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BAB IV 

ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Letak Geografis 

Kecamatan Banjarmasin Timur merupakan salah satu dari kecamatan yang 

ada di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin itu sendiri secara geografis terletak 

antara 3
o 

16` 4`` sampai dengan 3
o
 22` 54`` Lintang Selatan dan 114

o
 31` 40`` 

sampai dengan 114
o
 39` 55`` Bujur Timur, yang terdiri dari lima kecamatan 

diantaranya Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, 

Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Timur dengan total jumlah kelurahan 

sebanyak 52 kelurahan. Kota banjarmassin termasuk wilayah dengan iklim tropis, 

curah hujan rata-rata pada tahun 2021 sebanyak 3.259,1 mm lebih rendah dari 

tahun sebelumnya yakni sebanyak 3.378,3 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada 

bulan Januari 2021 mencapai 898,3 mm. Sedangkan rata-rata kelembapan udara 

pada tahun 2021 sebesar 84,8% dengan kelembaban udara tertinggi terjadi pada 

bulan Maret, April, Juni, Juli November dan Desember 2021 sebesar 100,00%.
1
  

Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki luas wilayah sebesar 16,925 Km
2
 

dengan ibukota kecamatannya adalah Kuripan. Banjarmasin Timur terdiri dari 

beberapa kelurahan dantaranya Pekapuran Raya, Karang Mekar, Kebun Bunga, 

Sungai Lulut, Kuripan, Sungai Bilu, Pengambangan, Banua Anyar, dan Pemurus 

Luar. Jumlah Rukun Warga (RW) secara keseluruhan adalah 17 RW dan 284 

                                                           
1
Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin Dalam Angka 2022 

(Banjarmasin: CV. Karya Bintang Musim, 2022). 
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Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Banjarmasin Timur secara topografis berada 

pada ketinggian rata-rata 0.16 m dibawah permukaan laut (dpl) dengan kondisi 

daerah yang berawa-rawa serta digenangi air yang dialiri oleh sungai Martapura 

dan bermuara di sungai Barito.
2
   

Tabel 4.1 Wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur 

No Desa/Kelurahan 
Luas Wilayah 

Km
2
 

Presentase 

Terhadap Luas 

Kecamatan 

1 Pekapuran Raya 1,486 8,78 

2 Karang Mekar 1,190 7,03 

3 Kebun Bunga 0,700 4,14 

4 Sungai Lulut 0,570 3,37 

5 Kuripan 7,200 42,54 

6 Sungai Bilu 1,630 9,63 

7 Pengambangan 1,120 6,62 

8 Banua Anyar 0,900 5,32 

9 Pemurus Luar 2,130 12,58 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur Dalam Angka 

2022. 
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Gambar 4.1 Peta Kecamatan Banjarmasin Timur 

 

 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk kota Banjarmasin pada tahun 2021 sebanyak 657.633 jiwa 

dan pada tahun 2022 berjumlah 662.230, dari data tersebut menunjukkan bahwa 

ada kenaikan jumlah penduduk sebanyak 4.597 jiwa pada tahun 2022. Kemudian 

Rasio Jenis Kelamin (RJK) di Kota Banjarmasin pada tahun 2021 adalah 100,29. 

Sekitar 48,11% penduduknya berasal dari kecamatan Banjarmasin Selatan dan 
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Banjarmasin Utara, dengan kepadatan penduduk terbanyak di Banjarmasin 

Tengah yakni 13.160 jiwa/km
2
. 

3
  

Sedangkan jika dilihat dari lingkup kecamatan Banjarmasin Timur Rasio 

Jenis Kelaminnya berjumlah 98,31 dan dari hasil sensus penduduk pada tahun 

2021 jumlah penduduk di kecamatan Banjarmasin Timur sebanyak 123.678 jiwa, 

yang terdiri dari 61.313 jiwa penduduk laki-laki dan 62.365 jiwa penduduk 

perempuan. Kepadatan penduduk di kecamatan Banjarmasin Timur adalah 

7.306,98/Km
2
. Penduduk di kecamatan Banjarmasin Timur didominisasi oleh 

kelompok usia produktif yakni 15-64 tahun sebanyak 81.917 jiwa, sedangkan 

jumlah penduduk usia non-produktif sebanyak 6.783 jiwa.
4
 

 

3. Pendidikan 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Banjarmasin pada tahun 2021 

mengenai sektor pendidikan Negeri maupun Swasta di Banjarmasin Timur data 

tahun 2021/2022 diantaranya: Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 59, 

Raudhatul Athfal (RA) berjumlah 8, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 42 buah, 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjumlah 9 buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

berjumlah 8 buah, Madrasah Tsanawiyah (MTs) berjumlah 4 buah, Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) berjumlah 5 buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) 

berjumlah 4 buah, Madrasah Aliyah (MA) 1 buah, dan Akademi/Perguruan 

Tinggi berjumlah 4 buah.
5
      

                                                           
3
Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin Dalam Angka 2022. 

4
Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur Dalam Angka 2022. 

5
Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kecamatan Banjarmasin Timur Dalam Angka 2022. 
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4. Pemeluk Agama 

Penduduk kecamatan Banjarmasin Timur mayoritasnya adalah menganut 

agama Islam dibandingkan dengan penganut agama lainnya. Berdasarkan sumber 

data yang diperoleh dari buku agregat kependudukan semester II tahun 2018 

provinsi Kalimantan Selatan, bahwa ada beberapa agama yang diatu  masyarakat 

kecamatan Banjarmasin Timur. Data pemeluk agama tersebut dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini:
6
 

Tabel 4.2 Jumlah Pemeluk Agama 

No Agama Jumlah Pemeluk Agama 

1 Islam 115.918 

2 Kristen 2.632 

3 Katolik 1.708 

4 Hindu 96 

5 Budha 1.274 

6 Konghucu 5 

8 Aliran Kepercayaan 0 

Total 121.633 

 

