
 
 

 

TAUSHIYAH PERSYADA AL HAROMAIN 

PENINGKATAN  KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN COVID-19 

 
 

Bismillahirrahmanirrahim 

Hamidan lillah tabaraka wata’ala wamushalliyan alaa Rasulillah 

  

Menghadapi merebaknya pandemi virus Corona (Covid-19) yang juga terjadi di Indonesia, 

upaya meningkatkan kewaspadaan dan tindakan-tindakan pencegahan adalah keniscayaan 

yang mesti dilakukan. Tentu saja, setiap upaya dilakukan atas dasar iman dan untuk 

menguatkan iman. Setiap upaya dilakukan dengan ketenangan dan bukan dengan kepanikan. 

Ketenangan hanya bisa didapatkan dengan dzikrullah, mengingat Allah Yang Maha Pengasih 

dan Penyayang, Sang Pencipta Hidup dan Kehidupan, Sang Pencipta Mati dan Kematian. 

 

Jika banyak korban Covid-19 yang meninggal dunia di berbagai belahan bumi ini, sebagai 

orang yang beriman kepada Allah, cukuplah kita bersikap tenang karena bahwa kita semua 

akan mati adalah 100% pasti sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran (3): 185 berikut: 

 

ِنَْفٍسِذَآئ قَةُِٱْلَمْوتِ    ُكلُّ
Artinya: Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati… 

 

Penyebab kematian itu adalah ketetapan Allah, atas ijin Allah, baik karena terkena virus Corona 

atau kecelakaan atau dalam kondisi tua ataupun kondisi sehat dan sebagainya. Hidup sehat 

adalah nikmat Allah dan kita mesti syukur karenanya dan tetap bersabar dalam ketaatan kepada 

Allah saat kondisi sehat. Saat sakit, kita tetap sabar dalam merasakan sakit dan tetap syukur 

karena diberi peluang oleh Allah untuk sabar menahan sakit hingga diampuni dosa-dosa kita. 

 

َرة ِِ دِِْثََوابَِِاآلخ  ْنَهاَِوَمنِيُر  ِم  دِِْثََوابَِِالدُّْنيَاِنُْؤت هِ  لاَِِوَمنِيُر  َؤجَّ تَابااِمُّ ِهللاِك  َوَماَِكانَِِل نَْفٍسِِأَنِِْتَُموتَِِإ لَِِّب إ ْذنِ 

ينَِ ر  يِالشَّاك  ْنَهاَِوَسنَْجز  ِم   نُْؤت هِ 
 

Artinya: Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai 

ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya 

Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, 

Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada 

orang-orang yang bersyukur. (QS. Ali Imran (3): 145). 

 

 

 

 



 

Jadi, andai kematian itu adalah karena terkena virus Corona, sungguh itu adalah cara Allah 

yang dengan kasih sayangNya, Allah berkehendak menghapus dosa-dosa kita asal kita tetap 

ikhlas dan pasrah atasnya. Jangankan terkena Corona, rasa sakit karena terkena duri saja, andai 

kita sabar menerimanya, Allah akan mengangkat derajat kita dan mengampuni dosa-dosa kita 

sebagaimana sabda Rasulullah berikut: 

 

ُ بَِها دََرَجةً أَْو َحطا َعْنهُ بَِها َخِطيئَةً َما  يُِصيُب اْلُمْؤِمَن ِمْن َشْوَكٍة فََما فَْوقََها إَِّلا َرفَعَهُ اَّللا  

Artinya: “Tidak ada satupun musibah (cobaan) yg menimpa seorang muslim berupa 

duri atau yg semisalnya, melainkan dengannya Allah akan mengangkat derajatnya 

atau menghapus kesalahannya.” [HR.Muslim] 

 

Dengan demikian, terhadap bencana apapun, khususnya wabah bencana penyakit Covid-19 ini, 

kita sepatutnya melakukan hal-hal berikut sehingga kita tetap tenang, tabah, sabar, dan syukur.  

 

A.  Meneguhkan keimanan bahwa : 

 

1. Allah adalah Dzat yang memberikan kondisi sehat ataupun sakit  

 

ًرا فَإِنََّما يَقُوُل لَهُۥ ُكن فَيَُكون ٰٓ أَمأ ِض ۖ َوإِذَا قََضىَٰ َرأ ِت َوٱْلأ َوَٰ َمَٰ  بَِديُع ٱلسَّ

 

Artinya: Allah Pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak (untuk 

menciptakan) sesuatu, maka (cukuplah) Dia hanya mengatakan kepadanya: 

"Jadilah!" Lalu jadilah ia. (QS. Al Baqarah (2) : 117)  

 

Ayat ini menunjukkan bahwa apa saja yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa 

yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Jadi, kita seharusnya takut kepada 

yang menciptakan Corona bukan malah takut kepada virus Corona-nya  

 

2. Allah adalah Dzat yang bisa menularkan suatu penyakit 

 Rasululullah صلي هللا عليه و سلم  bersabda, 

 

اِلحَ الَ َعدأَوى, َوالَ ِطيََرةَ ,  َوأُِحبُّ الأفَأأَل الصَّ  

 

Artinya : Tidak ada penyakit menular dan thiyarah (merasa sial dengan burung 

dan sejenisnya), dan saya menyukai ucapan yang baik. (HR Muslim) 

Jadi, penyakit menular itu tidak ada, tapi Allahlah Yang Maha Kuasa untuk 

menularkan suatu penyakit. Hal terbaik yang mesti kita lakukan adalah mohon 

perlindungan kepada Allah agar terhindar dari ketertularan tersebut. 

