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Tindakan Umat Beragama 

Menghadapi Covid-19 

Saat korban pandemi Covid-19 terus bertambah,  
benarkah sebagian umat masih menganggap     
biasa wabah ini? Bagaimana juga sikap mereka 
terhadap berbagai kebijakan terkait? 
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Laporan Survei ini dibuat sebagai pemerkayaan data bagi 
proses penguatan atau evaluasi kebijakan (policy evaluation) 
oleh Pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.     
Pengutipan dipersilakan dengan menyertakan sumbernya.   
 
Survei ini diselenggarakan oleh Program Majelis Reboan 
pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan,      
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.  
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Program Majelis Reboan adalah kegiatan forum diskusi yang biasa 
diadakan pada hari Rabu, yang mengkaji isu-isu aktual bidang kehidupan 
keagamaan di Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Puslitbang 
Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Ke-
menterian Agama RI. Beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 6, Jakarta. Surel: 

majelisreboankemenagri@gmail.com. Facebook dan Instagram: majelisreboan. 
 
Survei ini merupakan salahsatu kajian isu aktual sebagai kegiatan-lanjutan dari dua sesi diskusi 
Majelis Reboan yang mengulas isu terkait sikap umat beragama di tengah kondisi pandemi Covid-19. 
Pada diskusi Majelis Reboan ke-9 bersama narasumber Prof. Oman Fathurahman (Staf Ahli dan Ju-
ru Bicara Menteri Agama RI), 1 April 2020, dibahas sikap terbaik umat dalam menghadapi wabah 
Covid-19. Sedangkan pada diskusi Majelis Reboan ke-10 bersama narasumber Bapak Lukman Hakim 
Saifuddin (Menteri Agama RI 2014-2019), 8 April 2020, dibahas mengenai praktik Moderasi Beraga-
ma di tengah pandemi Covid-19. Dari keduanya, Tim Majelis Reboan merasa perlu adanya penggam-
baran empirik dari lapangan terkait wacana dan asumsi-asumsi yang didiskusikan.  
 
Bentuk pelaporan Survei ini meminjam pola yang digunakan lembaga riset PewResearchCenter 
(pewresearch.org), sebagai bentuk kekaguman akan proses survei dan penyediaan data yang cukup 
baik dilakukan lembaga riset tersebut. Terima kasih dan mohon izin kepada PewResearchCenter atas 
inspirasi dan peminjaman ini. Namun, baik Majelis Reboan maupun survei ini tidak ada kaitan apa-
pun dengan PewResearchCenter. Survei ini dilakukan dan dibiayai oleh peneliti.  

 
Laporan dalam versi .pdf ini menggunakan fasilitas hyperlink (tautan berupa kata berwarna 
dan bergaris bawah biru) untuk memudahkan pembaca menelusuri dan mendalami lebih jauh 
informasi yang disampaikan. Cukup klik tautan jika diperlukan. Koneksi internet dibutuhkan 
untuk dapat mengakses tautan-tautan tersebut.  
 

Program Majelis Reboan dan Survei Isu Aktual 
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Ringkasan Eksekutif 

P enyebaran wabah Covid-19 terus terjadi, 

tak mengenal usia dan area. Upaya pence-

gahannya dilakukan dengan beragam cara oleh 

banyak pihak. Tapi, sebagian umat seperti tak 

memandang bahaya. Ragam aktivitas dilaku-

kan seperti biasa, imbauan tak bermakna apa-

apa. Apa yang terjadi? Benarkah sikap dan 

perilaku ini dipengaruhi wawasannya? Lalu, 

bagaimana sikapnya pada berbagai kebijakan? 

Survei daring ini dilakukan untuk menggam-

barkan pengetahuan, sikap dan pengalaman 

18.743 responden di 34 provinsi Indonesia, 

terkait Covid-19 dan kebijakan tentangnya. 

Survei dengan incidental sampling ini dilaku-

kan pada 24-28 April 2020 melalui jalur ko-

munikasi dan media sosial ke seluruh negeri.   

Survei membuktikan, sikap dan tindakan res-

ponden (baca: umat beragama) sesuai dengan 

pengetahuannya tentang Covid-19 dan kebi-

jakan terkait! Responden yang umumnya dari 

Gen X dan Gen Milenial ini terkategori kelas 

menengah yang akses pada informasi cukup 

baik. Mereka banyak mendapat info dan waca-

na dari media sosial dibanding sumber resmi.  

