal di Kota Bandar Lampung masih bebas masuk dan 

keluar mal, tanpa ada pengawasan ketat protokol kesehatan. 

Pemeriksaan pengunjung seperti suhu badan, dan penyemprotan 

cairan disinfektan sudah jarang dilakukan. Sedangkan pelaku 

usaha seperti pemilik toko, di beberapa jalan protokol 

kesehatan masih terlihat tidak ada penempatan tempat cuci tangan, 

sabun, dan cairan disinfektan di depan toko. Meskipun terlihat ada, 

                                                           
13  M. Zulkarnain, “Razia di propinsi Lampung Pada Masa Covid-19”, 

Wawancara, Februari 12, 2020. 

https://republika.co.id/tag/protokol-kesehatan
https://republika.co.id/tag/protokol-kesehatan
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namun sering tidak ada air di dalamnya.
14

 Oleh Karen itu, kajian 

penelitian ini akan meninjau bagaimana implementasi peraturan 

pemerintah tentang pencengahan penularan virus corona, apakah 

efisien dalam menangani pandemic saat ini. Sehubungan dengan 

hal tersebut di atas, menarik penulis untuk menyusun penelitian 

yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 Dalam 

Rangka Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 Di Kota 

Bandar Lampung. 

 

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah implementasi Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 

Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan 

Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian 

COVID-19. Sedangkan sub focus dalam penelitian ini adalah 

tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia RI HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 

Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan 

Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian 

COVID-19 di lakukan di kota Bandar Lampung.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasakan di atas, maka permasalahan 

penelitian ini adalah  

1. Bagaimana implementasi Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 

Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan 

                                                           
14  Mursalin Yasland dan Yudha Manggala P Putra. “Banyak yang Abai 

Protokol Kesehatan di Bandar Lampung. 2021. Rebublika.co.id., 

https://www.republika.co.id/berita/qnhumg284/banyak-yang-abai-protokol-kesehatan-

di-bandar-lampung  
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Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan 

Pengendalian COVID-19 di kota Bandar Lampung?  

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap implementasi 

tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan 

fasilitas umum dalam  rangka pencegahan dan pengendalian 

COVID-19 di kota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui 

1. Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 Tentang 

Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas 

Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian 

COVID-19 di kota Bandar Lampung. 

2. Pandangan hukum Islam terhadap implementasi tentang 

protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas 

umum dalam  rangka pencegahan dan pengendalian COVID-

19 di kota Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah 

1. Secara teoritis yaitu sebagai ilmu pengetahuan kepada para 

pembaca untuk mengetahui implementasi, dampak serta 

dampak hokum islam terkait surat edaran tentang protokol 

kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum 

dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 guna 

mencengah penularan virus corona bagi seluruh masyarakat. 

2. Secara praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis 

untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi di 

Fakultas Syariah. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan mengemukakan 

hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik 

penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian yang 

sudah dilakukan sebagai berikut: 

1. Penelitian Eman Supriatna dengan judul Wabah COVID-19 

Dalam Pandangan Islam. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam Islam wabah virus korona ini merupakan sebuah 

ujian bagi suatu kaum agar selalu mendekatkan diri kepada 

Allah. Islam juga mengajarkan istilah lockdown dan social 

distancing dalam rangka pencegahan penularan penyakit, 

sebagian para ulama menyebutkan Istilah penyakit ini disebut 

dengan Tho‟un yaitu wabah yang mengakibatkan penduduk 

sakit dan berisiko menular. Kesamaan dengan peneliti adalah 

penelitian dan objek yang dikaji yaitu tentang COVID-19, 

sedangkan perbedaan dengan peneliti adalah tinjauan kajian 

yang dikaji yaitu peraturan pemerintah.
15

 

2. Darwin Tuwu dengan judul Kebijakan Pemerintah dalam 

Penanganan Pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendiskusikan bagaimana implementasi kebijakan 

pemerintah terkait pencegahan dan penanganan pandemik 

COVID-19, reaksi mayarakat terhadap pandemik serta 

dampak yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan 

pemerintah tersebut, selian itu bukan hanya dampak kesehatan 

masyarakat, tetapi juga dampak social, psikologis, ekonomis 

hingga aspek keagamaan masyarakat. Kesamaan dengan 

penelitian adalah kajian analisis penelitian yaitu tentang 

implementasi kebijakan pemerintah.
16

 

3. Penelitian Al-Rofik Hermawan, dkk dengan judul Perspektif 

Tatanan Hidup Baru Dikaji dari Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 

                                                           
15  Eman Supriatna. Wabah Corona Virus Disease COVID-19 Dalam 

Pandangan Islam.  Journal Sosial & Budaya Syar‟I, Vol 7, No 6 (2020), h 555-564. 
16 Darmin Tuwu. Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-

19. Journal Publicuho 3, no. 2 (2020): 267-278. 

http://dx.doi.org/10.35817/jpu.v3i2.12535. 
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Mengenai Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat. Tujuan 

penelitian ini mengenai tatanan hidup baru, kondisi 

masyarakat dengan tatanan hidup baru, protokol kesehatan 

sesuai kajian keputusan menteri Nomor 

HK.01.07/MENKES/328/2020, penanganan saat penemuan 

kasus covid 19 dan penertiban serta pengawasan dalam 

penerapan protokol kesehatan.
17

 

 

H. Metode Penelitian 

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan 

metode yang mampu mengantarkan penelitian mendapat data 

yang valid dan otentik. Beranjak dari hal tersebut di atas, maka 

perlu menentukan cara tau metode yang dianggap penulis paling 

baik untuk digunakan dalam penelitian ini, sehingga nantinya 

permasalahan yang dihadapi akan mampu terselesaikan secara 

baik dan optimal, maka peru diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Jenis dan sifat penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field 

research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-

gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok 

masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut 

penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan 

pendekatan deskriptif kualitatif.
18

 Penerapan pendekatan 

kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang 

diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang 

perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan 

kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang 

                                                           
17  Al-Rofik Hermawan, Amalia Rusti Mutiara Dewi, Intan Widyasari, 

Salsabila Firdaus Rahma Putri dan Sholeh . Perspektif Tatanan Hidup Baru Dikaji dari 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 Mengenai Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat. 

Artikel, 2020. 

https://kkn.unnes.ac.id/lapkknunnes/32004_3311082015_6_Desa%20_20200920_183

049.pdf 
18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 

ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121. 
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bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti 

sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti 

menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang 

dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek 

penelitian.
19

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba 

memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya 

(bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha 

untuk memanipulasi fenomena yang diamati.
20

Sifat penelitian 

secara kualitatif yaitu penelitian ini hanya menganalisis, 

memaparkan dan melaporkan keadaan objek tanpa menarik 

kesimpulan umum dari pola pemikiran objek tersebut, 

kemudian pada akhir pembahasan dilakukan analisis kritis 

pemikiran objek dengan kata-kata secara gamblang. 

2. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini data sumber data diperoleh dari data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini 

peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan 

menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. 

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama 

yang ada di lapangan.
21

 Data primer dalam penelitian ini 

adalah wawancara langsung kepada satuan tugas (Satgas) 

pencengahan COVID-19 di provinsi Lampung, Satuan Polisi 

Pamong Praja (SatPol PP), masyarakat dan dina perhubungan 

kota Bandar Lampung. Sedangkan, Data sekunder yaitu data 

yang diperoleh dari dokumen/publikasi/ laporan penelitian 

dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang 

menunjang.
22

 Data sekunder merupakan data atau informasi 

yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian 

                                                           
19 Sugiyono, Memahami Penelitian, (Bandung: CV Alfabeta. 2015), 2. 
20 Samiaji Sarosa, penelitian Kualitatif, (Jakarta: Indeks, 2012), 7. 
21  Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantiatif dan 

Kualitatif, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 128. 
22 Deni Darmawan, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. ke-II, ( Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2014), 13. 
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yang bersifat publik yang terdiri atas: struktur organisasi, data 

kearsipan, dokumen, buku-buku. 

3. Teknik Pengambilan sampel 

Subjek dalam penelitian ini adalah semua subjek yang 

terkait di dalam penanganan saat penemuan kasus covid 19 

dan penertiban serta pengawasan dalam penerapan protokol 

kesehatan meliputi dinas kesehatan, Bappeda Provinsi 

Lampung TNI, denpon AD, POLRI, satpol PP, dishub, 

KODIM dan BPBD. Teknik pengambilan subjek penelitian 

yang akan di wawancari menggunakan teknik stratified 

random sampling merupakan proses pengambilan sampel 

melalui proses pembagian populasi kedalam strata, memilih 

sampel acak sederhana dari setiap stratum, dan 

menggabungkannya ke dalam sebuah sampel untuk menaksir 

parameter subjek peneitiannya.
23

 

4. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti 

menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai 

berikut:  

a. Observasi  

Observasi adalah perhatian terfokus terhadap gejala, 

kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, 

menggunakan faktor-faktor penyebabnya, dan 

menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.
24

 

Observasi dapat digunakan untuk memperoleh gambaran 

yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang sukar 

diperoleh dengan metode lain. Pengumpulan data dan 

informasi melalui observasi langsung dan wawancara 

tidak tersturtur dengan waktu menyesuaikan dengan 

                                                           
23  Sugiyono, Metodologi Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R & D. 

(Bandung: Alfabeta,2018), 67. 
24 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2018), 38. 
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informa.
25

 Peneliti memfokuskan penelitian dengan 

menggunakan observasi tak terstruktur, yaitu dilakukan 

dengan meninjau suatu permasalan yang belum jelas 

masalahnya, dimana akan berkembang sesuai dengan 

observasi yang dilakukan.
26

 Sehingga peneliti 

memperoleh situasi sosial dan memahami kegiatan terkait 

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Hasil 

pengamatan/ penelitian kemudian di catat pada lembar 

penelitian.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para 

responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung 

antara interviewers dengan responden, dan kegiatannya 

dilakukan secara lisan.
27

 Wawancara juga dapat diartikan 

sebagai tanyajawab antara dua orang atau lebih secara 

langsung. Wawancara juga disebut interview, yaitu 

pengumpulan data melalui tanya jawab sepihak yang 

dikerjakan secara sistemastis dan berdasrkan pada tujuan 

pendidikan.
28

 Pewawancara disebut dengan intervieuwer, 

sedangkan orang yang diwawancara disebut dengan 

interview.
29

 Alasan peneliti mengambil teknik wawancara 

yaitu agar peneliti dapat menggali informasi dari 

narasumber yang terpercaya.  

 

 

                                                           
25 Rosady Ruslan, Metode Peletian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2018), 39. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif 

dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2019), 414. 
27 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalan Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014), 39. 
28 Suharsumi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 

102. 
29 Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 

58. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable berupa catatan, transkip dan buku-buku, surat kabar, 

majalah dan sebagainya.
30

 Teknik dokumentasi adalah teknik 

yang digunakan untuk menelusuri data historis.
31

 Alasan 

peneliti mengambil teknik dokumen adalah dengan 

dokumentasi ini dapat menjadikan bukti yang akurat untuk 

suatu penelitian tanpa adanya ilegal data dari suatu penelitian. 

5. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan 

menggunakan perkiraan induktif yaitu menarik suatu 

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang 

bersifat individual, kemudian data diolah dengan benar-benar 

memilih secara hati-hati data yang relevan tetap, dan berkaitan 

dengan masalah yang tengah diteliti yaitu keputusan menteri 

kesehatan republik Indonesia No HK.01.07/ MENKES/382/ 

2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat 

dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 dan akan dibahas pula secara hukum 

Islam.  

6. Analisis Data 

Penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif yang 

artinya menggunakan data secara bermutu dalam bentuk 

kalimat yang sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan 

efektif sehingga mudah untuk di interprestasi data dan 

pemahaman hasil anlisa.
32

 Setelah data terkumpul secukupnya, 

maka penulis membahas dengan menganalisis dengan 

menggunakan metode analisis. 