 

3. Allah memerintahkan untuk menghindarkan diri dari bencana (bala’) 

َ َشِديدُ الأِعقَابِ  َواتَّقُوا فِتأنَةً اَل تُِصيبَنَّ الَِّذينَ  لَُموا أَنَّ اَّللَّ ةً ۖ َواعأ َظلَُموا ِمنأُكمأ َخاصَّ      

Artimya : Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa 

orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat 

keras siksaan-Nya. (QS Al-Anfal (8) : 25) 

 



 

Hadist Riwayat Ahmad dan At Thabrani  

« نَ  َرانِيأِهمأ َوُهمأ قَاِدُروأ ا الأُمنأَكَر بَيأَن َظهأ هُ فاَلَ  إِنَّ هللاَ الَ يُعَِذُِّب الأعَاَمةَ بَِعَمِل الأَخاَصِة َحتَّى يََروأ َعلَى أَنأ يُنأِكُروأ

ا ذَِلَك َعذَّ  هُ فَإِذَا فَعَلُوأ َب هللاُ الأعَاَمةَ َوالأَخاَصةَ يُنأِكُروأ » 

 

Artinya : Sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa masyarakat umum karena 

perbuatan orang-orang tertentu hingga masyarakat umum melihat kemungkaran 

di hadapan mereka sedang mereka mampu mengingkarinya tetapi mereka tidak 

mengingkarinya. Jika mereka berbuat demikian maka Allah akan menyiksa 

masyarakat umum dan orang-orang tertentu itu. (HR Ahmad dan ath-Thabrani) 

 

 

B. Melaksanakan upaya penjagaan diri dan peningkatan kewaspadaan sebagai 

berikut:  

 

1. Bersegera untuk bertaubat. 

2. Memperbanyak bersedekah.  

3. Banyak membaca istighfar (Astaghfirullahal 'adhim). 

4. Amar ma'ruf dan nahi munkar.  

5. Semangat beribadah.  

6. Menegakkan sholat dengan benar,karena sholat itu dapat memunculkan imunitas 

tubuh. Sebagaimana Hadist riwayat Ibnu Majah berikut : 

 

ُت فََصلَّيأُت ثُمَّ  رأ َر النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَيأِه َوَسلََّم فََهجَّ ُت فَالأتَفََت  َعنأ أَبِي ُهَريأَرةَ رضي هللا عنه ، قَاَل : َهجَّ َجلَسأ

َكَمتأ دَِردَ ؟ قُلأُت : نَعَمأ ،  يَاَرُسوَل هللاِ صلى هللا عليه وسلم ، قَاَل إِلَيَّ النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَيأِه َوَسلََّم، فَقَاَل : اِشأ

الَةِ ِشفَاًء )رواه إبن ماجه(  : قُمأ فََصِلِّ فَإِنَّ فِي الصَّ

 

Artinya : Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: ‘’Nabi saw. berjalan-jalan, lalu 

saya menemani (beliau). Kemudian saya shalat. Lalu saya duduk. Kemudian 

Nabi saw. menoleh kepadaku. Nabi saw. bertanya: ‘Apakah kamu sakit perut?’. 

Saya menjawab: ‘Ya wahai Rasulullah’. Nabi saw. bersabda: ‘Bangun dan 

shalatlah, karena sesungguhya di dalam shalat itu terdapat obat’’. (H.R. Ibnu 

Majah). 

 

7. Menjaga dan menyempurnakan wudhu.  

 

ينَِ ر  ِاْلُمتََطه   بُِّ اب ينََِِويُح  ِالتَّوَّ بُِّ َِِيُح  ِالل   إ نَِّ
 

Artinya: …. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 

menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah (2): 222) 

 

Orang-orang yang mensucikan diri adalah orang-orang yang berwudhu, menjaga 

dan menyempurnakan wudhu mereka. Selain mendapatkan kebersihan dan 

kesucian diri, dengan wudhu pula insya Allah kita akan masuk ke dalam golongan 

orang-orang yang dicintai Allah.  

Insya Allah, wudhu membersihkan raga kita dan mensucikan hati kita. 

 

8. Memperbanyak puasa Sunnah,  karena ia adalah junnah (immunitas), sebagaimana 

sabda Nabi Muhammad صلي هللا عليه و سلم  

يَاُم ُجنَّة “  .yang artinya “Puasa adalah perisai” (H.R. Bukhari dan Muslim)  ” الِصِّ

 



9. Memperbanyak dzikir dan doa. Berdzikir adalah mengingat Allah dan berdoa 

adalah memohon kepada Allah. Keduanya adalah amalan yang sangat dicintai 

Allah dan Allah sendiri yang langsung menjawabnya. 