Mayoritas responden tahu ihwal Covid-19 dan 

bahayanya, termasuk di zona apa mereka be-

rada, serta upaya pencegahan penyebarannya. 

Mereka juga tahu kebijakan Pemerintah dan 

protokol kesehatan. Mereka memandang ba-

haya Covid-19 hingga menyebabkan kematian.  

Mayoritas responden merasa siap melaku-

kan imbauan atau kebijakan yang disam-

paikan Pemerintah—termasuk (khusus 

responden muslim terhadap) butir-butir 

fatwa MUI 14/2020 & SE Menag 6/2020. 

Selaras pengetahuan dan sikapnya, mayo-

ritas responden bertindak sebagaimana 

kebijakan dan imbauan itu. Hanya saja, 

20,89% responden ternyata masih selalu 

beribadat di rumah ibadat, dan sebanyak 

12% lainnya menyatakan sering. Padahal 

48,86% responden berada di zona merah. 

Survei cepat ini merekomendasikan pe-

ningkatan edukasi masyarakat terkait 

upaya pencegahan penyebaran Covid-19. 

Tokoh agama yang dipandang oleh 52% 

responden belum optimal diberdayakan, 

agar diberi peran maksimal. Ormas keaga-

maan yang diketahui 81,60% responden 

sebagai pihak yang paling bisa menyosia-

lisasikan kebijakan Pemerintah, juga perlu 

diperkuat perannya.  

Searah dengan itu, panduan teknis pelak-

sanaan ibadah di rumah perlu dibuat dan 

disosialisasikan. Hal ini penting, agar   

kebijakan pembatasan beribadah massal 

tidak dimaknai pembatasan hak beribadah 

umat, ataupun berujung pada pelemahan 

semangat dan ketaatan beragama umat. 

Suatu kondisi yang misleading! []  
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1. Kenapa survei ini diperlukan? 

C ovid-19 (coronavirus disease, yang pertama kali teridentifikasi tahun 

2019) telah mewabah bahkan bersifat pandemik, menyebar secara cepat 

dengan tingkat infeksi yang tinggi ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indo-

nesia. Virus yang belum ditemukan obatnya ini terus tersebar dan banyak memakan 

korban. Secara global, hingga 1 Mei 2020, WHO (World Health Organization) merilis data 

3.090.445 kasus infeksi Covid-19 yang terkonfirmasi, dan 217.769 orang telah meninggal 

dunia. Angka ini masih akan terus berubah. Sementara itu, di Indonesia, kasus positif Covid

-19 dilaporkan telah mencapai 10.118 kasus, dan 792 orang pasien terinfeksi Covid-19 telah 

meninggal dunia.  

Tak hanya soal kesehatan, kondisi wabah Covid-19 telah berdampak luas ke 

berbagai sendi kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan kehidupan 

keagamaan. Perekonomian negara-negara rontok atau setidaknya stagnan karena aktivi-

tas perekonomian terpaksa terhenti. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi secara 

umum menurun karena kebijakan social distancing, isolation, atau lockdown menahan 

masyarakat untuk tetap di rumah dan mengurangi kegiatan ekonomi. Sejumlah mall tutup 

atau setidaknya merumahkan banyak pegawainya untuk menyiasati kondisi sulit ini. 

Demikian juga banyak hotel dan rumah makan tidak beroperasi hingga waktu yang belum 

ditentukan. 

Wabah Covid-19 terus memakan korban. ODP, PDP, dan Suspect terus 
bertambah. Seperti apa umat beragama bersikap? Untuk menjelaskannya, 
diperlukan data lapangan, tak sekadar analisa asumtif. 

Gambar 1. Peta persebaran wabah Covid-19, WHO 

https://covid19.who.int/
https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-30-april-2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200324140844-92-486471/daftar-mal-tutup-karena-corona-dari-summarecon-hingga-senci
https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409165658-4-150967/1500-hotel-tutup-dihantam-corona-ini-daftar-lengkapnya
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Kondisi sosial dan kebudayaan pun mendapat dampak cukup besar. Masyarakat 

Indonesia yang dikenal cenderung senang bersosialisasi (tidak individualistis), terpaksa ha-

rus terus berada di rumah untuk waktu yang tak tentu, menjaga jarak saat berinteraksi 

(social and physical distancing), menjalani self-isolation jika dipandang kondisi mengkha-

watirkan, atau terpaksa menjadi ‘tahanan rumah’ saat diberlakukan lockdown  atau Pem-

batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya. Sekolah dan perkantoran tutup, acara-

acara pesta atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang dihentikan atau dilarang di-

adakan, termasuk pesta pernikahan.    