 

                                                           
30 Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 

106. 
31  Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Prenada Media Group, 

2017), 124. 
32  Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Badung: PT 

Citra Adtya Bakti, 2004), 127. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hukum Islam 

1. Pengertian Hukum Islam  

Istilah “Hukum Islam” yang terdiri dari rangkaian kata 

“hukum” dan “Islam”, secara tegas tidak terdapat dalam 

Alquran. Meskipun kata hukum, baik dalam bentuk ma‟rifah 

maupun nakīrah, disebutkan pada 108 ayat dalam Alquran.
33

 

Tidak satupun dari ayat-ayat tersebut mengungkapkan 

rangkaian kata “hukum Islam”. Pada literatur hukum dalam 

Islam juga tidak ditemukan lafaz “hukum Islam”. Yang biasa 

digunakan adalah kata syarī‟at, fiqh, hukum Allah, atau 

hukum syar‟iy.
34

 Selain itu, hukum Islam atau syariat Islam 

adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu 

Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku 

mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang 

diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. 

Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh 

Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut 

istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt 

untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang 

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang 

berhubungan dengan amaliyah.
35

 

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui 

umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta‟ala. Ternyata 

Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan 

tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. 

                                                           
33 Faidullah al-Maqdisi, Fath al-Rahmān, (Bairūt: Mathba‟ah Ahliyah, 1323 

H), 112. Lihat juga Al-Kamil, Quran Explorer, Media Belajar dn Literatur Islam 

Digital 
34 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikirian dalam Hukum Islam, (Padang: 

Angkasa Raya, 2010), 18. 
35  Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Jurnal 

Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 17, no.2 (2017): 24-36 
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Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk 

mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta‟ala dan 

hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut 

bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran 

dan Hadits. 

Memberikan kejelasan tentang pengertian hukum Islam, 

perlu diketahui terlebih dahulu arti kata “hukum”. Meski 

sesungguhnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum, 

untuk mendekatkan kepada pengertian yang mudah dipahami, 

dapat disimak definisi yang diberikan oleh Muhammad 

Muslehuddin. Menurutnya, hokum adalah: “the body of rules, 

wether proceeding from formal enactment of from custom, 

which a particular state or community recognizes as binding 

on its members or subjects.”
36

 (kumpulan aturan, baik sebagai 

hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, dimana 

suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai 

anggota atau sebagai subjeknya). Apabila kata “hukum” 

dihubungkan dengan Islam, hukum Islam berarti: 

“seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah 

Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan 

diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang 

beragama Islam.”
37

 Berdasarkan definisi di atas dapat 

dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari‟at 

secara keseluruhan, termasuk hukum fikih, karena arti syari‟at 

dan fikih terkandung di dalamnya.  

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan 

yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh 

seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan 

kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang 

berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan 

oleh umat Muslim semuanya.
38

 Hukum Islam bukan hanya 

                                                           
36 Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the Orientalists, 

(Lahore: Islamic Publications Ltd., 2011), 3. 
37 Amir Syarifuddin, “Pengertian dan Sumber Hukum Islam,” dalam Islamil 

Muhammad Syah, et. All., Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 17-18. 
38 Ibid. 24-25 
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sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk 

diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak 

ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang 

agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim 

yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan 

sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu Alqur‟an, Al-

Hadist, Ijma‟, dan Qiyas. 

Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam 

sebagai “koleksi daya upaya fuqaha dalam menetapkan 

syari‟at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”
39

 

Pendekatan hukum Islam dalam pengertian ini lebih dekat 

kepada makna fikih. Dalam penggunaan istilah, pengertian 

syari‟at dan fikih ini seringkali dikaburkan.
40

 Syari‟at dapat 

dipahami dalam pengertian yang luas dan sempit. Dalam 

pengertian yang luas, syari‟at adalah segala ketentuan yang 

berkaitan dengan pengaturan semua aspek kehidupan 

manusia,
41

 yang merupakan implementasi dari yang tercakup 

dalam ad-dīn,
42

 ia meliputi pembahasan bidang i‟tiqādiyah 

(bidang ilmu kalam, teologi), bidang far‟iyah „amāliyah 

(bidang fikih), dan moral (akhlak). Dalam pengertian ini, 

aspek hukum hanya merupakan salah satu aspek di dalamnya. 

Dalam pengertian yang sempit, syari‟at berarti hukum Islam 

yang hanya termasuk bidang far‟iyah „amāliyah yang menjadi 

pembahasan fikih. Penyebutan hukum Islam sering dipakai 

sebagai terjemahan dari istilah syari‟at Islam atau fikih Islam.  

Nilai hukum Islam yang merupakan terjemahan dari 

syari‟at bersifat qath‟iy, kebenarannya mutlak dan berlaku 

untuk setiap masa dan tempat, tidak ada peluang untuk 

diinterpretasikan dengan akal. Hukum Islam yang 

                                                           
39  Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 

2003), 21.  
40  Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, (Oxford: Oxford 

University Press, 1964), 1. 
41 Wahbah az-Zuhaili, Al-Tafsīr al-Munīr fī al-„Aqīdah wa al-Syarī‟ah wa al-

Manhāj, Juz VI, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1991), 217.  
42 Bustanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, 

Hambatan dan Prospeknya, (Jakarta; Gema Insani Press, 2006), 24. 
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diterjemahkan dari fikih, nilai hukumnya bersifat zhanniy, 

karena ia termasuk bidang bahasan ijtihādiy yang 

membutuhkan interpretasi dengan akal. Antara syari‟at dan 

fikih, pada masyarakat awam masih sering dikacaukan 

pemakaiannya. Menurut Bustanul Arifin, kekacauan 

pengertian antara syari‟at dengan fikih bahkan menimbulkan 

konflik-konflik hukum dalam masyarakat.
43

 Oleh karena itu, 

para praktisi hukum haruslah dapat membedakan antara 

hukum Islam dalam pengertian yang diambil dari terjemahan 

syari‟at dan hukum Islam dalam pengertian yang diambil dari 

terjemahan fikih. 

Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad para ulama 

(mujtahid), baik yang sudah terdapat dalam kitab fikih atau 

belum adalah hukum in abstracto. Apabila dihubungkan 

dengan legalitas formal dalam suatu negara, ia berubah 

menjadi hukum in concreto, karena secara formal sudah 

dinyatakan berlaku sebagai hukum positif. Ketentuan tentang 

perkawinan yang merupakah hasil istinbāth hukum yang 

dilakukan oleh para ulama dan terdapat dalam kitab-kitab 

fikih bernilai hukum in abstracto dalam suatu negara. Setelah 

secara yuridis formal diyatakan berlaku oleh pasal 2 ayat 1 

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
44

 

maka ketentuan fikih (munakahat) tersebut menjadi hukum in 

concreto dalam suatu Negara, yaitu sebagai norma hukum 

yang mengikat bagi umat Islam di Indonesia yang apabila 

dilanggar dikenakan sanksi menurut peraturan negara. Isitilah 

bagi hukum Islam in concreto sering juga disebut fikih yang 

dihubungkan dengan daerah atau negara dimana fikih tersebut 

diberlakukan. Umpamanya ketentuan-ketentuan yang terdapat 

dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, berdasarkan 

Inpres No. 1 tahun 1991 sebagai acuan hukum materil yang 

                                                           
43 Ibid. 40. 
44 Pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 



 

 
21 

diberlakukan di Pengadilan Agama, disebut juga dengan fikih 

Indonesia.
45

 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa 

terdapat dua dimensi dalam memahami hukum Islam. Pertama, 

hukum Islam berdimensi ilahiyah, karena ia diyakini sebagai 

ajaran yang bersumber dari Yang Maha Suci, Maha Sempurna, 

dan Maha Benar. Dalam pengertian seperti ini, hukum Islam 

dipahami sebagai syari‟at yang cakupannya begitu luas, tidak 

hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi. Ia 

mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Kedua, 

hukum Islam berdimensi insaniyah. Dalam pengertian ini, 

hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang 

dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dikenal dengan 

sebutan ijtihad. Hukum Islam dalam dimensi ini, dalam 

sejarah hukum Islam, melahirkan berbagai istilah, diantaranya 

adalah al-fiqh, fatwā, dan qadhā‟.  

 

2. Pembagian Hukum Islam 

Di sisi lain, dalam konsepsi hukum Islam, hukum 

meliputi empat aspek. Aspek pertama adalah mengenai 

konsep hukum itu sendiri. Hukum di kalangan ahli ushul fikih 

berarti khitāb (titah) Allah, yaitu kalām nafsiy azaliy, yang 

berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik 

mengandung thalab (tuntutan atau perintah), takhyīr (pilihan), 

maupun mengandung wadh‟ (sabāb, syarāt, dan māni‟).
46

 

Adapun fikih adalah suatu zhan tentang hukum-hukum Allah 

(syar‟iy) yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf 

(„amaliy) yang diambil dari dalil-dalil yang tafshiliy, yaitu 

yang ditemukan di dalam Alquran, Sunnah, dan dalil-dalil 

syar‟iy lainnya. Bila hukum telah dapat dikeluarkan dari dalil-

dalil yang dimaksudkan, maka disebut dengan hukum Islam 

                                                           
45  Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Dirjen Binbaga Islam, 1991/1992), 141. 
46 M. Al-Khudhari Bik, Ushūl al-Fiqh, (Mesir: Al-Maktabah al-Tijāriyah al-

Kubrā, 2005), 50. 
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atau fikih. Tegasnya, fikih itu adalah hasil ijtihad. Dalam 

masalah salat misalnya, yang menjadi perhatian ulama ushul 

fikih adalah dalil yang berhubungan dengan salat tersebut, 

baik dalam bentuk thalāb, takhyīr, atau wadh‟. Bagi para 

ulama fikih, yang menjadi perhatian mereka adalah hukum-

hukum yang dikeluarkan dari dalil-dalil tersebut, seperti wajib 

mengerjakannya. Dalam hal ini, ushul fikih menggunakan 

terminologi ijāb, sedangan fikih menggunakan wājib.
47

 

Dalam aspek kedua, adanya hukum Islam menunjukkan 

adanya hākim, yang dalam hal ini berarti sebagai sumber 

hukum. Dalam konsep hukum Islam, hakim yang sebenarnya 

adalah Allah swt., yang menyampaikan hukum-Nya kepada 

manusia melalui Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam surat al-An‟ām ayat 57 sebagai berikut: 

                      

                       

        

“Katakanlah: "Sesungguhnya aku berada di atas hujjah 

yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku[479], sedang kamu 

mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu 

minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan 

hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang 

sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling 

baik".(Q.S. Al-An‟am[6]: 57) 

 

Mengenai subjek hukum tersebut, tidak ada perbedaan 

pendapat di kalangan para ulama. Aspek ketiga dari hukum 

Islam adalah objek dari hukum tersebut berupa perbuatan 

                                                           
47 M. Yusuf Musa, Al-Madkhal li Dirāsat al-Fiqh al-Islāmiy, (Kairo: Dār al-

Fikr al- „Arabiy, 1953), 12-13. 
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yang disebut dengan al-mahkūm fīh.
48

 Berdasarkan hal ini, 

selain perbuatan, seperti benda, bukanlah merupakan objek 

dari hukum Islam. Dalam hal makanan, umpamanya, yang 

menjadi objek hukum adalah perbuatan memakan benda 

tersebut, bukan makanan itu. Selanjutnya, aspek terakhir dari 

hukum Islam adalah al-mahkūm „alaih yaitu orang yang 

menjadi objek hukum itu sendiri, atau pelaku dari perbuatan 

yang disebut dengan mukallaf.
49

 Selain sebagai hukum Allah, 

hukum Islam berbeda dengan hukum positif dalam fokus 

perhatiannya. Hukum Islam memperhatikan kepentingan 

masyarakat dan individu, sedangkan hukum positif hanya 

menekankan kepentingan masyarakat. 