5. Tempat Peribadatan 

Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki sarana peribadatan diantaranya 

seperti Masjid sebanyak 43 buah, Langgar sebanyak 197 buah, Gereja 1 buah, dan 

Pura 1 buah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

                                                           
6
Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Dan Keluarga Berencana, Buku Agregat 

Kependudukan Semester II Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Selatan, (Banjarmasin: Desember 

2018). 
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Tabel 4.3 Tempat Peribadatan 

Kelurahan Masjid Langgar Gereja Pura 

Pekapuran Raya 4 25 - - 

Karang Mekar 3 27 - - 

Kebun Bunga 5 23 - - 

Sungai Lulut 7 26 - - 

Kuripan 5 24 1 - 

Sungai Bilu 4 13 - - 

Pengambangan 6 15 - 1 

Benua Anyar 4 16 - - 

Pemurus Luar 5 28 - - 

Banjarmasin Timur 43 197 1 1 

 

B. Pelaksanaan Ibadah Di Masjid Banjarmasin Timur Semasa Pandemi 

Covid-19 

Di Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin yang menjadi pusat dari 

provinsi ini, tak lepas dari sebaran wabah covid-19. Berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari laman Kompas.com, kasus positif covid-19 pertama di Kalimantan 

Selatan yang langsung diumumkan oleh Gubernur Kalsel Bapak Sahbirin Noor 

terjadi pada tanggal 22 Maret 2020 yang berasal dari seorang pasien dalam 

pengawasan (PDP) dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin dan melalui hasil 

pemeriksaan akhir dinyatakan positif covid-19. Menurut informasi, pasien 

tersebut telah melakukan perjalanan ke luar daerah yang diduga merupakan 

daerah yang terjangkit covid-19. Setelah kasus pertama muncul, jumlah pasien 
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yang positif covid-19 kian bertambah dan penyebarannya semakin luas ke daerah-

daerah yang ada di Kalimantan Selatan.
7
  

Keadaan pandemi ini menimbulkan perubahan yang sangat signifikan pada 

kehidupan beragama. Hampir semua tempat ibadah ditutup karena adanya 

ketakutan masyarakat akan terjangkit virus covid-19, tidak bisa dipungkiri hal 

tersebut juga mengakibatkan tata cara hingga pelaksanaan kegiatan keagamaan 

mengalami perubahan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa 

mengenai penyelengaraan ibadah pada masa pandemi, tepatnya pada 11 Mei 2002 

MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa 

pada tanggal 16 Maret 2020 M atau 21 Rajab 1441 H. Dengan dikeluarkannya 

fatwa tersebut maka sudah dipastikan bahwa pandemi covid-19 memberikan  

dampak yang sangat luar biasa bagi seluruh umat beragama. 

Kegiatan keagamaan di Banjarmasin Timur juga turut mengalami 

perubahan, menyesuaikan keadaan pandemi covid-19 serta fatwa MUI tentang 

penyelengaraan ibadah pada masa pandemi. Dengan keadaan tersebut masjid-

masjid yang ada di Banjarmasin Timur mulai di tutup dan tidak mengadakan 

kegaiatan secara berjamaah. Namun di sisi lain, terdapat beberapa masjid yang 

tetap beroperasi serta menjalankan kegiatan secara berjamaah pada massa 

pandemi. Hal tersebut tentu saja membuat pro dan kontra di antara masyarakat, 

dan ketaatan pengurus masjid terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah 

                                                           
7
Andi Muhammad Haswar, "1 PDP Dirawat di RSUD Banjarmasin Positif Covid-19, Kasus 

Pertama Di Kalsel" dalam https://regional.kompas.com/read/2020/03/22/15140561/1-pdp-

dirawat-di-rsud-banjarmasin-positif-covid-19-kasus-pertama-di-kalsel/, diakses pada 08 

November 2022. 
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juga perlu dipertanyakan. Di sinilah penulis akan memaparkan hasil penelitian 

dari dua masjid yang ada di Banjarmasin Timur mengenai bagiamana pelaksanaan 

ibadah di masa pandemi covid-19, yaitu masjid At-Taqwa yang berada di Jl. 

Ahmad Yani Km 3,5 dan Masjid Nurul Yakin yang di Komplek Cempaka Putih. 

1. Masjid At-Taqwa  

Masjid At-Taqwa adalah salah satu masjid yang berada di kota Banjarmasin, 

tepatnya di Jalan Ahmad Yani KM 3,5 kecamatan Banjarmasin Timur, kelurahan 

Kebun Bunga. Masjid ini dibangun pada tahun 1964 dengan luas tanah sebesar 

1.050 m2 dan memiliki luas bangunan 1.984 m2, masjid ini dapat menampung 

sekiar 150-200 jamaah dengan dua orang muazin, dua orang khotib dan termasuk 

dalam kategori masjid Jami.
8
  

Pada sekitar tahun 1951-an, masjid At-Taqwa ini adalah sebuah 

mushola/langgar yang dibangun dari kayu ulin dengan ukuran 10 x 10 m dan 

beratapkan sirap. Pembangunan langgar ini dilatar belakangi karena pada saat itu 

disepanjang jalan Ahmad Yani dari KM 1 sampai KM 12-an belum terdapat 

masjid atupun langgar. Melihat keadaan yang demikian itulah para tokoh 

masyarakat yang ada pada saat itu berinisiatif untuk membangun sebuah langgar 

yang bertempat di Masjid At-Taqwa yang ada saat ini. Kemudian pada tahun 

1964, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jumlah penduduk maka para 

                                                           
8
dkm .or.id, “Masjid At-Taqwa Kebun Bunga, Banjarmasin Timur,” dalam 

https://dkm.or.id/dkm/2836/masjid-at-taqwa-banjarmasin-timur-kota-banjarmasin.html/, diakses 

pada 05 November 2022. 
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tokoh agama dan masyarakat kembali berkumpul untuk merundingkan perihal 

pemugaran langgar dan menjadikannya sebuah masjid.
9
 

Terdapat beberapa tokoh yang berperan dalam pembangunan masjid At-

Taqwa pada saat itu, diantaranya: Penasehat yaitu Bapak Ir. H. Muhammad Said 

yang pada saat itu menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan Provinsi 