Demikian halnya di dalam kehidupan keagamaan masyarakat. Rumah-rumah 

ibadat ditutup agar umat beragama tidak berkumpul demi mengantisipasi penyebaran 

Covid-19. Kegiatan-kegiatan keagamaan yang mengumpulkan banyak orang dilarang dila-

kukan, termasuk perayaan hari besar keagamaan. Banyak tuntutan ajaran agama atau tata 

cara beribadat harus disesuaikan, seperti tidak adanya Jumatan, kebaktian, dan sebagainya.  

Atas berbagai dampak Covid-19 yang multidimensi tersebut, Pemerintah telah 

menerbitkan sejumlah kebijakan—baik di level pusat maupun daerah. Selain 

upaya Gugus Tugas Covid-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Ke-

menterian Kesehatan dalam penanganan terhadap ODP (orang dalam pemantauan), PDP 

(pasien dalam pengawasan), dan pasien yang positif terinfeksi (suspect), serta penetapan 

PSBB pada wilayah-wilayah tertentu, Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga lain 

juga menetapkan sejumlah kebijakan operasional dalam rangka mencegah penyebaran 

Covid-19 tersebut. Untuk menjaga stabilitas ekonomi, misalnya, Kementerian Keuangan 

dan BI melakukan intervensi pasar. Kementerian Perhubungan menghentikan operasional 

bis dan kereta. Pembudayaan hidup bersih, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak in-

teraksi juga terus dilakukan oleh banyak pihak. 

Khusus terkait kehidupan keagamaan, Pemerintah melalui Kementerian Aga-

ma telah menerbitkan sejumlah kebijakan. Ada yang bersifat internal dan ada yang 

untuk publik atau umat beragama. Diantara kebijakan di bidang kehidupan keagamaan ter-

sebut adalah sebagai berikut: 

1. Surat Edaran tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta Tindakan Antisipasi 

Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan Kementerian Agama 

2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Protokol 

Penanganan Covid-19 pada Rumah Ibadah 

3. Surat Edaran No. 069-08/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 

pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama 

https://regional.kompas.com/read/2020/03/28/06150031/5-pesta-pernikahan-yang-dibubarkan-di-tengah-wabah-corona-tamu-disemprot
https://www.liputan6.com/news/read/4219723/permenkes-psbb-semua-tempat-ibadah-harus-ditutup-untuk-umum
https://www.vivanews.com/berita/dunia/39932-virus-corona-apa-dampak-covid-19-atas-tata-cara-ibadah-agama?medium=autonext
https://www.vivanews.com/berita/dunia/39932-virus-corona-apa-dampak-covid-19-atas-tata-cara-ibadah-agama?medium=autonext
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/05534481/daftar-18-daerah-yang-terapkan-psbb-dari-jakarta-hingga-makassar
https://www.wartaekonomi.co.id/read280638/5-jurus-bi-stabilkan-nilai-tukar-rupiah-di-tengah-pandemi
http://sulteng.kemenag.go.id/download/file/Surat_Edaran_Tentang_Kewaspadaan_Dini_Kesiapsiagaan_serta_Antisipasi_Pencegahan_COVID-19.pdf
http://sulteng.kemenag.go.id/download/file/Surat_Edaran_Tentang_Kewaspadaan_Dini_Kesiapsiagaan_serta_Antisipasi_Pencegahan_COVID-19.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Surat%20Edaran%20terkait%20Pelaksanaan%20Protokol%20Covid%20di%20Rumah%20Ibadha%20rev4%20(KG)3.pdf.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Surat%20Edaran%20terkait%20Pelaksanaan%20Protokol%20Covid%20di%20Rumah%20Ibadha%20rev4%20(KG)3.pdf.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/3/Srt%20Edaran%20Corona.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/3/Srt%20Edaran%20Corona.pdf
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4. Surat Edaran Ditjen Pendis Nomor 285.1 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan 