 

ُروني  ُف ْك ُروا ِلي َوََل َت ُك ْش ْم َوا رُْك ْذُك ُروِني َأ اْذُك  َف
Artinya: Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu dan 
bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku. (QS. Al-Baqarah 
(2): 152) 

 

بِِۡاۡدُعۡون ۡىِ َِربُُّكمَُِِوقَالَِ لَـُكمِۡ ِاَۡستَج   
ۡينَِِا نَِّ بَادَت ىَِِۡعنِِۡيَۡستَۡكب ُرۡونَِِالَّذ  ۡينََِِجَهنَّمََِِسيَۡدُخلُۡونَِِع  ر  دَاخ   

 
Artinya: Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 
bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku 
akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. (QS. Al-Ghafir (40): 60) 
 

10. Membaca doa berikut setiap selesai sholat fardhu sebanyak 11x dan 

menambahkannya dalam doa sebelum makan:  

 

* ِض  َرأ ٌء فِي اْلأ ِمِه َشيأ ِ الَِّذي اَل يَُضرُّ َمَع اسأ ِم اَّللَّ َواَل فِي السََّماِء َوُهَو السَِّميُع الأعَِليمُ بِسأ *  

 

Artinya: (Aku berlindung) dengan Nama Allah yang bersama nama-Nya tidak 

ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan. Dan Dia Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 

 

Dan membaca basmalah sebagaimana sabda Rasulullah berikut: 

 

ا يَِليَك  . َ ، َوُكلأ بِيَِمينَِك َوُكلأ ِممَّ فََما َزاَلتأ تِلأَك ِطعأَمتِى بَعأدُ « . يَا ُغالَُم َسِمِّ اَّللَّ  
 

Artinya: Wahai Ghulam, sebutlah nama Allah (bacalah “BISMILLAH”), 

makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di 

hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

 

11. Memperbanyak doa Nabi Yunus alaihis salaam. 

 

هَ إِالَّ أَنأَت ُسبأَحانََك إِنِِّي ُكنأُت ِمَن الظَّاِلِمينَ 
 اَل إِلََٰ

 

Artinya : Tidak ada Tuhan yang sebenarnya Disembah melainkan Engkau, 

Yaa Allah. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah dari orang yang 

membuat zalim. (QS Al-Anbiya’ (21) : 87) 

 

12. Memperbanyak membaca Sholawat kepada Nabi Muhammad صلي هللا عليه و سلم  

 

13. Tetap menjaga pola hidup sehat serta pola makan yang halal (makanan yang 

diridhoi Allah) dan thoyyib (makanan yang sehat dan menyehatkan). 

Sebagaimana perintah Allah berikut: 

 

  ِ ُكُروا نِعأَمَت اَّللَّ ُ َحاَلاًل َطيِِّبًا َواشأ ا َرَزقَُكُم اَّللَّ   إِن ُكنتُمأ إِيَّاهُ تَعأبُدُون فَُكلُوا ِممَّ
 



Artinya:  Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah 

diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya 

kepada-Nya saja menyembah. (QS. An Nahl (16):  114) 

 

14. Berupaya untuk tidak berpergian ke wilayah yang terkena wabah Corona, 

sebagaimana sabda Nabi Muhammad صلي هللا عليه و سلم  berikut:  

 

ُرُجوا ِمنأَها ٍض َوأَنأتُمأ بَِها فاَلَ تَخأ ٍض فاَلَ تَدأُخلُوَها، َوإِذَا َوقََع بِأَرأ تُمأ بِالطَّاُعوِن بِأَرأ  إِذَا َسِمعأ
 

Artinya:  Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah 

kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, 

maka jangan tinggalkan tempat itu.  (Muttafaqun alaih) 

 

C. Melaksanakan tindakan pencegahan sebagai berikut:   

 

1. Mengikuti edukasi secara seksama tentang karakteristik virus Corona, gejala/ tanda-

tanda  penyakit, cara penanganan dan pencegahan penularan via media offline (banner, 

spanduk, buletin, dan lain-lain) serta media online ( grup Wa, Fb, IG dan sebagainya). 

 

2. Melakukan upaya selayaknya untuk mencegah kemungkinan penularan berdasarkan 

surat edaran Pemkab/Pemkot setempat.  

 

3. Untuk saat ini semua pihak dianjurkan untuk menjauhi tempat-tempat keramaian 

umum.  

 

4. Budaya  hidup higienis :  

a. sering cuci tangan dengan sabun tangan/sanitizer 

b. tidak mudah menyentuh muka,  

c. pakai APD ( Alat Pelindung Diri) yg benar misalnya memakai masker bila sedang 

sakit atau berada di tempat-tempat yang beresiko tertular.  

 

5. Jika mempunyai keluhan sakit (terindikasi demam 380 C dan Batuk/Pilek serta sesak 

nafas), dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. 

 

               

  Surabaya, 16 Maret 2020 

     Pembina 

 Yayasan Persyada Al Haromain 
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