Kalimantan Salatan, Ketua bapak Guru Syahrul, wakil ketua bapak Arpan, 

sekertaris bapak H. Samidri, bendahara bapak H. La Maggar dan beberapa tokoh 

lainnya seperti H. Abdul Murad, H. Bustami, H. Basriansyan dan lainnya. Proses 

pembangunan memakan waktu 3-4 tahun sampai selesai dengan dana yang 

diperoleh dari swadaya masyarakat dan para dermawan lainnya.
10

  

Seiring berjalannya waktu, masjid At-Taqwa ditangani oleh Yayasan dan 

Badan Pengelola. Pengurus Yayasan diketuai oleh Drs. H. Dahli Kairi, M. 

Bushairi dan Drs. Ahmad Barjie B sebagai sekertaris, Drs. Ir H Sanusi, M.I. Kom, 

H. Kusnain Darto, Drs. H. Hamidhan, Azra’i Syarkawi sebagai bendahara. 

Sedangkan Badan Pengelola Masjid At-Taqwa diketuai oleh H. Achmad dan 

Sekertaris Ahmad Barjie B pada periode 2011-2016, pada periode 2016-2021 

diketuai oleh H. Achmad dan Sekrtaris H. Sanusi, dan periode 2021-sekarang 

diketuai oleh Yudi Dwi Rezeki.
11

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak 

Yudi Dwi Rezeki yakni: 

“Masjid at-Taqwa itu dulunya adalah langgar, habistu ada renovasi-

renovasi disekitar tahun 70-an sehingga menjadi masjid, sampai berganti 

                                                           
9
Rahma Fitriana, “Manajemen Masjid At-Taqwa Banjarmasin,” Skripsi (Banjarmasin: 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin, 2019). 
10

Fitriana, “Manajemen Masjid At-Taqwa Banjarmasin,”. 
11

Fitriana, “Manajemen Masjid At-Taqwa Banjarmasin,”. 
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beberapa pengurus. Dan sekarang juga ada dibentuk yayasan. Yayasan itu 

kurang lebih terbbentuknya di sekitar hampir 10 tahunan. Alhamdulillah, sejak 

2021 kira-kira bulan oktober itu tanggal 28 saya ditunjuk oleh yayasan disini 

untuk menjadi ketua badang pengelola masjid”
12

 

 

Seiring berjalannya waktu masjid At-Taqwa terus berkembang dan 

mengalami banyak penambahan bangunan. Serta kegiatan-kegiatan yang 

menunjang peribadatan di sana, seperti majelis tak’lim, TPA dan lain sebagainya. 

Merespon keadaan pandemi covid-19 dan segala aturan bahkan kebiasaan 

baru yang menyesuaikan masa pandemi, membuat masjid at-Taqwa turut ambil 

bagian dalam hal pencegahan penularan pandemi ini. sesuai dengan PerGub No. 

124 Th 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol 

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019. Masjid At-Taqwa telah melaksanakan protokol kesehatan dengan 

semaksimal mungkin pada saat kegiatan keagamaan, dengan memberlakukan jaga 

jarak, anjuran untuk menggunakan masker serta menyediakan masker untuk 

jamaah, menyediakan handsanitizer, menyediakan tempat mencuci tangan, dan 

aturan kesehatan lainya. Begitu pula dengan pelaksanaan sholat berjamaah yang 

menggunakan sistem pelaksanaan berdasarkan aturan yang dianjurkan 

pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yudi (Ketua BP Masjid 

At-Taqwa): 

“Kita mejalankan protokol kesehatan seperti jaga jarak, anjuran pakai 

masker dengan menyediakan masker, menyiapkan handsanitizer sama tempat 

pencucian tangan juga. Untuk sholat berjamaan kita juga menggunakan sistem 

                                                           
12

Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Dwi Rejeki (Ketua Badan Pengurus Masjid At-

Taqwa), 23 Oktober 2022. 
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aturan jaga jarak shaf yang sudah di anjurkan pemerintah. Sampai pada waktu 

itu kita sampai lepas karpet untuk memasang penanda-penanda shaff di lantai.”
13

 

 

Masjid at-Taqwa memiliki beberapa kegiatan keagamaan salah satunya 

majelis taklim yang dipimpin oleh H. Dahli Khairi. Pada saat pandemi kegiatan 

majelis taklim ditiadakan untuk mencegah kerumunan. Selain itu pelaksanaan 

sholat Jum’at di masjid at-Taqwa juga ditiadakan mengikuti anjuran pemerintah 

untuk mengganti sholat Jum’at dengan sholat dhuhur. Namun bagi masyarakat 

yang ingin beribadah secara individu masih diperbolehkan jika memungkinkan. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yudi: 

“Pada waktu itu kegiatan majlis tak’lim disini sempat vakum, dan mengenai 

sholat jum’at, pada awal masa pandemi waktu masih lagi genting-gentingnya 

kegiatan sholat Jumat tidak diadakan secara total. Kemudian kita ada juga 

anjuran bagi teman-teman yang semangat beribadah, ya mereka tetap 

mengadakan ibadah namun secara infirodi-infirodi saja. Kita tidak menutup, tapi 

kita juga tidak membuka lebar (membebaskan) juga.”
14

 

  

Kegiatan keagamaan pada bulan Ramadan di masjid At-Taqwa juga 

mengalami perubahan. Hampir semua kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan 

di masjid At-Taqwa pada saat bulan Ramadan tidak terlaksana, seperti kegiatan 

shalat tarawih berjamaah, berbuka puasa bersama, begitupula dengan sholat hari 

raya idul fitri dan idul adha juga tidak dilaksanakan. Namun di samping itu, 

petugas masjid At-Taqwa selalu melakukan konsultasi kepada aparat terkait 

mengenai pencegahan dan penanganan yang terbaik untuk keberlangsungan 

                                                           
13

Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Dwi Rejeki, 23 Oktober 2022. 
14

Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Dwi Rejeki, 23 Oktober 2022. 
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peribadatan di masjid At-Taqwa kedepannya. Berdasarkan hasil wawanacara 

dengan bapak Yudi: 

“Jadi untuk kegiatan terawih, pelaksanaan sholat hari raya idul fitri dan 

idul adha waktu pandemi itu, untuk sementara kita off memang waktu itukan lagi 

pembatasan full lockdown jadi kita tutup sementara, namun kita juga selalu 

berusaha berkomunikasi dengan pihak aparat keamanan apakah bisa dibuka atau 

bagaimana teknik-teknik supaya bisa tetap berjalan, yang jelas komuikasi 

terhadap instansi terkait itu yang lebih utama.”
15

 

 

Sehingga dapat dikatakan bahwasanya pada saat pandemi covid-19 

melanda, masjid At-Taqwa melakukan pembatasan bahkan pemberhentian 

aktifitas keagamaan sesuai dengan aturan yang telah diperintahkan oleh 

pemerintah.  

2. Masjid Nurul Yakin 

Masjid ini berada di Komplek Cempaka Putih Gang IV, Kelurahan Kebun 

Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Awalnya masjid ini 

adalah sebuah mushola yang berada di daerah padat penduduk, didirikan sekitar 

tahun 1970-an. Pada suatu ketika masyarakat sekitar ingin melaksanakan shalat 

jum’at di mushola Nurul Yakin, kemudian pada saat pelaksanaan sholat jum’at 

ternyata jamaah yang hadir untuk shalat jum’at sekitar seratusan orang. Kemudian 

para tokoh masyarakat yang ada di sekitar mushola berunding untuk melakukan 

pemugaran mushola menjadi masjid yang dimana kebetulan pada saat itu ada 

seorang dermawan yang tinggal di Cempaka Putih ingin membantu 

menyumbangkan dana untuk pembangunan tersebut. 

                                                           
15

Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Dwi Rejeki, 23 Oktober 2022. 
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Proses pembangunan berlangsung pada tahun 2012\2013. Sumber dana 

lainnya yang digunakan untuk pembangunan masjid ini adalah berasal dari 

swadaya masyarakat, dan para donatur yang menyumbangkan pasir, semen, dan 

bahan bangunan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhidin 

salah satu pengurus Masjid Nurul Yakin yang sekaligus menjabat sebagai ketua 

RT di daerah tersebut: 

“Pada awalnya masjid ini adalah langgar yang didirkan sejak tahun 70 an, 

kemudian ada seorang dermawan di Cempaka Putih ini yang berpenghasilan 

lebih dan ingin memperbesar langgar ini jadi dapat dikatakan 90% dananya itu 

dari beliau. Kemudian seiring berjalannya waktu, masyarakat sini beersepakat 

untuk melaksanakan sholat jum’at yang dimana khotif/imamnya orang-orang sini 

aja dulu pada awalnya, nah dari situ kami melihat ada lebih dari seratusan lah 

jamaahnya, kan sudah memenuhi syarat kan jadi masjid, jadi lambat laun makin 

bebanyak jamaahnya. Dan pada saat itu pembangunan langgar masih terus 

berlangsung ini sekitar tahun 2012/2013, para donatur mulai banyak 

berdatangan ingin membatu dana untuk proses pembangunan, dan kami pun juga 

melakukan sumbangan di depan jalan masjid. Bahkan terkadang tiba-tiba ada 

bantuan berupa semen, pasir dll yang datang secara tiba-tiba tanpa kami ketahui. 

Untuk sekarang ini pembangunannya masih 90% lagi karena masih ada yang 

belum selesai dan untuk saat ini pembangunan terhenti dulu karena 

menyelesaikan pembanguan yang ada dan sambil mengumpulkan dana lagi.”
16

 

 

Masjid Nurul Yakin tergolong masjid yang masih baru karena proses 

pembangunannya masih terus berlanjut sampai saat ini. Kepengurusan masjid ini 

pun belum sepenuhnya terstruktur dikarenakan adanya kendala dalam 

keanggotaannya. Sehingga dalam kegiatan keagamaan di masjid Nurul Yakin 

dilaksankan oleh para pelaksana tugas yang telah ditunjuk oleh para tokoh agama 

ataupun masyarakat di sana. Berdasarkan wawancara dengan bapak Muhidin: 

                                                           
16

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhidin (Pengurus MasjidNurul Yaqin), 27 Oktober 

2022.  
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“Kepengurusan masjid ini memang tidak terbentuk bujur, dahulunya 

memang ada kepengurusan ini ada ketuanya nah,, karena ada permasalahan di 

dalam amsjid ini jadi pengurusnya kadada lagi, jadi pengurusnya ni anggaplah 

pelaksana tugas aja. Kami pun handak meadakan itu (kepengurusan) cuma belom 

ada lagi waktu kyaitu nah, orang-orang tua nya sibuk-sibuk lagi, jadi berjalan aja 

pang selama ini.”
17

 

 

Tidak banyak informasi mengenai masjid Nurul Yakin karena tergolong 

masjid baru sehingga penulis hanya mendapatkan informasi melalui wawancara 

dengan salah satu pengurus dari masjid Nurul Yaqin. 

Sama seperti masjid At-Taqwa, masjid Nurul Yaqin juga merasakan 

dampak dari pandemi covid-19, hanya saja terdapat beberapa perbedaan diantara 

keduanya. Pada masa pandemi, masjid Nurul Yaqin turut menerapkan protokol 

kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Seperti memakai masker, 

menyediakan tempat pencucian tangan, dan protokol kesehatan lainnya. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muhidin (Pengurus Masjid Nurul 

Yaqin): 

“Kami jalankan protokol kesehatan, seperti pakai masker, cuci tangan 

sebelum ke masjid. Kami pun juga menyiapkan tempat pencucian tangan. 