 

3. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Usul Fikih, dalam kajian hukum Islam, adalah termasuk 

ilmu dasar yang harus dimiliki sarjana hukum Islam, karena ia 

merupakan ilmu yang berisi metodemetode/kaedah-kaedah 

untuk mengistinbatkan hukum Islam.
50

 Dalam Usul Fikih juga 

dibahas teori dan konsep-konsep dasar tentang ruang lingkup 

hukum syar‟i yang meliputi: hakim (pembuat hukum, yaitu 

Allah sendiri), hukum, maḥkūm „alaih (subjek hukum), dan 

maḥkum fih (objek hukum).
51

 Sehingga, untuk melahirkan 

fikih4 tidak bisa dilepaskan dari Usul Fikih. Selain itu, 

penjabaran dalam bentuk praktis mengenai hukum terhadap 

segala aktivitas manusia yang konsepnya dijabarkan secara 

detail dalam Usul Fikih tadi ditemukan dalam fikih. Di sinilah 

kemudian yang menjadi permasalahannya, yaitu terdapat 

ketentuan baru dalam undang-undang Islam dewasa ini yang 

                                                           
48 M. Hasan Haitu, Al-Wajīz fī Ushūl al-Tasyrī‟ al-Islāmiy, (Jakarta: Kencana, 

2010), 89-91. 
49 Muhammad al-Khudhari Bik, Ushūl al-Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), 21-

120. 
50  Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), 5; 

Muḥammad Khuḍarī Bik, Uṣūl al-Fiqh (Mesir: Al-Makbatah al-Tijāriyah al-Kubrā), 

14. 
51 Abdul Karīm bin „Alī bin Muḥammad al-Namlah, Ittiḥāf Dzawy alBaṣā‟ir 

bi Syaraḥ Rauḍah al-Nāẓir fī Uṣūl al-Fiqh, Jil. I, (Riyāḍ: Dār al-„Ᾱṣimah, 1996), 324. 



 

 
24 

belum ditemukan penjelasannya dalam Usul Fikih, yaitu 

perluasan makna maḥkūm „alaih. 

Pengertian Hukum Islam tersebut dapat dirumuskan 

bahwa unsur-unsur Hukum Islam adalah sebagaimana berikut: 

(a) Pembuat Hukum Islam (al-hākim) adalah Allah; (b) 

Subyek Hukum Islam (mahkūm „alaih) adalah mukallaf, yaitu 

orang yang dibebani hukum, yaitu orang yang telah dianggap 

mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan 

perintah Allah maupun larangannya; (c) Obyek Hukum Islam 

(mahkūm fīh) adalah perbuatan mukallaf yang terkait dengan 

sapaan Allah. d. Sapaan Allah tersebut berisi tuntutan, pilihan 

dan penetapan.
52

 

Jadi,hukum dalam pandangan usūliyyīn merupakan aksi 

Tuhan kepada manusia, yang mewajibkan, melarang dan 

setererusnya. Karena itu, term yang digunakan merupakan 

derivasi dari kata kerja (fi„il) seperti ījāb (bentuk masdar) dan 

tahrīm. Adapun menurut fuqahā‟ hukum merupakan akibat 

atau efek dari sapaan Tuhan, bukan merupakan sapaan itu 

sendiri. Oleh karena itu mereka menggunakan term wujūb 

sebagai efek dari perbuatan Tuhan mewajibkan, hirmah 

sebagai efek dari perbuatan yang yang mengharamkan, ibāhah 

dan seterusnya. Perbedaan pandangan antara usūliyyīn dan 

fuqahā‟ ini dikarenakan perbedaan sudut pandang. Selain 

merupakan aksi dan efek dari sapaan Tuhan, hukum juga 

merupakan kategorisasi atau penilaian tingkah laku. Hukum 

sebagai sapaan Tuhan berakibat pada pengkategorian 

perbuatan mukallaf. Misalnya sapaan Tuhan untuk mendirikan 

shalat, berakibat pada tuntutan untuk mendirikan shalat. Itu 

berarti, perbuatan mendirikan shalat termasuk ke dalam 

kategori tuntutan. Oleh karena itu, term-term yang digunakan 

pun berupa term-term seperti: wajib, haram, makruh dan 

sebagainya. 

 

                                                           
52  Abdul Ghafur Anshori, Filsafat Hukum, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2009),  7. 
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4. Objek dan subjek Hukum Islam 

Dalam kitab-kitab Fiqih ataupun ushul Fiqih istilah 

subyek hokum menggunakan istilah mahkum alaih dan 

mukalaf  adalah isim maf‟ul dari fi‟il madhi  dan fiil 

mudhore yang artinya orang yang terbebani, 

mukalaf  Menurut istilah orang orang muslim yang sudah 

dewasa dan berakal, dengan syarat ia mengerti apa yang 

dijadikan beban baginya.
53

 Mahkum Alaih adalah orang yang 

telah dianggap mampu bertindak hukum dan layak 

mendapatkan beban hukum (taklif), baik yang berhubungan 

dengan perintah Allah atau larangan Allah.
54

 Syarat bagi 

orang yang disebut mukalaf, syarat 

itu pertama adalah Mukalaf Mampu memahami 

dalil taklifi (Pembebanan), seperti dia harus mampu 

memahami nash-nash hukum yang dibebankan kepadanya 

dari al Qur‟an dan As -sunnah secara langsung atau dengan 

perantara.
55

 Kedua, Mukalaf adalah  ahli dengan sesuatu yang 

dibebankan padanya, Ahli menurut bahasa artinya layak dan 

pantas.
56

  

Berdasarkan definisi mukalaf di atas, maka dapat 

disimpulkan  bahwah mukalaf adalah orang yang berakal dan 

dewasa yang dianggap mampu oleh hukum untuk bertindak 

sebagai pelaku hukum dan mengerti tentang kewajiban dan 

larangan yang dibebankan padanya. Dengan demikian orang 

yang tidak berakal seperti orang gila, ayan atau orang dalam 

keadaan tidur tidak disebut dengan subyek hukum secara 

penuh, sebab mukalaf adalah orang yang berakal. Begitu juga 

orang yang belum dewasa tidak bisa sebagai subyek hukum 

secara penuh, sebab mukalaf harus orang yang telah baligh, 

dan juga orang yang belum mengetahui atau belum sampai 

                                                           
53  Mohammad Rifa‟i. Ushul Fiqih. Al Ma‟arif. Cet. 10, (Bandung: Dirjen 

Binbaga Islam, 2010), 16. 
54 Rachmad Syafii, Ilmu Ushul Fiqih, Cet IV (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 

334.  
55 Abdul Wahab Kholaf (Faiz El Mutaqin. S.Ag) Terjemah Ilmu Ushul Fiqih, 

Jakarta: Pustaka Amani, 2015) 187 
56 Ibid. 191 
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kepadanya hukum syariat, ia tidak dikatakan mukalaf sebab 

mukalaf adalah orang yang harus mengerti tentang hukum 

wajib dan larangan dari nash atau dari orang lain. 

Subjek hukum (mahkūm „alaih) dalam Hukum Islam 

adalah mukallaf yaitu orang yang telah memenuhi syarat-

syarat kecakapan untuk bertindak hukum. Subjek hukum 

selain orang (person) yaitu badan hukum (rechperson). 

Hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum sebagai 

subjek hukum, seperti adanya baitul mal. Dasar penetapan 

subyek hukum dalam hukum Islam adalah diambil dari  Surat 

Al Baqarah ayat 286 yang berbunyi: 

                        

                           

                         

                            

             

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 

dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari 

kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan 

Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau 

Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan 

kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau 

bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 

Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak 

sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah 

kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka 
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tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S. Al-Baqarah 

[2]: 286) 

Tentang sanksi hukum tidak akan dibebankan pada 

mukalaf sebelum diutusnya utusan terlebih dahulu hal ini 

diterangkan dalam surat Al Isra‟ Ayat 15 yang berbunyi: 

                             

                      

    

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah 

(Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk 

(keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat 

Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya 

sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa 

orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami 

mengutus seorang rasul.” (Q.S. Al Isra‟ [17]: 15) 

 

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh abu Dawud dan 

Nasai dijelaskan subyek hukum yang tidak wajib menjalankan 

kewajiban dan  larangan syari‟ (Allah) jika dalam keadaan 

tertentu.  

Ulama Ushul Fiqih telah sepakat bahwa mahkūm „alaih 

adalah seseorang yang perbuatannya dikenai khitab Allah 

yang disebut mukallaf. Khitab/tuntutan Allah tersebut dapat 

berupa hukum taklifi maupun wad„ī. Hukum taklifi meliputi 

ketentuan wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram. 

Sedangkan hukum wad„ī meliputi ketentuan sebab, syarat, dan 

mani‟. Dalam definisi ini, mahkūm „alaih hanya dipahami 

kepada orang (syakhs) saja, tidak termasuk di dalamnya badan 

hukum. Istilah mukallaf disebut juga mahkūm „alaih (subjek 

hukum). Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu 
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bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah 

Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum 

yang dilakukan mukallaf akan diminta 

pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ia 

akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan 

perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-

Nya akan mendapat siksa atau risiko dosa karena melanggar 

aturan-Nya.
57

 

Dalam Islam, orang yang terkena taklif adalah mereka 

yang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan 

hukum. Tak heran kalau sebagian besarulama Usul Fikih 

berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang 

mukallaf adalah akal dan pemahaman. Dengan kata lain, 

seseorang baru bias dibebani hukum apabila ia berakal dan 

dapat memahami secara baik taklif yang ditujukan kepadanya. 

Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidakbisa 

memahami taklif dari Syar‟i (Allah dan Rasul-Nya).
58

 

Ulama ushul fiqih telah sepakat bahwa seorang mukallaf 

bisa dikenai taklif apabilatelah memenuhi dua syarat, yaitu:  

a. Orang itu telah mampu memahami khithab Syar‟i 

(tuntutan syara‟) yang terkandung dalam al-Quran dan 

Sunnah, baik secara langsung maupun melaluiorang lain. 

Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan 

untuk memahami khithab syar‟i tidak mungkin untuk 

melaksanakan suatu taklif; 

b. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam 

ushul fiqih disebut dengan ahliyah. Secara harfiyah 

(etimologi), ahliyyah berarti kecakapan menangani suatu 

urusan. Secara terminology, menurut para ahli ushul fiqih, 

di antaranya, adalah sebagai berikut: “Suatu sifat yang 

dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari‟ 

untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan 

syara‟. Ahliyyah terbagi dalam dua bentuk, pertama, 

                                                           
57 Rachmat Syafe‟i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 334. 
58 Ibid. 341 
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ahliyyah ada‟ adalah sifat kecakapan bertindak hukum 

bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik yang 

bersifat positif maupun negatif. Kedua, ahliyyah al-wujūb, 

yaitu sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak 

yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk 

dibebani seluruh kewajiban.
59

 

 

5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pencegahan Penyakit 

Menular 

Dalam pandangan Islam, sakit merupakan musibah yang 

dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang saleh dan 

berakhlak mulia sekalipun. Artinya, orang yang terkena 

penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang 

dilakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan 

orang lain. Allah swt dan surat Al-Anfal ayat 25. berfirman: 

                       

             

“dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak 

khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara 

kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya” 

(Q.S. A-Anfal [8]: 25) 

 

Pada dasarnya ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk 

berpola hidup sehat secara jasmani dan rohani. Di antaranya, 

Islam mengajarkan untuk menghindari penyakit dan berobat 

jika sakit, bersabar dan banyak beristighfar jika mendapat 

musibah, pantang berputus asa, dan agar merawat serta 

memperlakukan orang yang sakit dengan baik.  