Penyebaran Virus Covid-19 

5. Surat Edaran Dirjen Bimas Kristen SE B-141/DJ.IV/KP.08.2/03/2020 

6. Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Ling-

kungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Protokol Penanganan 

Jenazah 

7. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Co-

rona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kementerian Agama 

8. Surat Edaran Nomor 697/03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Nomor 657/03/2020 tentang Upaya Pencegahan Penyeba-

ran Covid-19 (Corona) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 

9. Surat Edaran tentang Penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan Raudhatul 

Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah dalam Upaya Pencegahan 

Penyebaran Virus Covid-19 di Lingkungan Raudhatul Athfal dan Madrasah 

10. Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Kementerian Agama 

11. Imbauan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen perihal Layanan Ibadah, 

Layanan Pemberkatan Nikah, Layanan Penguburan terkait Darurat Covid 19 

12. Imbauan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Perihal Layanan di Ling-

kungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Pedoman Perawatan 

Jenazah dan Upacara Pitra Yajna bagi Jenazah Pasien Covid-19 

13. Imbauan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Perihal Pelaksanaan Iba-

dah, Pencegahan Virus Covid-19 dan Perawatan Jenazah 

14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-003/DJ.III/

HK.00.7/04/2020 tentang Protokol Penanganan Covid 19 pada Area Publik dan 

Protokol Penanganan Jenazah 

15. Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah 01010 Tahun 2020 

Tentang Penggunaan Asrama Haji sebagai Tempat Penampungan/Karantina Semen-

tara ODP dan PDP dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 

16. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah 

Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 

http://sulteng.kemenag.go.id/download/file/Surat_Edaran_Ditjen_Pendis_Nomor_285_1_Tahun_2020.pdf
http://sulteng.kemenag.go.id/download/file/Surat_Edaran_Ditjen_Pendis_Nomor_285_1_Tahun_2020.pdf
https://bimaskristen.kemenag.go.id/downlot.php?file=3EDARAN%20DIRJEN%20NOMOR%20B-141-2020.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Surat%20Edaran%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20Imbauan%20dan%20Pelaksanaan%20Protokol%20Penangan%20Covid%2019%20pada%20Area%20Publik.pdf.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Surat%20Edaran%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20Imbauan%20dan%20Pelaksanaan%20Protokol%20Penangan%20Covid%2019%20pada%20Area%20Publik.pdf.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Surat%20Edaran%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20Imbauan%20dan%20Pelaksanaan%20Protokol%20Penangan%20Covid%2019%20pada%20Area%20Publik.pdf.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Perubahan%20SUrat%20Edaran%20Terkait%20Coovid%2019.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Perubahan%20SUrat%20Edaran%20Terkait%20Coovid%2019.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Perubahan%20SUrat%20Edaran%20Terkait%20Coovid%2019.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Surat%20Edaran%2026-Mar-2020%2012-27-27.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Surat%20Edaran%2026-Mar-2020%2012-27-27.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/Surat%20Edaran%2026-Mar-2020%2012-27-27.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/8/Edaran_Bos_Kemenag.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/8/Edaran_Bos_Kemenag.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/8/Edaran_Bos_Kemenag.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/3/SE%205%20th%202020(1).pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/3/SE%205%20th%202020(1).pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/3/SE%205%20th%202020(1).pdf
https://kemenag.go.id/home/artikel/43318/imbauan-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-kristen-perihal-layanan-ibadah--layanan-pemberkatan-nikah--layanan-penguburan-terkait-darurat-covid-19
https://kemenag.go.id/home/artikel/43318/imbauan-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-kristen-perihal-layanan-ibadah--layanan-pemberkatan-nikah--layanan-penguburan-terkait-darurat-covid-19
https://kemenag.go.id/home/artikel/43319/imbauan-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-hindu-perihal-layanan-di-lingkungan-direktorat-jenderal-bimbingan-masyarakat-hindu-dan-pedoman-perawatan-jenazah-dan-upacara-pitra-yajna-bagi-jenazah-pasien-covid-19
https://kemenag.go.id/home/artikel/43319/imbauan-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-hindu-perihal-layanan-di-lingkungan-direktorat-jenderal-bimbingan-masyarakat-hindu-dan-pedoman-perawatan-jenazah-dan-upacara-pitra-yajna-bagi-jenazah-pasien-covid-19
https://kemenag.go.id/home/artikel/43319/imbauan-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-hindu-perihal-layanan-di-lingkungan-direktorat-jenderal-bimbingan-masyarakat-hindu-dan-pedoman-perawatan-jenazah-dan-upacara-pitra-yajna-bagi-jenazah-pasien-covid-19
https://kemenag.go.id/home/artikel/43321/imbauan-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-buddha-perihal-pelaksanaan-ibadah---pencegahan-virus-covid-19-dan-perawatan-jenazah
https://kemenag.go.id/home/artikel/43321/imbauan-direktur-jenderal-bimbingan-masyarakat-buddha-perihal-pelaksanaan-ibadah---pencegahan-virus-covid-19-dan-perawatan-jenazah
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/SE%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20No.P-003%20Perubahan%20SE%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20No.P-002.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/SE%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20No.P-003%20Perubahan%20SE%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20No.P-002.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/SE%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20No.P-003%20Perubahan%20SE%20Dirjen%20Bimas%20Islam%20No.P-002.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/SE_Penggunaan%20Ashaji_Covid_19.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/SE_Penggunaan%20Ashaji_Covid_19.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/SE_Penggunaan%20Ashaji_Covid_19.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/SE%20No.6%20Tahun%202020.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/1/files/SE%20No.6%20Tahun%202020.pdf
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17. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar 

Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Pegawai Kementerian Agama dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran COVID-19 

18. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kebijakan Penundaan Pelayanan Perizi-

nan Orang Asing Bidang Agama dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 

 

Di kalangan ormas keagamaan, sejumlah kebijakan atau imbauan juga telah 

diterbitkan dan disosialisasikan. Di kalangan umat Islam, misalnya, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelanggaraan 

Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Di kalangan Hindu, Parisadha Hindu Dhar-

ma Indonesia (PHDI) juga menerbitkan Surat No. 310/PHDI Pusat/III/2020 tentang pe-

doman pelaksanaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1942. Demikian halnya kelompok-

kelompok keagamaan lainnya.  

Namun demikian, meski sejumlah kebijakan atau upaya pencegahan penyeba-

ran Covid-19 telah dilakukan, sejumlah umat beragama ternyata ditengarai 

masih memandang ringan atau biasa ancaman wabah Covid-19 dan menga-

baikan berbagai kebijakan, fatwa, atau imbauan tersebut di atas. Di tengah an-

caman Covid-19, sebagian umat mencoba menggelar pertemuan massal di Gowa, Sulawesi 

Selatan, misalnya. Sekelompok umat di Ruteng, NTT, Bogor, Jawa Barat, dan Surabaya, Ja-

wa Timur, juga tetap mengadakan acara yang dihadiri banyak orang. Ada juga sekelompok 

umat di Bandung, Jawa Barat, yang memaksa mencopot spanduk larangan ibadat bersama 

di rumah ibadat. Di Ada banyak contoh kasus lain di daerah lain.  

Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang terjadi? Apakah umat tidak cukup menge-

tahui bahaya wabah Covid-19? Tidak tahu berbagai kebijakan dan imbauan pencegahan 

penyebaran Covid-19? Atau memang telah mempersepsi Covid-19 secara berbeda sehingga 

mengejawantah pada sikap-sikap yang relatif abai dengan ancaman Covid-19 tersebut?  

Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan-pertanyaan itu, selain berbagai 

asumsi dan analisa. Bahwa mungkin sebagian umat lebih berfikir fatalistik memahami 

https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/8/SE%20Pembatasan%20Keluar%20Daerah%20(1).pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/8/SE%20Pembatasan%20Keluar%20Daerah%20(1).pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/8/SE%20Pembatasan%20Keluar%20Daerah%20(1).pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/3/files/SE%20no.%2022%20tahun%202020%20Pembatasan%20Pelayanan%20Orang%20Asing.pdf
https://adminku.kemenag.go.id/public/data/files/users/3/files/SE%20no.%2022%20tahun%202020%20Pembatasan%20Pelayanan%20Orang%20Asing.pdf
https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200320135759-20-485316/cegah-corona-phdi-larang-umat-hindu-pawai-ogoh-ogoh
https://nasional.tempo.co/read/1321308/ribuan-jemaah-ijtima-dunia-tiba-di-gowa-lolos-dari-pantauan
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200319081813-20-484797/diimbau-ditunda-pentahbisan-uskup-ruteng-tetap-digelar
https://republika.co.id/berita/q7hs4c328/gpib-konfirmasi-jemaatnya-positif-corona-setelah-acara-bogor
https://news.detik.com/berita/d-4949402/pgi-sesalkan-gereja-pantekosta-di-surabaya-abaikan-imbauan-social-distancing
https://republika.co.id/berita/q7hv7j327/baliho-penutupan-jumatan-masjid-raya-bandung-dicopot-paksa
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fenomena corona ini, yakni pasrah saja atas kehendak Tuhan untuk makhluknya, tanpa per-