Walaupun kalau dipikir-pikir seandainya kada cuci tangan lagi pun kada papa 

jua, soalnya kan orang dari rumah sudah berwudhu sudah bersih. Tapi alangkah 

baiknya kita meaksanakan protokol.” 
18

 

 

Kegiatan sholat berjamaah pada masa pandemi di masjid Nurul Yaqin tidak 

berubah dan tetap dilaksanakan seperti biasanya, walaupun hanya masyarakat 

sekitar yang melakukan sholat berjamaah namun tidak menutup kemungkinan 
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Hasil Wawancara dengan Bapak Muhidin, 27 Oktober 2022. 
18

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhidin, 27 Oktober 2022. 
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masyarakat lain juga ikut sholat berjamaah di sana. Kemudian kegiatan sholat 

Jum’at juga tetap rutin dilaksanakan dengan dipimpin oleh empat orang petugas 

yang terdiri dari imam dan khotib yang bergantian setiap bulannya. Hanya saja 

untuk kegiatan majelis taklim yang biasanya rutin dilaksanakan pada malam 

minggu di masjid Nurul Yaqin diberhentikan sementara. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan bapak Muhidin: 

“Disini Alhamdulillah, karena dalam lingkungan sini aja yang sholat 

berjamaah disini ya kami tetap buka terus, cuma majelis taklim aja kami stop dan 

kalau sholat jum’at tetap berjalan tak pernah tutup, disini kami ada empat orang 

khatif yang bertugas dan empat orang inilah secara bergantian setiap bulan 

mengisi pada sholat jum’at.” 
19

 

 

Kemudian kegiatan keagamaan pada bulan Ramadan di masa pandemi. 

Masjid Nurul Yaqin tidak begitu ketat dan cenderung tetap melaksanakan 

kegiatan rutinan ramadan, seperti shalat tarawih yang tetap dilaksanakan seperti 

biasa selama sebulan penuh dan pelaksanaan sholat idul fitri serta idul adha juga 

tetap dilaksanakan. Hanya saja untuk kegiatan berbuka bersama diganti dengan 

berbagi takjil di sore hari, hal tersesbut dilakukan agar warga masyarakat yang 

ingin beramal di buan suci ramadan tetap tersalurkan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan bapak Muhidin: 

“Pada saat ramadan kemarin sholat tarawih tetap dilaksanakan tanpa ada 

batasan berapa jumlahnya karena menurut kami cuma warga sini aja juga yang 

melaksanakannya, sama dengan sholat idul fitri, alhamdulillah tetap 

dilaksanakan. Begitu juga dengan sholat idul adha. Yaa alhamdulillah kadada 

yang terpapar aman-aman aja.”   

“Untuk kegiatan berbuka bersama kami tidak mengadakan tetapi 

sumbangan berbuka puasa dari orang-orang yang menyumbang itu kami alihkan 
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Hasil Wawancara dengan Bapak Muhidin, 27 Oktober 2022. 
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menjadi berbagi takjil di sore harinya menjelang hendak berbuka puasa. Jadi 

tetap terlaksana berbaginya walau tidak dengan berbuka bersama.” 
20

 

 

Dengan  demikian pada saat pandemi covid-19 melanda, masjid Nurul 

Yaqin tidak memberhentikan semua kegiatan keagamaan di masjid, namun masih 

terdapat kegiatan keagamaan yang tetap dilaksanakan secara rutin tanpa terhalang 

oleh aturan yang telah ditetapkan pemerintah. 

 

C. Ketaatan Pengurus Masjid Di Banjarmasin Timur Pada Peraturan 

Pemerintah Mengenai Pembatasan Kegiatan Keagamaan Pada Saat 

Pandemi Covid-19. 

1. Antara Ketaatan Beragama Dan Ketaatan Kepada Pemimpin: Respon 

Pengurus Masjid At-Taqwa Dan Masjid Nurul Yaqin.  

Ketaatan adalah suatu perilaku baik apabila ketaatan yang dilakukan tidak 

menimbulkan mudarat. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya 

ketaatan dalam Islam terbagi menjadi tiga, yakni taat kepada Allah SWT, taat 

kepada Rasul-Nya, dan taat kepada ulul amri (pemimpin). Ketaatan kepada Allah 

SWT diimplementasikan melalui ketaatan kita dalam beragama, ketaatan kepada 

Rasul yaitu dengan mengikuti anjuran yang terdapat dalam hadits dan sunnahnya, 

dan ketaatan kepada Ulil Amri yang pada pembahasan kali ini ulil amri diartikan 

sebagai pemerintah adalah ketaatan seseorang kepada pemimpinnya. 
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Hasil Wawancara dengan Bapak Muhidin, 27 Oktober 2022. 
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Masa pandemi covid-19 memberikan pengaruh terhadap kegiatan 

keagamaan. Terdapat berbagai macam aturan maupun ketetapan, baik itu berupa 

pembatasan sampai pemberhentian kegiatan keagamaan yang di keluarkan 

pemerintah dalam upaya pencegahan penularan wabah covid-19. Dalam khazanah 

Islam, kita tahu bahwasanya ketaatan kepada Allah (agama) menempati posisi 

yang pertama dibandingkan ketaatan kepada pemimpin yang mendapatkan posisi 

paling akhir. Hal tersebut memicu persoalan mengenai ketaatan kepada agama 

atau ketaatan kepada aturan pemerintah (pemimpin) di masa pandemi covid-19 

dan itu terjadi kepada para pengurus masjid dalam menjalankan tugasnya. 