                                                           
59  Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan 

Hukum Benda (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), 7. 
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Penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh 

virus, sering kali menimbulkan kecacatan dan bahaya 

kematian karena tidak ada kekebalan bawaan (alamiah) untuk 

membunuh virus tersebut. Disamping itu, daya tahan tubuh 

yang masih lemah terutama pada anak-anak justru menjadi 

tidak dapat terbunuhnya virus yang telah menular. Ada 

beberapa hal dalam mencengah penyakit menular
60

 adalah: 

a. Pencegahan lebih baik dari pada pengobatan 

Diriwayatkan dengan shahih Nabi Muhammad 

segera mengutus seseorang menemuinya untuk memberi 

perintah, “Pulanglah, kami sudah membaiatmu.” (HR 

Muslim) “Janganlah (unta) yang sakit itu didekatkan 

dengan (unta) yang sehat” (HR. Bukhari Muslim). 

Bukankah pencegahan lebih baik dari pengobtan 

“Pencegahan lebih baik dari pada pengobatan”. Benar 

adanya jika lebih baik mencegah daripada mengobati, 

artinya adalah lebih baik kita menjaga dan merawat 

tubuh kita sebelum terjadi hal-hal yang tidak dinginkan 

sehingga harus dilakukan tindakan mengobati. 

Hidup sehat adalah aset yang perlu dijaga. 

Seseorang yang memiliki raga yang sehat dan jiwa yang 

kuat adalah gambaran pribadi yang  sangat mencintai 

dirinya. Kesehatan yang baik akan menunjang 

pelaksanaan pelayanan tugas kita. Bagaimana bisa 

bekerja dan melayani dengan baik, kalau kita sakit. Oleh 

karenanya, menjaga kesehatan secara baik adalah 

kewajiban setiap kita. Mencegah itu lebih baik daripada 

mengobati. Tindakan pencegahan yang secara tepat 

dilakukan dengan menjaga kesehatan pikiran, tubuh dan 

jiwa agar dapat melakukan aktivitas dengan baik. 

 

 

                                                           
60  Ahmad Nurzain, “Dampak Penyakit Menular”, 2019, 

https://pesantren.id/pandemi-infodemi-dan-hifdzun-nafs-2334/ 



 

 
31 

b. Sikap Rosulullah terhadap wabah 

Nabi Muhammad Saw selain sebagai Pemimpin 

Agama juga merupakan Kepala Negara pada saat itu, 

sehingga segala urusan dunia maupun hal-hal yang 

berkaitan dengan kepentingan akhirat menjadi pedoman 

bagi umatnya sampai saat ini, karena datangnya 

langsung dari Allah Swt berupa wahyu, baik itu perintah 

maupun larangan. Oleh karrena itu, Nabi Muhammad 

menjadi suri tauladan yang senantiasa dijalankan, baik 

urusan dunia maupun akhirat, mulai dari sesuatu yang 

sangat kecil hingga urusan yang sangat besar. Tutur 

katanya senantiasa dalam bimbingan wahyu Allah SWT, 

dan sikap hidupnya merupakan cerminan dari Alquran.
61

 

Ketika berbicara tentang wabah atau penyakit 

menular, pada dasarnya tidak dikenal saat ini saja, 

namun sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad 

Saw. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah 

Pes dan Lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk 

memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pes, 

lepra, maupun penyakit menular lain. Di antara sahabat 

Nabi Muhammad Saw yang meninggal akibat wabah 

penyakit menular adalah Mu'adz ibn Jabbal, Abu 

Ubaidah, Syarhbil ibn Hasanah, Al-Fadl ibn Al-Abbas 

ibn Abdul Muthallib. Kebijakan Rasul pun keluar 

dengan bersabda: "Jika kalian mendengar tentang 

wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian 

memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat 

kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan 

tempat itu" (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim). 

Selain itu, Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam 

bersabda: “Tha‟un (wabah penyakit menular) adalah 

suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta‟ala untuk 

menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. 

                                                           
61 Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Jakarta: 

Kencana, 2017), 66. 
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Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit 

di 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 dari Usamah bin Zaid). Rasulullah 

Muhammad Saw juga pernah meneladankan sikap kepada 

para sahabatnya terhadap pengidap penyakit menular atau 

wabah. Berikut adalah 5 langkah yang dilakukan Nabi demi 

mencegah wabah atau penyakit menular: 

1) Menghindar 

Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda; 

"Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu 

lari dari singa". Nabi menyarankan umatnya untuk 

membentengi diri dari penyakit menular dengan tidak 

menganggap enteng beberapa faktor dan penyebabnya. 

Di antaranya adalah dengan menghindari kontak secara 

langsung dengan penderita penyakit menular. Dalam 

hadis, Nabi mencontohkan penyakit kulit berupa lepra 

yang bisa menular melalui sentuhan kulit. 

2) Tenggang rasa 

Anjuran menghindari pengidap penyakit menular bukan 

berarti menunjukkan bahwa Nabi menyarankan para 

sahabatnya untuk mengucilkan penderita tersebut. Akan 

tetapi, langkah yang diimbau Nabi ini justru lebih 

menitik-beratkan kepada semangat kepedulian dan 

tenggang rasa. Hal ini, sesuai dengan hadis riwayat 

Bukhari bahwa Nabi Saw pernah bersabda; "Janganlah 

kamu lama-lama memandang orang-orang yang sedang 

sakit lepra." Hadis ini merupakan penanda bahwa 

berkontak berlebihan dengan penderita penyakit menular 

di masa itu bisa memberikan dampak penderitaan 

pengidap dari sisi psikologis. 
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3) Tawakal 

Berpasrah penuh kepada Allah Swt adalah jalan yang 

paling dianjurkan Rasulullah Saw. Ihwal penyakit 

menular, Nabi bersabda: "Tidak ada penularan, tidak 

ada ramalan jelek, dan tidak ada penyusupan kembali 

(reinkarnasi) ruh orang mati pada burung hantu. (HR. 

Muslim).  Dalam Tadrib, Imam Suyuthi mencatat bahwa 

Ibnu Shalah mengatakan, pada hakikatnya penyakit itu 

tidak dapat menular dengan sendirinya. Akan tetapi 

Allah-lah yang membuatnya menular. 

4) Bersabar 

Nabi Muhammad Saw juga menganjurkan umatnya 

untuk bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. 

Pernah ketika menghadapi wabah penyakit Thaun, 

Rasulullah bersabda: "Tha'un merupakan azab yang 

ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. 

Kemudian Dia jadikan rahmat kepada kaum Mukminin." 

(HR. Bukhari). Sabar dan tidak cepat panik menjadi 

solusi yang disarankan Rasulullah dalam menghadapi 

pandemi. Masih dalam hadis yang sama, Nabi 

melanjutkan: "Tidaklah seorang hamba yang di situ 

terdapat wabah penyakit, tetap berada di daerah 

tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa tidak 

ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, 

kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati 

syahid." 

5) Optimistis 

Pesan yang tak kalah penting dari Rasulullah Saw ketika 

tertimpa musibah wabah adalah tetap membangun 

prasangka baik, optimistis, berdoa, dan tetap berikhtiar 

sekuat tenaga. Rasulullah Saw bersabda; "Tidaklah Allah 

SWT menurunkan suatu penyakit, kecuali Dia juga yang 

menurunkan penawarnya” (HR. Bukhari). 

https://www.oase.id/read/LRvGlw-doa-terhindar-dari-wabah-virus-korona
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Lebih dari itu, ajaran Islam sarat dengan tuntunan 

untuk berpola hidup sehat baik secara jasmani maupun 

rohani. Mulai dari ajaran untuk menghindari penyakit 

dan segera berobat apabila sakit, bersabar dan banyak 

istighfar bila mendapatkan musibah, pantang berputus 

asa, dan merawat serta memperlakukan orang yang 

sedang sakit dengan cara baik. Jika sedang tertimpa 

musibah, termasuk jika sedang sakit, diperintahkan 

untuk banyak bersabar sambil berikhtiar yang dijelaskan 

pada surat berikut: 

                            

                 

“dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami 

Dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah-olah 

Dia belum mendengarnya, seakan- akan ada sumbat di 

kedua telinganya; Maka beri kabar gembiralah Dia 

dengan azab yang pedih.”(QS. Luqman [31]: 7)  

Selain itu, memelihara dirinya sendiri dari berbagai 

bencana dan penyakit yang mengancam dirinya yang 

dijelaskan dalam surat berikut: 

                       

                

“dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, 

dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke 

dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat baik” (QS. Al-Baqarah [2]: 195). 
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c. Menghindari mudharat 

Islam juga tidak menghendaki kemudharatan 

kepada umatnya. Oleh karena itu, setiap kemudharatan 

wajib hukumnya untuk dihilangkan, sehingga 

pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan 

kemudharatan lebih dikedepankan daripada menarik 

suatu kemaslahatan di dalamnya. Termasuk mencegah 

merebaknya virus corona ini harus dilakukan dengan 

segala upaya termasuk mengambil risiko yang 

bahayanya lebih sedikit untuk menghindarkan diri dari 

bahaya yang lebih besar. Dengan demikian baik 

kebijakan lockdown maupun social distancing 

merupakan salah satu cara untuk mengindarkan diri dari 

mafsadat (keburukan) yang ditimbulkan wabah virus 

corona yang telah menjadi pendemi global.
62

 

Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah yang sakit 

dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan 

Muslim dari Abu Hurairah) Islam tidak menghendaki 

adanya kemudaratan bagi umatnya, maka kemudaratan 

itu harus dihilangkan jika ada. Kaidah ini sering 

diungkapkan dalam hadits Rasulullah SAW “Tidak 

boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan” 

(HR. Hakim dan lainnya dari Abu Sa‟id al Khudri, HR. 

Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Sebaliknya, jika sedang 

berada di tempat yang terkena wabah, mereka dilarang 

untuk keluar. Kebijakan karantina dan isolasi khusus 

yang jauh dari pemukiman penduduk apabila terjadi 

wabah penyakit menular. Ketika diisolasi, penderita 

diperiksa secara detail. Lalu dilakukan langkah-langkah 

pengobatan dengan pantauan ketat. Selama isolasi, 

diberikan petugas medis yang mumpuni dan mampu 

memberikan pengobatan yang tepat kepada penderita. 

                                                           
62 Hien Lau, e.tal, The positive impact of lockdown in Wuhan on containing tth. 

Lihat juga: A.S. Maggalatung; A.M. Aji; N.R. Yunus. How The Law Works, (Jakarta: 

Jurisprudence Institute, 2014). Lihat juga: A.M. Aji; N.R. Yunus. Basic Theory of 

Law and Justice, (Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018). 
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Petugas isolasi diberikan pengamanan khusus agar tidak 

ikut tertular. Pemerintah pusat tetap memberikan 

pasokan bahan makanan kepada masyarakat yang 

terisolasi. 

d. Maqashid Al-Syariah 

Maqashid jamak dari kata maqsud yang berarti 

tuntutan, kesengajaan atau tujuan.
63

 Shari‟ah adalah 

sebuah kebijakan (hikmah) dan tercapainya 

perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia 

dan akhirat. Adapun makna maqashid al-syariah secara 

istilah adalah al-ma‟aani allati syuri‟at laha al-ahkam 

yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan 

hukum.
64

 Sebagai landasan dalam berijtihad dalam 

rangka menetapkan hukum, maka tidaklah berlebihan 

jika dikatakan bahwa pertimbangan maqashid al-syariah 

menjadi suatu yang urgen bagi masalah-masalah yang 

tidak ditemukan hukumnya secara tegas dalam nash. 