lu ikhtiar tertentu. Hingga sampai pada pernyataan, “tak perlu takut corona, takutlah cukup 

pada Tuhan.” Atau mungkin juga mereka tidak cukup mendapat informasi yang benar dari 

pihak otoritatif tentang bahaya Covid-19. Tak tahu pasti. Bahkan seberapa banyak yang ber-

pendapat demikian juga tidak ada data yang dapat dirujuk. Boleh jadi ini hanya kasus kecil 

yang menjadi seperti besar karena adanya liputan media dan persebaran hoax. 

Untuk itulah, survei-nasional-daring ini diperlukan! Penelusuran kondisi lapangan 

untuk mendapatkan data ini penting dilakukan agar kita memiliki gambaran faktual ten-

tang pengetahuan, sikap dan tindakan umat beragama terhadap Covid-19 dan terhadap ke-

bijakan/imbauan yang terkait. Data tersebut dapat menjadi pemerkuat proses evidence-

based policy making oleh pengambil kebijakan, dan pihak-pihak yang berkaitan.  

Secara singkat, survei ini akan men-

jawab dua pertanyaan inti. Pertama, 

seperti apa kecenderungan gambaran 

pengetahuan, sikap, dan tindakan umat 

beragama menghadapi wabah Covid-19? 

Dan kedua, seberapa patuh umat terhadap 

berbagai kebijakan terkait pencegahan 

penyebaran Covid-19? Kecenderungan ja-

waban responden setidaknya memberi arah pada sejauhmana umat beragama mengetahui 

wabah Covid-19 dan kebijakan yang menyertainya, sikap mereka terhadap keduanya, serta 

tindakan atau pengalaman mereka berdasarkan pengetahuan dan sikapnya tersebut. Hal ini 

juga terkait dengan sejauhmana kepatuhan mereka terhadap kebijakan Pemerintah dalam 

mencegah penyebaran Covid-19. 

Manfaatnya jelas dan terarah. Memberi bahan-berbasis-data bagi para pengambil ke-

bijakan dalam mengedukasi masyarakat atau umat beragama terkait wabah Covid-19 dan 

penanganannya. Selain itu, temuan survei juga menjadi bahan koreksi bagi substansi atau-

pun implementasi kebijakan terkait (policy evaluation) untuk kebijakan yang lebih baik ke 

depan. Dari sisi masyarakat umat beragama, temuan survei dapat menjadi cermin dan in-

trospeksi untuk terus meningkatkan pengetahuan, menata sikap, dan mengambil tindakan 

terbaik di masa-masa pandemi Covid-19 ini.    

Hasil survei juga menjadi pelengkap kajian serupa sebelumnya. Di masa wabah 

pandemi Covid-19 ini bermunculan kajian terkait Covid-19 dari beragam perspektif. Badan 

Pusat Statistik, misalnya, melakukan survei-daring bertajuk Survei Sosial Demografi Dam-

pak Covid-19 pada 13-20 April. Survei ini hendak mengetahui tingkat pemahaman 

1.Bagaimana kecenderungan gambaran 
pengetahuan, sikap, dan tindakan umat   
beragama menghadapi wabah Covid-19? 