Ketaatan kepada Allah (agama) adalah ketaatan yang mutlak dibandingkan 

dengan ketaatan kepada selainnya sedangkan ketaatan kepada pemimpin adalah 

ketaatan yang sifatnya dinamis. Pada masa pendemi covid-19 pemerintah 

memberikan sebuah aturan yakni larangan peribadatan di tempat ibadah, peraturan 

tersebut tentu saja berdasarkan pertimbagan matang dari para pemimpin dan 

disamping itu pemerintah telah memerikan edukasi serta penangan yang tepat 

mengenai hal tersebut. Permasalahan pandemi covid-19 adalah masalah 

kemanusiaan sehingga ada keuzuran disana yang menimbulkan adanya rukhsah 

atau keringanan. Dengan demikian selama aturan yang ditetapkan pemerintah 

tidak menimbulkan kemungkaran kepada Allah SWT maka kita wajib untuk 

mentaatinya. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Yudi, pengurus masjid 

At-Taqwa, dalam menanggapi ketaatan kepada agama atau ketaatan kepada 

pemimpin di masa pandemi covid-19, sebagai berikut: 

“Menanggapi hal tersebut, kita memang harus condong kepada agama, 

namun kita tidak menutup kemungkinan jikalau ada keuzuran. Pemerintah juga 
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memberikan cara pencegahan serta penaanganan yang baik, jadi ya tetap kita 

ikuti. Sehingga disamping kita taat kepada agama kita juga tetap taat kepada 

pemimpin (pemerintah). Mentaati pemimpin (pemerintah) itu juga merupakan 

salah satu dari ajaran agama. Namun tidak mengedepankan, misalnya tentang 

sholat, sholat itu kan hal yang harus kita jaga dan terus dilakukan, namun kalau 

kita bisa mentaati aturan-aturan yang ada sebenarya tidak ada problem, karena 

pemerintah itu sudah memberikan jalur, arah dan aturan bagaimana caranya 

menjalankan ibadah masa pandemi jadi tidak masalah jika kita mengikuti 

aturan/kebijakan tersebut. 

 Nah kita mengedukasi masyarakat, bahwa jika perintah Allah dan perintah 

pemimpin sama-sama kita jalankan maka akan ada kemudahan, tapi makala kita 

hanya menjalankan satu saja yang kita kedepankan maka ketimpangan yang akan 

terjadi.”
21

  

 

Pengurus masjid at-Taqwa cenderung untuk meyelaraskan serta 

mempertimbangkan dampak serta urgensi dari persoalan ketaatan beragama dan 

ketaatan kepada pemimpin di masa panemi covid-19. Sedangkan tanggapan 

pengurus masjid Nurul Yaqin yang lebih mengutamakan ketaatan kepada agama 

dibandingkan ketaataatan terhadap  aturan yang dikeluarkan pemerintah, 

dikarenakan mengambil keutamaan dari doa bersama yang dilantunkan setelah 

sholat berjamaah dan pada saat shalat Jum’at ataupun di hari Jum’at. Menurut 

pengurus masjid Nurul Yaqin, sudah seharusnya kita meminta kepada Allah SWT 

agar pandemi covid-19 ini segera berakhir dan semua itu dilakukan dengan berdoa 

bersama setelah shalat berjamaah. Terdapat hadis yang menyinggung mengenai 

hal ini, yakni hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan mengenai 

keutamaan hari jum’at, lalu bersabda:  

Di hari Jum’at terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim 

yang ia berdiri melaksanakan sholat kemudian ia berdo’a kepada Allah 

bertepatan dengan waktu tersebut melainkan Allah akan memberi apa yang ia 

minta. (HR. Bukhari No. 935 dan Muslim No. 852)
22

 

                                                           
21

Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Dwi Rejeki, 23 Oktober 2022. 
22

Abdul Jabbar, “Berdoa Diantara Dua Khutbah Jum’at” dalam 

https://www.madaninews.id/7664/berdoa-di-antara-dua-khutbah-jumat.html/, diakses pada 15 

November 2022.  
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Inilah yang kemungkinan menjadi dasar dari pengurus masjid Nurul Yaqin 

dalam menanggapi persoalan ketaatan beragama dan ketaatan kepada pemimpin. 

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Muhidin, pengurus masjid Nurul 

Yaqin: 

“Kalau saya cenderung ke agama, karena kalau kita tanpa melaksanakan 

anggaplah itu misalnya sholat jum’at (kan pada saat itu aturannya ditiadakan) 

nah terus doa-doa kita itu pada saat hari jumat tidak terpakai atau tidak berguna, 

jadi makanya kami tetap melaksanakan walaupun secara diam-diam. Disitu kan 

kami berdoa dipimpin oleh imam atau khotif bersama dengan seluruh jamaah, 

berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Nah seandainya ditiadakan sama sekali 

sholat jum’at itu artinya kan doa-doa kita dirumah yang secara sendiri-sendiri itu 

kan terlihat kurang afdol lah atau pengabulan dari yang di atas itu kurang, 

makanya kami tetap melaksanakan sholat jum’at. Bahkan setiap selesai sholat 

lima waktu berjamaah kami dipimpin khatif/imam untuk berdoa juga supaya 

pandemi cepat berlalu, sehingga kami pada intinya lebih menguatamakan taat 

pada agama. Kami Pandemi atau kada pandemi kami biasa-biasa aja kada 

bepengaruh apa-apa pang kami”
23

 

 

Pebedaan dalam merespon aturan yang telah ditetapkan pemerintah 

bukanlah suatu hal yang mustahil terjadi. Tinggal bagaimana cara kita sebagai 

seorang muslim yang telah diberikan akal dan pikiran oleh Allah SWT untuk 

mengambil keputusan terbaik serta membijaksanai setiap persoalan yang terjadi. 

Masa pandemi covid-19 menjadi salah satu pembelajaran bagi kita dalam 

memaknai ketaatan kepada agama dan ketaatan kepada pemimpin. Disini penulis 

akan memberikan penjelasan yang kiranya dapat menjembatani kedua ketaatan 

tersebut. 