Perspektif pemikiran hukum Islam, al-Syatibi 

merupakan seorang ulama klasik yang banyak 

membicarakan tentang maqashid al-syariah pada 

zamannya, abad ke-8 hijriyah dengan karya 

monumentalnya al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah. Di 

sisi lain, Jasser Auda dengan bukunya Maqasid al-

Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems 

Approach diterbitkan oleh IIIT di London pada tahun 

2007 merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk 

mengetahui lebih dalam terkait pemikiran dua tokoh 

yang memiliki concern di bidang hukum Islam dari 

generasi yang berbeda dengan rentang waktu yang jauh 

berbeda. Bagaimana kedua tokoh ini melahirkan 

gagasannya terkait persoalan-persoalan hukum Islam 

yang masing-masing memiliki tantangan tersendiri. Agar 

                                                           
63  Hans Wehr dan J. Milton Cowan ed, A Dictionary of Modern Written 

Arabic, , (London: MacDonald & Evans LTD, 1980), 767. 
64  Ahmad al-Hajj al-Kurdi, al-Madkhal al-Fiqhi:al-Qawaid al-Kulliyyah, 

(Damsyik: Dar alMa‟arif, 1980), 186. 



 

 
37 

lebih terarah, penulis memfokuskan penelitian ini pada: 

1) Pandangan Jasser Auda dan Syatibi mengenai 

maqashid al-syariah. 2) Peran maqashid al-syariah 

dalam menetapkan hukum Islam menurut Jasser Auda 

dan al-Syatibi. 

Al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda 

berkaitan dengan almaqasid. Kata-kata itu ialah maqasid 

al-syariah, al-maqasid al-syar‟iyyah, dan maqasid min 

syar‟I al-hukm. Meskipun demikian, beberapa kata 

tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan 

hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut al-

Syatibi yang dimaksud dengan al-maslahah dalam 

pengertian syari‟ mengambil manfaat dan menolak 

mafsadat yang tidak hanya berdasarkan kepada akal 

sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak 

hamba.
65

 

Tujuan-tujuan syariat dalam Maqashid al-Syariah 

menurut al-Syatibi ditinjau dari dua bagian. Pertama, 

berdasar pada tujuan Tuhan selaku pembuat syariat. 

Kedua, berdasar pada tujuan manusia yang dibebani 

syariat. Pada tujuan awal, yang berkenaan dengan segi 

tujuan Tuhan dalam menetapkan prinsip ajaran syariat, 

dan dari segi ini Tuhan bertujuan menetapkannya untuk 

dipahami, juga agar manusia yang dibebani syariat dapat 

melaksanakan, kedua, agar mereka memahami esensi 

hikmah syariat tersebut. 

Definisi maqashid syariah adalah “Sesungguhnya 

syariah dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia di dunia dan akhirat”. Pengertian tersebut dapat 

dijelaskan tentang tujuan syariah menurut Syatibi adalah 

kemaslahatan umat manusia. Kelompok maqashid 

syariah dibagi sebagai berikut: (1) Hifdzu 

din (melindungi agama), (2) Hifdzu nafs (melindungi 
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Raja Grafindo Persada, 1996), 63-64.  
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jiwa), (3) Hifdzu aql (melindungi pikiran), (4) Hifdzu 

mal (mempertahankan harta), dan (5) Hifdzu 

nasab (ganti baju). Hifdzul Nafs menjaga jiwa dan 

kesehatan tubuh, sudah seharusnya kita sebagai seorang 

muslim wajib untuk benar-benar menjaga kesehatan jiwa 

dan tubuh kita.  

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw: Dari Aisyah 

radhiallahu 'anha, bahwasanya dia berkata: Aku bertanya 

kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang 

wabah (tha'un), maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 

sallam mengabarkan kepadaku: "Bahwasannya wabah 

(tha'un) itu adalah adzab yang Allah kirim kepada siapa 

yang Dia kehendaki, dan Allah jadikan sebagai rahmat 

bagi orang-orang beriman. Tidaklah seseorang yang 

ketika terjadi wabah (tha'un) dia tinggal di rumahnya, 

bersabar dan berharap pahala (di sisi Allah) dia yakin 

bahwasanya tidak akan menimpanya kecuali apa yang 

ditetapkan Allah untuknya, maka dia akan mendapatkan 

seperti pahala syahid”
66

 

e. Taat Pada Allah, Taat Rosul-Nya Dan Taat Pada 

Pemimpin 

Dalam alqur‟an dijelaskan bagaimana kita harus 

taat pada Allah, rosul-Nya dan pada pemimpin. Dalam 

surat An-Nisa dalam surat 59 sebagai berikut: 

                     

                        

                                                           
66 Al-Bukhari (3474), An-Nasa'i dalam As Sunan Al-Kubra (7527), Ahmad 

(26139) dan lafadz ini adalah lafadz riwayat Ahmad. 
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. 

An-Nisa [4]: 59) 

 

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda: “Wajib bagi 

seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan taat 

kepada pemimpin kaum Muslimin dalam hal-hal yang 

disukainya atau dibencinya selama tidak diperintahkan 

berbuat maksiat kepada Allah, maka jika dia 

diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, 

jangan dia dengar dan jangan dia taat” (HR. Bukhari 

dan Muslim). Taat kepada pemimpin tidak hanya kepada 

pemimpin amanah, kepada pemimpin zhalimpun kita 

harus taat. Bahwasanya tetap harus ditaati dan dipatuhi 

meskipun penguasa kita adalah seorang pemimpin yang 

zhalim selama ia tidak memerintahkan kita bermaksiat 

kepada Allah SWT, dan beliau juga menegaskan 

haramnya memberontak kepada pemerintah karena akan 

menimbulkan kekacauan dan kerusakan, dalam 

menghadapi penguasa zhalim kita diharapkan untuk 

tetap tenang dan sabar dalam kondisi dan keadaan 

bagaimanapun juga.  

Adanya penguasa zhalim didalam suatu negara itu 

akibat rakyat itu sendiri karena seorang pemimpin 

merupakan cerminan dari rakyatnya, Allah SWT 
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berfirman dalam surat Asy-Syuraa‟ ayat 30 sebagai 

berikut: 

                             

 

“dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka 

adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, 

dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-

kesalahanmu)”. (QS. Asy-Syuraa‟ [42]: 30) 

 

Selain itu, pada surat Ali-Imran ayat 165 sebagai 

berikut: 

                           

                     

“dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada 

peperangan Uhud), Padahal kamu telah menimpakan 

kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada 

peperangan Badar), kamu berkata: "Darimana 

datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah: "Itu dari 

(kesalahan) dirimu sendiri". Sesungguhnya Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Ali-Imran [3]: 165) 

 

Oleh karena itu, untuk mengubah keadaan kaum 

muslimin menjadi lebih baik, maka hendaklah setiap 

orang mengoreksi dan mengubah dirinya sendiri, bukan 

mengubah atau mencacimaki penguasa yang ada. 

Hendaklah setiap orang mengubah dirinya yaitu dengan 

mengubah aqidah, ibadah, akhlaq dan muamalahnya. 

Dalam surat Ar-Ra‟d ayat 11 sebagai berikut:  
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“bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 

Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra‟d [13]: 11) 

 

Ayat tersebut menjadi bagian utama bahwa 

pemimpin yang zhalim untuk intropeksi diri. Dalam 

introspeksi diri, tidak perlu rakyat selalu menyalahkan 

pemimpin atau presidennya. Semuanya itu bermula dari 

kesalahan rakyat itu sendiri. Jika mereka suka korupsi, 

begitulah keadaan pemimpin mereka. Jika mereka suka 

“suap”, maka demikian pula keadaan pemimpinnya. Jika 

mereka suka akan maksiat, demikianlah yang ada pada 

pemimpin mereka. Jika setiap rakyat memikirkan hal ini, 

maka tentu mereka tidak sibuk mengumbar aib penguasa 

di muka umum. Mereka malah akan sibuk memikirkan 

nasib mereka sendiri, merenungkan betapa banyak 

kesalahan dan dosa yang mereka perbuat. 
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f. Bahaya Membunuh Satu Jiwa 

Dalam surat Al-Maidah dalam surat 32 sebagai 

berikut: 

                  

                    

                    

                      

          

“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) 

bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh 

seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) 

orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan 

dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh 

manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara 

kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah 

memelihara kehidupan manusia semuanya. dan 

Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul 

Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang 

jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu 

sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat 

kerusakan dimuka bumi.” (QS. Al Maidah[5]: 32). 

 

Ayat tersebut mengajarkan untuk menjaga 

kehidupan dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. 

Ayat ini juga menunjukkan besarnya dosa membunuh 

tanpa sebab yang dibenarkan. Yakni membunuh satu 

orang seakan-akan ia membunuh seluruh manusia. 

Sebaliknya, ayat ini juga menunjukkan besarnya menjaga 
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kehidupan manusia. Menjaga nyawa satu orang seakan-

akan menjaga nyawa seluruh manusia. 

 

B. Tinjauan Konseptual Tentang Kepatuhan Terhadap 

Pemimpin Dalam Pandangan  Islam  

Taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban yang tidak 

bisa ditawar atas alasan apapun. Ketataan kepadanya adalah 

ketaatan mutlak selagi tidak untuk melakukan kemaksiatan. 

Apabila kaum muslimim telah menyetujui sebaga imam untuk 

megurus diri agama dan keduniaan mereka serta melaksanakan 

kewajiban-kewajiban kepada Allah dan umat, maka sang imam 

mempunyai hak-hak tertentu untuk dapat melaksaanakan peran 

besar yang telah di serahkan oleh umat kepadanya. Hak-hak ini 

meliputi (1) mentaatinya dalam hal-hal yang baik, (2) 

membantunya pada hal-hal yang dia perintahkan, (3) menetapkan 

belanja yang mencukupi diri dan keluarganya dengan tidak 

berlebihan atau kekurangan.
67

Hak-hak ini menurut akal memang 

suatu keharusan dan oleh agama kemudian dipertegas, 

sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah 

SAW dan riwayat yang sah.  

Hal ini dipertegas oleh Mawardi bahwa imam bila telah 

melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap umat sebagaimana 

kita ketahui berarti ia telah menunaikan hak Allah berkenaan 

dengan hak dan tanggungjawab umat. Maka, ketika itu imam 

mempunyai dua macam hak terhadap umat, yaitu: hak ditaati dan 

hak dibela, selama imam tidak menyimpang dari garis 

keimananan dan seterusnya. Adalah tidak rasional seorang imam 

yang telah melaksananakan kewajibannya kepada Allah dan umat, 

tetapi kemudian ia tidak didengar dan ditaati oleh umat serta tidak 

dibelanya.
68

 Didalam Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 59 sebagai 

berikut: 

                                                           
67  Jimmly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: Rajawali 

Grafindo Persada, 2007), 207. 
68 Al-Mawardi dan Fadhli Bahri ed. Al-Ahkam Al-Sulthaniyah (Prinsip-prinsip 

Penyelenggaraan Negara Islam). (Jakarta: Darul Falah, 2000). 1-2. 
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“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 

taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika 

kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah 

ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. 

An-Nisa [4]: 59) 

 

Ayat tersebut menjelaskan beberapa kandungan yang 

terdapat di dalamnya yaitu (1) Setiap orang yang beriman harus 

ta'at kepada Allah dan Rosulnya, (2) Kepada pemimpin umat juga 

harus ta'at jika pemimpin itu benar berdasarkan al-qu'an dan al-

hadits namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan al-qur'an dan 

al-hadits kita boleh tidak menta'atinya, dan (3) Apabila terjadi 

perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada 

Allah dan Rasul-Nya. maksud dari kembali kepada Allah dan 

Rosul-Nya adalah kita kembali kepada al-qur'an dan al-hadits, kita 

cari dasar hukumnya atau dalilnya dalam al-qur'an dan al-hadits 

tentang apa yang kita perselisihkan itu. 