2.Seberapa patuh umat terhadap berbagai 
kebijakan terkait pencegahan penyebaran 
Covid-19? 

https://survei.bps.go.id/index.php/584831
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masyarakat mengenai wabah ini serta dampak yang ditimbulkan. Tim Peneliti Panel Sosial 

Kebencanaan (LIPI, dll.) juga melakukan survei-daring mengenai keterbukaan informasi 

dalam penanganan wabah COVID-19, dan survei aspek sosial dari wabah COVID-19. Sur-

vei ini lebih melihat sisi sosial. Selain itu, Tim Peneliti UNM, UNJ, dan ITB mengadakan  

Survei Kepatuhan Masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah dan Fatwa MUI dalam 

Penanganan COVID-19. Survei ini menggali persepsi dan sikap masyarakat terkait ke-

bijakan Pemerintah dan Fatwa MUI perihal penanganan COVID-19 di Indonesia. Ada ju-

ga survei yang dilakukan tim riset bersama dosen keperawatan lintas Perguruan Tinggi 

dan Fasilitas Layanan Kesehatan, berjudul Pengetahuan, Sikap dan Praktik Masyarakat 

Indonesia terkait Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pandemik COVID-19. Terakhir, 

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melakukan survei pada 9-12 April 2020 

tentang wabah Covid-19, yang pada beberapa hal menyinggung isu sosial keagamaan. 

Dari sejumlah survei-daring serupa tersebut, distingsi kajian kami adalah dalam hal umat 

beragama sebagai sasaran respondennya, serta menyasar semua pemeluk agama. Meski sa-

ma-sama menguji kepatuhan terhadap Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 dan Surat Edaran 

Menag No. SE.6/2020, misalnya, namun kajian kali ini juga berbeda karena tidak hanya 

untuk kalangan Muslim, melainkan terbuka untuk seluruh umat beragama dan tidak hanya 

menguji dua hal tersebut. Adapun survei-survei lain sebelumnya memokus pada sisi sosial, 

survei kali ini mengisi sisi dinamika keagamaan. []  

https://drive.google.com/drive/folders/1kfnL0NUOXZKDBIprfJjKfgV0UCd_iPVI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf45ywn4aTjYmrVLBB22w788QeUcUCFisOVTEfDfsQ1RZiFbg/viewform
https://saifulmujani.com/mayoritas-warga-anggap-covid-19-ancam-penghasilan/
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2. Bagaimana survei dilakukan? 

D i tengah kondisi wabah Covid-19, survei dilaksanakan secara daring 

(dalam jaringan). Sebagai sebuah metode, sumber data dan informasi utama sur-

vei diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian. Alat pengumpulan data berupa 

angket dibuat dengan menggunakan aplikasi SurveyMonkey (berlisensi). Tautan angket 

disebarkan melalui berbagai saluran komunikasi sosial, seperti WhatsApp Groups, laman 

Facebook dan Instagram: MajelisReboan, serta pesan berantai oleh mereka yang telah 

menerima dan berkenan menyebarkannya. 

Meski dikerjakan dari rumah di masa Work from Home, semua langkah teknis 

penelitian ilmiah metode penelitian survei dapat dipenuhi. Melihat dinamika 

umat menghadapi wabah Covid-19, peneliti merumuskan masalah, tujuan, dan manfaat 

penelitian—sebagaimana dipaparkan di bagian pertama laporan ini. Singkatnya, mengapa 

sebagian umat seperti bersikap ‘mengentengkan’ wabah Covid-19 di tengah terus ber-

jatuhannya korban (sebagaimana dilaporkan berkala oleh Gugus Tugas Covid-19 BNPB)? 

Lalu, peneliti menentukan konsep dan hipotesis penelitian, bahwa mungkin mereka tidak 

tahu bahaya Covid-19, atau mungkin kebijakan tidak mereka pahami, atau mungkin mereka 

memang memiliki pemahaman yang berbeda. Pemerkayaan wawasan didapat tim dari dua 

kali diskusi Majelis Reboan dan berbagai regulasi, kebijakan, dan bahan bacaan lainnya, 

termasuk kajian-kajian terdahulu. Lalu beranjak pada penentuan sampel penelitian, yakni 

umat beragama di Indonesia, dan menyusun angket. Setelah uji coba (tryout) angket, 

pengumpulan data dilakukan 5 hari (24-28 April 2020) dengan menyebarkan tautan angket 

(bit.ly/Survei-VS-Covid-19) ke jalur-jalur komunikasi kelompok umat beragama di seluruh 

provinsi di Indonesia. Akhirnya, proses analisis data dan pelaporan hasil survei. Lengkap. 

Responden survei-daring ini adalah umat beragama yang secara kebetulan 

mendapatkan tautan angket dan berkenan mengisinya, atau bersifat incidental 

sampling. Sebagai bagian dari nonprobability sampling yang mengambil sampel dengan 

tidak memberi kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi (umat beragama di In-

donesia)—karena sifat insidental tersebut, temuan survei ini hanya berlaku bagi responden 

dan tidak dapat menggeneralisasi populasi. Temuan survei hanya menggambarkan kondisi 

pengetahuan, sikap dan tindakan responden. Hal ini menjadi limitasi survei ini.   