Salah satu tujuan dari beragama dan segala aktifitas serta ibadah tanpa 

terkecuali dilaksanakan untuk menjaga agama, diri, keturunan, akal, dan harta. 

Sehingga apapun yang mengganggu kelima hal tersebut lebih baik dihindari 

                                                           
23

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhidin, 27 Oktober 2022. 



78 
 

 

terdahulu melebihi kepentingan ibadah. Islam adalah agama yang fleksibel namun 

tidak membebaskan, dapat dilihat dari fikih yang dapat menjadi sangat lentur 

apabila dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang berbeda tanpa mengurangi 

kualitas dan pahala ibadah. Semisal saja, jika tidak mampu berdiri maka 

seseorang dapat melakukan sholat dengan duduk, dan jika tak mampu pula untuk 

duduk maka bisa dengan berbaring. Maka dari itu dengan pemahaman fikih yang 

baik bisa jadi seseorang mendapatkan pahala tambahan karena telah menggunakan 

pengetahuannya.
24

  

Masa pandemi covid-19 menimbulkan fikih-fikih baru yang aktual dan 

kontekstual agar dapat digunakan umat Islam dalam beribadah di masa wabah. 

Diantaranya seperti larangan sholat berjamaah di masjid, larangan tersebut 

muncul dikarenakan berkumpulnya orang-orang dalam satu ruangan berpotensi 

besar terhadap tersebarnya virus covid-19. Hal tersebut tentu membahayakan diri 

sendiri dan orang lain, dalam sebuah pakem yang dirumuskan para ulama “la 

dharar wa la dhirar” dengan maksud yakni dalam beribadah tidak boleh 

membahyakan diri sendiri maupun orang lain, maka dari itulah para ulama 

menganjurkan untuk shalat di rumah. Di samping itu, anjuran shalat di rumah ini 

tidak menggugurkan pahala berjamaah, melainkan medapatkan keutamaan dan 

pahala karena menghindari diri dan orang lain dari bahaya.
25

  

Perihal mengganti shalat Jumat dengan shalat Dzuhur di rumah. Islam telah 

memerintahkan serta mewajibkan kepada seorang laki-laki yang baligh, berakal, 

sehat, sedang tidak dalam perjalanan untuk melaksanakan shalat Jumat. Namun 
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Faried F. Saenong et al., “Fikih Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah” (NUO 

PUBLISHING, 2020). 
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kewajiban menjalankan shalat Jumat ini akan gugur ketika ada uzur seperti sakit, 

hujan lebat, ataupun sedang terjadi wabah. Dalam kasus pandemi covid-19 

diharamkan bagi seseorang yang terpapar covid-19 melakukan shalat berjamaah 

dan menghadiri shalat Jumat di masjid. Dalil hadits yang berkenaan dengan hal ini 

yaitu “Jangan yang sakit bercampur-baur dengan yang sehat” (HR. Al-Bukhari 

dan Muslim), dan Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya yaitu surah al-

Baqarah ayat 195 yang berbunyi: 

 

Artinya:“Dan janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan” 

Hal tersebut sama halnya dengan tindakan Umar yang tidak jadi 

mengunjungi Syam karena sedang terjadi wabah disana. Dengan demikian, 

meninggalkan shalat Jumat karena ada uzur yakni covid-19 lalu menggantinya 

dengan shalat dzuhur di rumah bukanlah suatu tindakan melanggar ketaatan 

kepada agama, dan tidak perlu khawatir karena pahalanya sama dengan pahala 

shalat Jumat. Agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang lurus dan 

mudah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW:
26

 

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya 

agama itu ringan, maka orang yang menyusahkan dirinya dalam agama ia tidak 

dapat melaksanakannya dengan sempurna. Oleh karena itu kerjakan 

sebagaimana mestinya atau mendekati semestinya dan bergembiralah (karena 

memperoleh pahala) serta beribadahlah (mohon pertolongan Allah) pada waktu 

pagi, petang dan sebagian malam”  
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Ibnu Hajar al-Asqalani, "Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari” (Jakarta: 

Pustaka Azzam). 
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Berdasarkan hadits tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya 

Islam hadir dengan memberikan segala kemudahan didalamnya, maka dari itu 

janganlah menyusahkan diri dalam agama. Seseorang yang terlalu konservatif 

dalam beragama maka ia tidak akan dapat melaksanakan ajaran agama dengan 

sempurna. Hal ini dimaksudkan agar menghindari sikap berlebih-lebihan yang 

pada akhirnya dapat merusak esensi dalam beragama. Seperti halnya pada masa 

pandemi covid-19, pemerintah mengeluarkan aturan untuk meniadakan kegiatan 

keagamaan di masjid, shalat berjamaah di masjid serta mengganti shalat Jumat 

dengan shalat dhuhur dengan tujuan menghindari penyebaran virus covid-19. 

Namun masih terdapat masjid-masjid yang beroperasi dan tetap melaksanakan 

shalat berjamaah dengan alasan untuk mengutamakan perintah agama.  Dalam 

hadits Mahjan bin Al Adra’ dari Ahmad, “Kalian tidak akan mendapatkan 

perkara ini dengan berlebih-lebihan karena sebaik-baiknya agama kalian adalah 

yang mudah”  

Anjuran untuk melaksanakan rukhshah (keringanan atau dispensasi) yang 

diberikan dalam agama telah dijelaskan dalam hadis ini. melaksanakan shalat 

berjamaah ataupun melaksanakan kegiatan keagamaan di masjid sangat berpotensi 

dalam penyebaran virus covid-19 dan hal tersebut membahayakan, seperti yang 

tercantum dalam hadits “jika tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna” 

maka kerjakanlah yang “mendekati semestinya”. Maka dari itu pemerintah telah 

memberikan arahan untuk sholat dirumah masing-masing dan mengganti sholat 

Jumat dengan sholat dzuhur serta menghentikan sementara kegiatan keagamaan 

lainnya. Dalam hadits ini pun dijelaskan bahwasanya meninggalkan sesuatu 
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perintah dengan tidak adanya unsur kesengajaan, maka tidak akan mengurangi 

pahala dari ibadah tersebut. Ketaatan kepada agama memang memiliki posisi 

tertinggi karena urgensinya yang berkaitan dengan ketuhanan. Namun ketaatan 

kepada pemimpin juga mendapatkan posisi dalam agama, dimana agama turut 

memerintahkan kita sebagai umat Islam untuk taat kepada pemimpin yang 

terdapat dalam al-Qur’an surah an-nisa ayat 59. 