Konsep Islam tentang ketaatan kepada pemerintah tersebut 

bukanlah ketaatan yang membabi buta, melainkan ketaatan kritis 

yang dibatasi oleh syari‟at serta senantiasa mentaati Allah dan 

Rasulnya. Landasa utama tetang ketaatan kritis terhadap penguasa 

(pemimpin/ pemerintah) tersebut dapat dilihat dalam hadist Nabi 

SAW, yang berarti: Dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad SAW 

bersabda: “kepada setiap muslim wajib taat dan mendengarkan 

sesuatu yang ia cintai bahkan benci, kecuali ketika diperintah 

untuk maksiat. Jika diperintah untuk maksiat maka tidak ada 
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mendengar kata taat” (HR. Bukhari 7144, Abu Daud 2526 dan 

lainnya).
69

 

Melalui hadist tersebut, Nabi SAW memberikan petunjuk 

tentang batas-batas ketaatan rakyat kepada pemimpin. Ketaatan 

hanya diberikan selama berkaitan dengan hal yang ma‟ruf. 

Sebaliknya, tidak ada ketaatan kepada penguasa dalam hal 

munkar. Mentaati penguasa dalam kemungkaran, atau 

membiarkan mereka dalam kemungkaran sama saja mendukung 

dalam kemaksiatan. Menurut Ibnu Qayyim dalam memaknai hadis 

tersebut mengatakan, siapapun yang mentaati pemimpin dalam 

kemaksiatan kepada Allah, berarti telah bermaksiat. Dengan 

demikian ketataan kepada pemimpin itu ada batsa dan 

persyaratannya, diantaranra adalah (1) pemimpin dalam hal ini 

pemerintah adalah yang menjalankan ajaran islam dalam arti yang 

luas, sehingga pemimpin melanggar ajaran Islam tidak wajib 

untuk ditaati, (2) penguasa atau pemimpin harus berlaku adi, 

berarti mereka yang berlaku zhalim dan berbuat maksiat kepada 

Allah tidak wajib ditaati, dan (3) pemimpin tersebut ditak 

menyuruh rakyatnya untuk berbuat maksiat, tugas utama 

pemerintah muslim adalah memerintahkan rakyatnya untuk 

berbuat baik dan melarang atau mencengah berbuat mungkar.
70

 

Selain itu, Ibnu Abil „Izza mengatakan, “Hukum mentaati 

pemimpin adalah wajib, walaupun mereka berbuat zhalim 

(kepada kita).”
71

 

Sesudah selesai pemilihan khalifah yang sah, yang memiliki 

serta seluruh rakyat dengan tidak ada kecuali diwajibkan 

mentaatinya, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang 

dijalankannya selama peraturan-peraturan dan perintahnya itu 

                                                           
69  Surya Yogaswara, “Ke-Islaman: Hadist Kewajiban Taat,” Ke-Islaman, 

August 17, 2011, accessed January 15, 2019, 

http://keislaman.blogspot.com/2011/08/hadist-kewajiban-taat.html. 
70 Annisa Nur Zaqia, siti Nurkamalia Nor Fatmah, dan Inawati Siti Mawaddah 

Rumisa, “Konsep Munzhaharah terhadap pemimpin dalam Perspektif Hukum Tata 

Negara dan Hadits Nabi Saw,” Jurnal of Islamic and Law Studies 2, no. 1 (2018): 27–

28 
71 Ibnu Abil „izza, “hukum taat kepada pemimpin”, 2018, 

https://dppai.uii.ac.id/ulil-amri-dan-wajibnya-taat-kepadanya-dalam-kebaikan/ 
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tidak bertentangan denga hukum Allah dan rasulnya, wajib pula 

mentaati wakilwakil negara yang ditunjuk oleh khalifah.
72

 

Menyadari bahwasannya kamu dijadikan Allah sebagai fitnah 

(cobaan) baginya dan bahwa dengan dirimu ia sedang diuji 

berkenaan dengan kekuasaan yang dimilikinya atas dirimu. 

Diantara cara memenuhi haknya ialah dengan selalu memelihara 

keikhlasan dalam menasehatinya dan tidak mendebatnya dengan 

ketegaran, sedangkan telah kau terima kekuasaanya atas dirimu, 

agar kamu tidak menyebabkan kebinasaan dirimu dan 

kebinasaanya. 

Penjabaran di atas telah dijelaskan bahwa seorang 

pemimpin wajib kita taati apabila mentaati perintah Allah serta 

Rasul-Nya dan berdampak pada kesejahteraan rakyatnya, tetapi 

jika penguasa telah keluar dari aturan-aturan, baik aturan-aturan 

agama atau aturan-aturan yang telah ditetapkan Negara, maka 

rakyat wajib melakukan amar ma‟ruf nahi munkar. Ketaatan 

kepada pemimpin (penguasa) tersebut ada batasannya. Batasannya 

tidak lain adalah: pertama, bukan dalam perkara kemaksiyatan. 

Kedua, penguasa/pemimpin tersebut tidak melakukan kekufuran 

yang nyata atau mengubah pilar-pilar Islam. Ketiga, dalam kasus 

al hukkâm (penguasa yang punya hak untuk melakukan legislasi), 

dia tidak kehilangan salah satu dari syarat-syarat in‟iqad (syarat 

pengangkatan). 

Secara logis, hak ini didapat dengan maksud agar dia dapat 

berkonsentrasi dalam mengurus umat dan negara. Ini ada 

kaitannya dengan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin, 

dimana untuk mewujudkan stabilitas dan penciptaan suasana yang 

sejuk dalam kehidupan bernegara sangat penting adanya ketaatan 

rakyat terhadap pemimpinya. Karena itu wajib hukumnya ketaatan 

dan membentuk hubungan yang harmonis dengan didasari rasa 

mencintai dan saling tolong menolong antara pemimpin dengan 

rakyat. Selain itu, Pemimpin juga disebutkan bahwa ia harus 

dibela. Membela kepada Negara berarti juga membela Negara. 

                                                           
72 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam. (Bandung: Sinar Baru Al Besindo, 2005), 

502. 
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Dalam penyelenggaraan politik dalam dan luar negeri, pembelaan 

terhadapnya dari kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh pihak 

lain adalah wajib selama terang dan jelas bahwa dia berada 

dipihak yang benar. 

 

C. Tinjauan umum tentang kebijakan pemerintah tentang 

penanganan COVID-19 

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem 

pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-

19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem 

pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS-

CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) adalah jenis baru dari coronavirus yang 

menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, 

seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, 

dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi 

virus Corona disebut COVID-19  pertama kali ditemukan di kota 

Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular 

dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, 

termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. 

Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan 

untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah 

penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, 

diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.
73

  

COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi 

sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya 

menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus 

ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti 

infeksi paru-paru (pneumonia). Virus ini menular melalui 

percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika 

berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang 

                                                           
73, Ika Dewi Sartika Simima. “Kebijakan Pemerintah Tentang Penanganan 

Covid-19”, (Jakarta: Universitas Bhayangkara, 2019), 11. 

https://www.alodokter.com/alasan-mengapa-lansia-lebih-rentan-terhadap-virus-corona
https://www.alodokter.com/waspadai-infeksi-virus-corona-pada-anak
https://www.alodokter.com/lindungi-bayi-anda-dari-virus-corona
https://www.alodokter.com/infeksi-virus-corona-pada-ibu-menyusui-ini-yang-perlu-anda-ketahui
https://www.alodokter.com/covid-19
https://www.alodokter.com/memahami-istilah-lockdown-yang-mencuat-di-tengah-pandemi-virus-corona
https://www.alodokter.com/tampak-mirip-ketahui-beda-gejala-virus-corona-dengan-flu-biasa
https://www.alodokter.com/risiko-penularan-virus-corona
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kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain COVID-

19, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus 

penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan virus 

penyebab Middle-East Respiratory Syndrome (MERS). Meski 

disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu 

coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan 

SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran 

dan keparahan gejala.
74

 

Virus Corona yang menyebabkan COVID-19 bisa 

menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah 

kasus terkonfirmasi positif hingga 03 Mei 2021 adalah 1.677.274 

orang dengan jumlah kematian 45.796 orang. Tingkat kematian 

(case fatality rate) akibat COVID-19 adalah sekitar 2,7%. Jika 

dilihat dari persentase angka kematian yang di bagi menurut 

golongan usia, maka kelompok usia 46-59 tahun memiliki 

persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan 

golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 

56,6% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-

laki dan 43,4% sisanya adalah perempuan.
75

 

Gejala awal infeksi virus Corona atau COVID-19 

bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit 

tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan 

sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat 

bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, 

sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul 

ketika tubuh bereaksi melawan virus Corona. Secara umum, ada 

3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus 

Corona, yaitu: (1) Demam (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius), 

(2) Batuk kering, dan (3) Sesak napas. Ada beberapa gejala lain 

yang juga bisa muncul pada infeksi virus Corona meskipun lebih 

jarang, yaitu: (1) Diare, (2) Sakit kepala, (3) Konjungtivitis, (4) 

                                                           
74  Kemenkes RI, “Virus Corona”, 2020, https://www.alodokter.com/virus-

corona 
75 Kementrian Kessehatan Nasional, “Jumlah Pasien Positif Virus Corona”, 
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Hilangnya kemampuan mengecap rasa, (5) Hilangnya kemampuan 

untuk mencium bau (anosmia), dan (6) Ruam di kulit. Gejala-

gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari 

sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus Corona.   

Karena mudah menular, virus Corona juga berisiko tinggi 

menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. 

Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang 

memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu 

menggunakan alat pelindung diri (APD). Dalam hal ini 

pemerintah mengeluarkan surat keputusan menteri kesehatan RI 

Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol 

Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam 

rangka pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 

(COVID-19).
76

 Secara umum keputusan menteri kesehatan RI 

tersebut memutuskan bahwa: 

1. Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas 

Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-

19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini  

2. Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas 

Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-

19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

digunakan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga, 

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 

kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk asosiasi, pengelola, 

pemilik, pekerja, dan pengunjung pada tempat dan fasilitas 

umum, serta komponen lain, baik dalam penetapan kebijakan, 

pembinaan aktivitas usaha, pelaksanaan usaha/kegiatan, 

aktivitas masyarakat, maupun dalam melakukan pengawasan 

                                                           
76  Keputusan Menteri RI Kesehatan RI Nommor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang “Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di 

Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-

19”. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07-

MENTERIKESEHATAN-382-2020_ttg  

Protokol_Kesehatan_Bagi_Masyarakat_di_Tempat_dan_Fasilitas_Umum_Dalam_Ra

ngka_Pencegahan_COVID-19. pdf 
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kegiatan di tempat dan fasilitas umum, dalam rangka 

mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa 

pandemi COVID-19. 

3. Penentuan kembali aktivitas masyarakat dan dunia usaha di 

tempat dan fasilitas umum dengan mengikuti Protokol 

Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum 

Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU, disesuaikan dengan tingkat risiko wilayah 

penyebaran COVID-19 dan kemampuan daerah dalam 

mengendalikan COVID-19, yang mengacu pada ketentuan 

pemberlakuan pembukaan tempat dan fasilitas umum yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah 

daerah/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

sesuai dengan kewenangannya. 

4. Kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan 

kewenangannya dapat menindaklanjuti Protokol Kesehatan 

Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam 

Rangka Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 untuk 

setiap sektor sesuai dengan kebutuhan, dalam bentuk panduan 

teknis. 

5. Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 

daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan Protokol Kesehatan Bagi 

Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka 

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, sesuai dengan 

kewenangan masing-masing dan dapat melibatkan masyarakat. 

