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1. Silahkan baca dengan seksama deskripsi masalah berikut ini: 

 

Adanya wabah pandemi virus corona / covid 19 sangat menyulitkan beberapa negara 

termasuk Indonesia. Sehingga pemerintah berupaya keras dalam menangani dan melawan 

virus tersebut. Berdasar pada saran ahli / pakar tentang virus yang mengatakan bahwa harus 

dilakukan pemutusan mata rantai penyebaran virus tersebut dengan cara pakai masker, batasi 

diri dalam pergaulan dan hindari keramaian. Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk 

menerapkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dengan melarang orang yang 

mau masuk atau keluar suatu daerah, meskipun efeknya sangat besar, mulai dari ibadah, sosial 

kemasyarakatan dan  terlebih pada bidang ekonomi.  

 Ditinjau dari segi ekonomi, Tentu banyak terjadi gejolak pada masyarakat khususnya kelas 

ekonomi menengah ke bawah, karena mereka yang sangat merasakan dampak dari PSBB ini. 

Apalagi melihat tidak sedikit pula yang akhirnya tidak punya penghasilan untuk menafkahi 

keluarga mereka. Yang pada akhirnya pemerintah tetap memperhatikan kehidupan mereka 

dengan cara memberikan bantuan tunai bulanan selama masa PSBB. Tak sedikit pula 

masyarakat yang pulang kampung meskipun dengan cara sembunyi2 agar tidak ketahuan oleh 

polisi. Kalau sampai ketahuan maka mereka akan disuruh putar balik kembali ke daerah asal, 

bahkan aturannya jika tetap nekat maka mereka akan dikenai denda. 

 Ditinjau dari segi ibadah, banyak masjid, musholla atau tempat ibadah lain ditutup dan 

dilarang agar jangan melaksanakan sholat berjamaah. Larangan inipun menimbulkan gejolak 

yang hebat dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dengan memunculkan balasan 

dan kritikan kepada pemerintah, mengapa orang mau beribadah kok malah dilarang. Mereka 

beranggapan bahwa ini justru akan menjauhkan orang dari agama mereka. 

 Pada bidang sosial kemayarakatan, pemerintah melarang perkumpulan dalam jenis apapun 

yang melebihi 5 orang, sehingga banyak sekali acara kegiatan masyarakat yang dibatalkan 

atau ditunda pelaksanaannya, kalau ada yang nekat maka polisi tak segan untuk 

membubarkan kegiatan tersebut. Misalkan acara pernikahan, perkumpulan musyawarah, 

kegiatan sosial dsb, yang sering digunakan sebagai ajang silaturrahmi dan sosial. 

 

2. Silahkan analisis permasalahan tersebut melalui perspektif Fikih yang telah dipelajari di 

madrasah berdasarkan materi pelajaran yang ada pada buku Paket Fikih kelas XI, 

Khususnya dalam 3 bidang yang telah disebutkan, yakni bidang ekonomi, ibadah dan 

sosial kemasyarakatan! 

 

3. Sebutkan pula dalil yang kamu gunakan untuk memperkuat argumentasimu dalam 

menganalisis masalah di atas, baik dari al-Qur’an maupun Hadits! 