 

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Pengurus Masjid At-

Taqwa Dan Masjid Nurul Yaqin  

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan beragama dan 

ketaatan kepada pemimpin (pemerintah) atas respon pengurus masjid di 

Banjarmasin Timur dalam menjalankan peraturan pemerintah mengenai 

pembatasan kegiatan keagamaan pada masa wabah Covid-19. Berdasarkan hasil 

penelitian yang penulis lakukan ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi 

kedua ketaatan tersebut, diantaranya: 

a. Kondisi geografis  

Masjid at-Taqwa berada tepat di pinggiran jalan Ahmad Yani tepatnya di 

KM 4, beberapa meter dari masjid at-Taqwa terdapat kantor Polsekta Bajarmasin 

Timur dan kurang lebih 300 meter arah kota Banjarmasin terdapat kantor Polresta 

Banjarmasin beserta Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Sedangkan masjid 

Nurul Yaqin berada di pemukiman warga tepatnya di komplek perumahan yang 

ada di Cempaka Putih, jauh dari pusat kota dan kantor-kantor pemerintahan. Hal 
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tersebut menjadi pertimbangan pengurus masjid at-Taqwa dan Nurul Yaqin dalam 

menjalankan peraturan pemerintah tersebut.   

b. Pola Resepsi  

Pola resepsi atau penerimaan juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kedua ketaatan tersebut. Di dalam pola resepsi ini terdapat 

beberapa aspek yang turut mempengaruhi, diantaranya: Pengetahuan dan 

pemahaman seseorang, kurangnya sosialisasi ke masyarakat di area yang jauh dari 

ranah publik, dan pengurus merespon aturan pemerintah secara kontekstual, yakni 

menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan.  

Pola penerimaan yang berbeda antara pengurus masjd At-Taqwa dan masjid 

Nurul Yaqin mengakibatkan adanya perbedaan dalam merespon anjuran 

pemerintah. 

c. Ikatan Kerukunan Masyarakat Yang Kuat  

Ketika wabah covid-19 mulai melanda dan membuat perubahan-perubahan 

yang signifikan dalam proses peribadatan para pengurus masjid tidak langsung 

menutup segala kegiatan keagamaan di masjid yang dikelolanya seperti anjuran 

pemerintah, melainkan melakukan sosialisasi atau perundingan dengan 

masyarakat sekitar tentang bagaimana tindakan terbaik untuk membijaksanai hal 

tersebut. Hal demikianlah yang dilakukan pengurus masjid At-Taqwa dan masjid 

Nurul Yaqin sehingga mereka mendapatkan kesepakatan bersama dalam 

menanggapi anjuran pemerintah mengenai pembatasan kegiatan keagamaan 

tersebut. 
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Demikianlah beberapa faktor yang mempengaruhi pengurus masjid at-

Taqwa dan masjid Nurul Yaqin dalam merespon aturan pemerintah mengenai 

pembatasan kegiatan keagamaan di masa pandemi. Pandemi covid-19 

mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk bersikap bijaksana dalam 

menjalankan hablu minallah dan hablu minannas. Memaknai pandemi covid-19 

sebagai suatu bencana yang Allah turunkan agar hambanya lebih bersabar dan 

mengambil hikmah dari setiap peristiwa merupakan sikap yaang patut dimiliki 

setiap umat muslim. Seperti firmah Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Baqarah 

ayat 216.  

 

Artinya:“Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagi kamu, dan bisa 

   jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagi kamu, Allah 

   mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” 

 

Dari ayat tersebut kita belajar, bahwasanya ketika kita sedang mendapatkan 

musibah atau sedang menjalankann keetapan-Nya yang tidak dapat dihindari dan 

hal tersebut tidak menyenangkan dalam hal ini adalah wabah covid-19, pada saat 

itu kita hendaklah bersikap optimis dan beranggapan bahwa dibalik ketetapan 

yang tidak menyenangkan tersebut ada sesuatu kebaikan yang  tersembunyi. 

Begitu pula sebaliknya, apabila kita sedang menikmati kebahagiaan hendaknya 

tidak bergembira secara berlebih, karena bisa jadi dibalik kebahagiaan tersebut 

terdapat mudharat. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk senantiasa berserah diri 
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kepada Allah SWT dan bersikap seimbang yakni tidak larut dalam kesedihan dan 

tidak hanyut dalam kebahagaiaan.
27

  

Keyakinan kepada Allah SWT adalah inti dari keimanan dan seseorang 

dapat dikatakan beriman apabila taat terhadap ketentuan yang telah ditetapkan-

Nya. Memahami bencana dalam konsep teologis akan memungkinkan seseorang 

untuk menelaah lebih dalam dan menerapkan sikap ridha, ikhtiar, dan tawakkal. 

Pertama ridha, yaitu menerima dengan lapang dada segala ketententuan-Nya 

apapun yang terjadi. Kedua berikhtiar, dengan berusaha untuk melakukan 

pencegahan penyebaran virus, baik itu dengan mengikuti anjuran pemerintan 

maupun dari kesadaran diri sendiri, dan yang terakhir adalah bertawakkal yaitu 

meyerahkan semua yang telah diusahakan dan memohon ketentuan terbaik dari-

Nya. 

                                                           
27
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