Berdasarkan peraturan tersebut maka State of 

Emergency (keadaan darurat) merupakan situasi yang mendapat 

pengecualian karena keadaannya tidak dapat dikendalikan oleh 

norma-norma hukum, maka pada keadaan ini penguasa diberikan 

wewenang untuk melakukan apapun guna memastikan 
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keselamatan publik dalam keadaan darurat.
77

 Regulasi atau norma 

yang konstitusional tidak akan efektif untuk menyelesaikan 

keadaan tersebut. Anasir keadaan darurat dapat kita temukan 

pada Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 dengan penggunaan yang 

berbeda. Pada Pasal 12, Presiden diberikan kewenangan untuk 

menyatakan keadaan bahaya, sedangkan Pasal 22 memberikan 

hak kepada Presiden untuk menetapkan Peaturan pemerintah 

Pengganti Undang-Undang, dalam hal ikhwal kegentingan yang 

memaksa. Terdapat dua kategori keadaan darurat di dalam 

konstitusi, yaitu keadaan bahaya dan hal ikhwal kegentingan yang 

memaksa. Perbedaan dua konsep tersebut terletak pada faktor 

yang menyebabkan timbulnya keadaan darurat.
78

 

Konsep keadaan bahaya, faktor munculnya ancaman berasal 

dari luar (eksternal), berbeda halnya dengan hal ikhwal 

kegentingan yang memaksa dimana berasal dari faktor internal. 

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat tiga unsur penting yang 

membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara yang 

memunculkan adanya kegentingan yang memaksa, yaitu unsur 

adanya ancaman yang membahayakan; unsur adanya kebutuhan 

yang mengharuskan; dan unsur adanya keterbatasan waktu yang 

tersedia.
79

 

Kategori keadaan darurat di dalam undang-undang 

diantaranya kedaruratan kesehatan masyarakat yang diatur oleh 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan; kedaruratan sipil yang diatur oleh Peraturan 

pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959; 

dan kedaruratan bencana yang diatur oleh Undang-

Undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 

2020, dimana Presiden telah mendeklarasikan bahwa kondisi 

darurat yang sedang dialami saat ini dikategorikan sebagai darurat 

                                                           
77 Carl Schmitt, Theologie Politique, Fr. Trans. (Paris: Jean Louis Schlegel, 

1988), 22-23. 
78 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020. www.covid19.go.id 
79  Jimmly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta: Rajawali 

Grafindo Persada, 2007),  207. 
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kesehatan masyarakat. Maka acuan undang-undang yang 

digunakan ialah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 

1 disebutkan bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat merupakan 

kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan 

ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang 

disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi 

kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya 

kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas 

negara. 

 

D. Tinjauan Persepektif Fiqh Siyasah tentang Penanganan 

Pandemi 

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

Kata fiqih berasal dari fuqaha- yafqahu-fiqhan.Secara 

bahasa, pengertian fiqih adalah “pemahaman yang mendalam”. 

Kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur‟an sebanyak 20 

kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian 

“kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”. 

Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qathi), fiqih 

merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni).
80

 

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqih adalah upaya 

sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk 

menggali hukum-hukum syara‟ sehingga dapat diamalkan 

oleh umat islam. Fiqih disebut juga  dengan hukum Islam. 

Karena fiqih bersifat ijtihadiah, pemahaman terhadap hukum 

syara‟ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan 

sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan 

kondisi manusia itu sendiri. 

Fiqih mencakup berbagai aspek kehidupan. Disamping 

mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia 

dengan Tuhannya (ibadah), fiqih juga membicarakan aspek 

hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). 

                                                           
80 Amir Syarifuddin, Pembaruan  Pemikiran Dalam Islam, (Ma‟luf, al-munjid, 

2009), 591. 
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Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah 

(pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), 

murafa‟at (hukum acara), siyasah (politik  ketatanegaraan) 

dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional). Pada 

bagian mendatang aspek-aspek fiqih Islam ini akan diuraikan 

secara lebih perinci, dari gambaran diatas jelaslah bahwa fiqih 

siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid 

tentang hukum syari‟at yang berhubungan dengan 

permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang pengertian dari objek kajian fiqih siyasah, perlu 

diteliti dan dirumuskan baik secara etimologis maupun 

terminologis konsep fiqih siyasah tersebut.  

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti 

mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, 

politik dan pembuatan  kebijaksanaan.
81

 Pengertian 

kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah 

mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu 

yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara 

terminologis bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan 

yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan 

kemaslahatan serta mengatur keadaan.
82

 Sementara itu, 

batasan siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia 

dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Selain itu, 

siyasah mengatur atau memimpin sesuatu yang 

menghantarkan manusia kepada kemaslahatan.
83

 

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli diatas masih 

bersifat umum dan tidak melihat/pertimbangan nilai-nilai 

syari‟at, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai 

kemaslahatan. Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa 

manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari 

kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh 

Rosulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi 

                                                           
81 Ibn Manzhur, Lisan Al-Arab, Juz 6 ( Beirut:Dar Al-Shadar, 1968),108. 
82  Abdul Wahhab Khallaf, Al-Siyasah Al-Syari‟ah, (Kairo: Dar Al 

Anshar,1977), 4-5. 
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senada dirimuskan oleh Ahmad fathi bahansi yang 

menyatakan bahwa siyasah adalah pengaturan kepentingan 

kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara‟.
84

 

Sebagai ilmu ketataneggaraan dalam fiqih siyasah antara lain 

membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan dan 

bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan 

kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa 

pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabakan 

kekuasaannya.
85

 

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa fiqih siyasah merupakan salah satu aspek 

hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan 

kepengurusan kehidupan manusia dalam  bernegara demi 

mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqih 

siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum 

Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya 

dengan kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal 

terhadap perkembangan zaman dan sangatlah bersifat 

debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima 

perbedaan pendapat.  

Fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah mengandung arti suatu 

kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan 

sistem pemerintahan menurut ketentuan dan peraturan yang 

berlaku baik dalam al-Qur'an maupun Hadis dengan tujuan 

kemaslahatan bersama, serta menciptakan hubungan antara 

pemimpin di satu pihak dan rakyat di pihak lain dan juga 

kelembagaan dalam masyarakat.
86

 

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqh al-siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam 

bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 

                                                           
84 Ahmad Fathi Bahansi, al-Siyasah al-Jinayah fi al-Syari‟at al-Islam, (Mesir: 

Maktabah Dar Al-Umdah, 1965), 61. 
85 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam, 

(Jakarta:  Prenadamedia, 2014) , 2-5.  
86 Mustofa Hasan. Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah Fikih. 

(Ejournal . Institut  Agama Islam Negeri Bengkulu. Ac.id), 99. 
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(undang-undang dasar negara dan sejarahlahirnya perundang-

undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara 

perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan 

syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-

undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksanaan 

perundang-undangan tersebut. Disampin itu, kajian ini 

membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar‟iyah, 

tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan 

hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara 

serta hakhak warga negara yang wajib di lindungi.
87

 

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal 

ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 

(Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya 

perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi 

(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam 

perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas 

konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal 

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga 

negara yang wajib dilindungi.
88

 

Kata “dustur” berasal dari bahasa persia. Semula artinya 

adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 

politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, 

kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan 

(pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami 

penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang 

pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara 

istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur 

dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 

masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis 

(konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Abu A‟la 

alMaududi menakrifkan dustur dengan suatu dokumen yang 
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(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153. 
88 Ibid. 177. 



 

 
56 

memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan 

pengaturan suatu Negara.
89

 Al-Siyasah alDusturiyyah adalah 

bagian fiqh al-Siyasah yang membahas masalah perundang-

undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟at. 

Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya 

yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-

hukum syari‟at yang disebutkan di dalam al-Quran dan yang 

dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, 

muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.  

Atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyyah dikatakan sebagai 

bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-

undangan Negara, yang secara spesifik lingkup 

pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan 

dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-

hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.
90

 

Kaitannya dengan persoalan fiqh siyasah dusturiyah 

umumnya tidak dapat terlepas dari dua unsur pokok yaitu; 

Pertama, dalil-dalil kulli (dalil yang mempunyai sifat 

keseluruhan dan tidak menunjukkan kepada sesuatu persoalan 

tertentu dari perbuatan mukalaf), baik ayat-ayat al-Quran 

maupun hadis, maqashid syari‟ah, dan semangat ajaran Islam 

di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah 

bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil kulli 

tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah 

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena 

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil 

ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.
91

 

Klasifikasi dan ruang lingkup Fiqh al-Siyasah al 

Dusturiyyah dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh 

siyasah, terdapat ihktilaf dari para ulama. Namun perbedaan 

ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sudut 
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90 Ibid. 30 
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pandang masing-masing ulama, perbedaan tersebut dapat 

dilihat dari sisi jumlah pembagian masingmasing. Diantaranya 

adalah klasifikasi fiqh al-siyasah terbagi menjadi beberapa 

bagian diantaranya: Siyasah al-Dusturiyyah (Perundangan), 

Siyasah al-Maliyyah (Keuangan), Siyasah al-Qada‟iyyah 

(Peradilan), Siyasah al-Harbiyyah (Peperangan) dan Siyasah 

al-Idariyyah (Adminitrasi).
92

Selajutnya, fiqh al-siyasah 

dikelompokkan menjadi 3 bagian kelompok, antara lain:
93

 

a. Siyasah Dusturiyyah Politik Perundang-Undangan  

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum 

al Tasyri‟iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau al 

Qada‟iyyah oleh lembaga yudikatif dan administrasi 

pemerintahan atau al-Idariyyah oleh eksekutif. 

b. Siyasah Dauliyyah Politik luar negeri 

Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga 

negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang 

bukan warga negara. di bagian ini juga ada politik 

masalah peperangan atau siyasah al-Harbiyyah yang 

mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan perang, 

pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan 

senjata. 

c. Siyasah Maliyyah 

Bagian ini membahas politik keuangan dan moneter yang 

antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, 

pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan 

internasional, kepentingan hak-hak politik, pajak dan 

perbankan.  

Fiqh al-Siyasah al-Dusturiyyah adalah bagian fiqh al-

Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan 

Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari‟at. Artinya 
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undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang 

tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum 

syari‟at yang disebutkan di dalam al-Quran dan yang 

dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, 

muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Atas 

hal-hal di ataslah siyasah dusturiyyah dikatakan sebagai 

bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-

undangan Negara. Yang lebih spesifik lingkup 

pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan 

dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-

hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Selain itu 

juga berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentu 

pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan 

(kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi 

pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi 

individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan 

rakyat.
94

 Selain itu, fiqh alsiyasah al-dusturiyyah terbagi atas 

beberapa bidang sebagai berikut:
95

 

a. Bidang Siyasah Tasri'iyah  

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah pada 

persoalan ahl al-hall wa al-‟aqd (majelis shura), 

perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non 

muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang 

Dasar, UndangUndang, Peraturan Pelaksanaan dan 

Peraturan Daerah  

b. Bidang Siyasah Tanfidhiyyah 

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi 

pembahasan tentang imamah persoalan bai‟ah, wuzarah 

dan waliy al-ahdi. 
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c. Bidang Siyasah Qadaiyyah 

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi 

pembahasan tentang peradilan. 

d. Bidang Siyasah Idariyyah 

Pembahasan terkait dengan siyasah ini adalah meliputi 

pembahasan tentang administrasi dankepegawaian. 

 

2. Perspektif Fiqih Siyasah Tentang Penanganan Pandemi 

COVID-19 merupakan virus corona baru dengan kondisi 

atau karakter baru dan berakibat fatal pada keselamatan jiwa 

atau kematian manusia. Seluruh negara-negara di dunia saat 

ini disibukkan dengan berbagai upaya dalam pengobatan, 

pencegahan penularan, dan penangan dari dampak pandemi 

tersebut. Dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 

sangat luas dan multi dimensi, sehingga memaksa semua 

negara menetapkan kebijakan khusus untuk 

menanggulanginya. Tidak sedikit negara-negara dunia 

menjadi gamang dalam membuat keputusan dan terus 

berupaya menemukan cara baru yang lebih efektif dalam 

penanggulangan COVID-19.  

Akibat dampak COVID-19 pemerintah menyampaikan 

bahwa hampir di semua negara terutama yang berpenduduk 

muslim, para ulama melakukan ijtihad untuk menetapkan 

fatwa yang relevan dengan kondisi pandemi COVID-19 agar 

menjadi panduan di negara masing-masing seperti untuk 

tenaga medis, para penderita, ataupun umat Islam pada 

umumnya. Dalam ajaran islam, ijtihad merupakan bagian dari 

fiqih (tata cara dan aturan-aturan dalam pelaksanaan Ibadah) 

yang mempunyai karakter solutif terhadap permasalahan yang 

muncul dan meringankan dalam aplikasi kebijakan. Untuk Itu 

pendekatan fiqih dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan membantu dalam pengambilan keputusan untuk 

mengahadapi pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. 
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Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini 

sejalan dengan fiqih islam. Pertimbangan paling utama dalam 

penetapan fatwa atau kebijakan adalah menjaga keselamatan 

jiwa, menjaga keberlangsungan agama melalui rukhshah, dan 

menjaga perekonomian. Fatwa yang dikeluarkan ulama 

diharapkan dapat menjadi panduan dalam beribadah, 

membangun kesadaran dan solidaritas umat, serta kaitannya 

dengan perekonomian umat. Dalam kesempatan kali ini 

pemerintah juga mengajak kepada semua peserta dan 

pengambil kebijakan dari negara-negara muslim untuk 

bersatu, saling bahu membahu, membangun kerjasama dan 

saling tolong menolong (at-ta‟awun wat-tanashur) antar 

sesama maupun antar negara yang membutuhkan, sehingga 

pandemi dapat ditangani dengan lebih baik.  

Adapun dalam fiqih siyasah  Kata “wizarah” diambil dari 

kata Alwazir yang berarti berat. Hal ini dikarenakan seorang 

Wazir memiliki tugas yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan 

sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. 

Wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara 

atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang 

memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan 

rakyat, negara atau kerajaan yang bersangkutan. Mengenai 

kata wizarah terjadi saling berbeda pendapat dikalangan para 

ulama yang secara garis besar terbagi menjadi tiga yaitu: 

Pertama, wizarah berasal dari kata Al-Wizar yang berarti 

beban karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh 

kepala negara kepadanya. Kedua, wizarah diambil dari kata 

Al-Wazar yang berarti Al-malja (tempat kembali) karena 

kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat 

wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan 

memutuskan suatu kebijakan negara, dan yang ketiga wizarah 

juga berasal dari Al-Azr yang berarti punggung karena fungsi 

dan tugas wazir adalah sebagai tulang punggung bagi 

pelaksanaan kekuasaan kepala negara, sebagaimana halnya 
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badan menjadi kuat tegak berdiri karena ditopang punggung.
96

 

Dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu 

kepala negara, raja atau khalifah dalam menjalankan tugas-

tugasnya. Sebab, pada dasarnya kepala negara sendiri tidak 

mampu menangani seluruh permasalah politik dan 

pemerintahan tanpa bantuan orang-orang terpecaya dan ahli 

dibidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan 

tenaga dan pikiran wazir sehingga sebagian persoalan-

persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan 

kewenangannya kepada wazir dengan kata lain wazir 

merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus 

pemerintahan.  

Sejarah Rasulullah SAW disebutkan bahwa Abu Bakar 

dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai wazir beliau. Ketika 

Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar 

menjadi Khalifah dan ia menjadikan umar wazirnya. 

Kemudian diteruskan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi 

Thalib. Wazir memiliki hak pengawasan umum terhadap 

semua persoalan, di samping bertindak dengan kekuatan 

konsultatif, dia juga mempunyai hak pengawasan terhadapa 

departemen kemiliteran. Penerapan sistem wazir atau perdana 

menteri ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh Khalifah 

Mu‟awiyah bin Abi Sufyan. Seorang wazir berfungsi sebagai 

pendamping khalifah memiliki kewenangan untuk 

menggantikan beban dan tanggung jawab khalifah dalam 

menjalankan pemerintahan sehari-hari, apabila khalifah 

tengah berhalangan atau tidak dapat menjalankan 

pemerintahan karena sesuatu. Diantara syarat yang dimiliki 

seorang wazir adalah cerdas, cakap, terampil, dapat dipercaya 

dan mau berkerja keras untuk kemajuan.
 97
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3. Corona Virus (COVID-19) dalam Hukum Islam 

Wabah penyakit yang melanda umat manusia sekarang 

pernah juga terjadi di zaman Rasulullah masih hidup. Wabah 

penyakit yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah sejenis 

penyakit kusta, penyakit kusta ini juga termasuk penyakit 

keras, menular dan hingga menyebabkan kematian selain itu 

penyakit kusta ini dalam menjangkit manusia sangat cepat 

proses penyebarannya dimasa kala itu.  

Zaman Rasulullah selain penyakit kusta, ada juga wabah 

penyakit lain yaitu dimana masa Rasulullah melakukan hijrah 

ke Madinah, situasi di Madinah saat itu sangat mencemaskan 

dan mengkhawatirkan dengan kondisi air yang kotor, keruh 

dan penuh wabah penyakit. Selain di zaman Rasullah wabah 

penyakit juga pernah melanda di masa para sahabat yaitu pada 

masa khalifah Umar bin Khatab, adapun wabah penyakit yang 

terjadi pada masa Umar bin Khatab adalah penyakit kolera, 

yang pada saat itu rombongan khalifah Umar bin Khatab dan 

rombongan tengah mengadakan perjalanan menuju negeri 

Syam. Dalam kondisi seperti ini Khalifah Umar bin Khatab 

meminta saran dan masukan dari kaum Muhajirin dan kaum 

Anshar saat itu, apakah perjalanan dilanjutkan atau perjalanan 

dihentikan dan kembali ke Madinah. Maka dalam keadaan 

genting tersebut, disampaikan oleh sesepuh Quraisy “Menurut 

kami, engkau beserta orang-orang yang bersamamu sebaiknya 

kembali ke Madinah dan janganlah engkau bawa mereka ke 

tempat yang terjangkit penyakit itu”. Abu Ubaidah bin Jarrah 

karena pada saat itu ia masih menyangkan keputusan khalifah 

maka Abu Ubaidah bin Jarrah berkata “ Kenapa engkau 

melarikan diri dari ketentuan Allah?”, maka khalifah Umar 

bin Khatab menjawab, bahwa apa yang dilakukannya 

bukanlah melarikan diri dari ketentuan Allah, melainkan 

untuk menuju ketentuanNya yang lain.   Khalifah Umar bin 

Khatab memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke 

negeri Syam, hal ini terjadi setelah khalifah mendapat 

informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa suatu ketika 
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Rasullah melarang seseorang untuk memasuki suatu wilayah 

yang terkena wabah penyakit.
98

 

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa wabah 

penyakit ini bukan saja terjadi pada zaman modern seperti saat 

ini, tetapi pernah juga terjadi dimasa yang Rasulullah. Wabah 

penyakit yang melanda ummat manusia sekarang dan masa 

lalu berbeda jenis wabah penyakitnya, namun proses 

penyebaran dan akibat dari wabah penyakit tersebut memiliki 

kesamaan misalnya, penyebarannya sangat cepat dan 

penderitanya bisa menyebabkan kematian.Wabah penyakit 

didalam al-quran telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui 

firman-Nya Surah At-Tagabun ayat 11-13 sebagai berikut: 

 ُ ِ يَۡهِد قَۡهبَهُۥۚ َوٱّللا ِِۗ َوَمه يُۡؤِمۢه بِٲّللا ِصيبٍَة إَِّلا بِئِۡذِن ٱّللا َمآ أََصاَب ِمه مُّ

ُسىَلۚ فَئِن تََىناۡيتُۡم  ١١هِيٞم بُِكمِّ َشۡيٍء عَ  َ َوأَِطيُعىْا ٱنرا َوأَِطيُعىْا ٱّللا

ُغ ٱۡنُمبِيُه  ِ  ١١فَئِواَما َعهَٰى َرُسىنِىَا ٱۡنبَهَٰ هَ إَِّلا هَُىۚ َوَعهَى ٱّللا
ُ ََّلٓ إِنَٰ ٱّللا

  ١١فَۡهيَتََىكاِم ٱۡنُمۡؤِمىُىَن 

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang 

kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman 

kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada 

hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (11); 

Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, jika 

kamu berpaling sesungguhnya kewajiban Rasul Kami 

hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang (12; 

dan (Dialah) Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dan 

hendaklah orang-orang mukmin bertawakkal kepada Allah 

saja (13). (Q.S. At-Tagabun[64]: 11-13) 

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang 

pada dirinya, hartanya atau anaknya melainkan dengan kada 

dan takdir Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, 

kada-Nya dan takdirNya niscaya Allah akan memberi 
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petunjuk kepada hatinya dengan berserah diri kepada 

perintahnya, dan rida dengan takdirNya, dan Allah Mahatahu 

atas segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun yang luput dariNya. 

Seseorang tidaklah ditimpa sesuatu yang tidak diinginkannya 

kecuali dengan izin Allah, ketetapan, dan takdir-Nya. 

Barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah 

membimbing hatinya untuk menerima perintah-Nya dan rela 

kepada keputusan-Nya, Allah membimbingnya kepada 

keadaan, perkataan dan perbuatan terbaik, sebab dasar 

hidayah adalah hati, sementara anggota badan adalah 

pengikut. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, tidak ada 

sedikit pun yang samar bagi-Nya.
99

 

Merujuk pada ayat tersebut di atas yang dikaitkan dalam 

konteks sekarang, dengan adanya  virus corona merupakan 

salah satu cobaan. Semua orang dibuat takut dan khawatir 

oleh penyebaran virus covid 19 ini. Oleh sebab itu, sikap 

yang diambil adalah meyakini bahwa virus adalah makhluk 

Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah SWT. Dengan 

demikian, manusia diharuskan kembali kepada jati dirinya 

yaitu ada Yang Maha Kuasa dibalik semua kejadian di muka 

bumi ini. Sikap selanjutnya adalah berdoa karena 

kekhawatiran akan menyebarnya virus corona bukan 

menjadikan paranoid, sebagai insan beriman kita harus yakin 

bahwa semua itu atas kehendak-Nya, maka berdoa agar 

selamat dan dijaga dari penyebaran penyakit akibat virus 

corona menjadi sesuatu yang harus kita mohonkan kepada 

Peran Nabi Muhammad Saw dalam mengatasi wabah Tho‟un 

sebagai berikut: 

a. Bentuk larangan nabi adalah agar dampak dan penyebaran 

wabah tidak meluas, sebagaimana sabda Rasulullah Saw 

“Dan janganlah mencampur yang sakit kepada yang sehat. 

                                                           
99 Tafsir web melalui, https://tafsirweb.com/10955- quran-surat-at-taghabun-

ayat 11.html. 
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b. Diperbolehkannya seseorang keluar jika memiliki tujuan 

yang mendesak, seperti kehabisan pasokan makanan, atau 

berobat dan bekerja. 

c. Selain itu juga dituntut untuk Selalu menjaga kebersihan 

diri dengan selalu mencuci tangan, serta menjauhi 

kerumunan dan kumpul-kumpul yang sifatnya tidak 

darurat. 
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