Melawan berbagai limitasinya, survei dilakukan dengan memaksimalkan 
segala potensi untuk memenuhi persyaratan metodologis dan ketercapaian 
manfaat hasil survei. 

https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-30-april-2020
https://www.surveymonkey.com/survey-closed/?sm=44RFEeTWaFrg_2BPt1oQYd1vo4THSra30jsvTtK_2FMpKvvairi4zK_2F7f7NJgFTpXyEQ1HIvS5OE7vDyGzVZHtefnpztxiBltbhWszGJ_2BuYs97w_3D
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Diagram 1. Logika Konseptual 

Untuk mengurangi keterbatasan tersebut, tim peneliti melakukan pengecekan 

intensif untuk memastikan adanya ketersebaran wilayah dan pemelukan aga-

ma responden. Tim (yang kami namai The Monkeys) di akhir hari pertama pengumpulan 

data, 24 April 2020, misalnya, mengecek sudah berapa data yang masuk, provinsi apa saja 

yang masih minim respon, dan pemeluk agama yang belum banyak mengisi. Lalu, berdasar 

data yang secara mudah dapat dimonitor pada layar aplikasi SurveyMonkey tersebut, tim 

mengoptimalkan penambahan responden pada provinsi-provinsi dan agama yang dinilai 

kurang banyak respondennya. Demikian hingga akhir masa pengumpulan data pada 28 

April 2020, pukul 23.59 wib. Tim peneliti pada akhirnya mendapat sebaran responden yang 

relatif memadai, postur ketersebaran hampir menyerupai demografi penduduk Indonesia 

dan pemelukan agamanya.  

Instrumen berupa angket yang ditujukan ke semua kelompok agama di-setting 

sedemikian rupa sehingga diisi secara tepat oleh orang yang tepat. Bahwa pada 

dasarnya angket dibuat satu untuk semua. Hanya saja, khusus untuk pemeluk agama di luar 

Islam, mereka akan otomatis melewati (skip) pada 4 pertanyaan mengenai pengetahuan 

dan sikap terkait Fatwa MUI dan Surat Edaran Menag No. SE.6/2020—yang bernuansa Is-

lam saja, yakni pertanyaan terkait ibadah bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pada pertanyaan 

lainnya, semua sama, yakni ditanya terkait identitas diri, pengetahuan, sikap, dan tindakan 

terkait Covid-19 dan kebijakan terkait pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Selengkap-

nya lihat anatomi pertanyaan angket pada Tabel 1. 

Konseptualisasi survei yang berupaya menangkap kondisi umat beragama 

dengan menanyakan pengetahuan, sikap, dan tindakannya atas Covid-19 dan 

kebijakan, dilandaskan pada teori perilaku manusia. Bahwa pengetahuan akan 

menentukan bagaimana seseorang bersikap dan bertindak. Pemahaman umat beragama 

atas bahaya wabah Covid-19 dan berbagai kebijakan, protokol dan imbauan terkait Covid-19 

akan menentukan sikap mereka terhadap wabah, dan terrefleksi dalam tindakan mereka. 

Ihwal pengetahuan diuji dengan beberapa pertanyaan, sebagaimana juga untuk sikap dan 

tindakan. Namun masing-masing item akan diperankan tersendiri. Tegasnya, butir-butir 

pertanyaan dalam angket lebih merupakan variabel tersendiri dan bukan indikator untuk 

mengukur suatu konsep. Meski demikian, logika konseptual survei ini adalah sebagaimana 

diagram berikut: 

Pengetahuan   

  Wabah Covid-19 

Sikap   

  Kebijakan/imbauan 

Tindakan   

https://www.routledgehandbooks.com/pdf/doi/10.4324/9781410612823.ch3
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Q1  Identitas 

Responden 

Domisili Provinsi 

Q2  Kab/kota 

Q3  Rural-urban Desa atau kelurahan? 

Q4  Generasi apa? Usia 

Q5  Gender Jenis kelamin 

Q6  Kelas sosial (?) Pendidikan terakhir yang ditamatkan 

Q7  Pekerjaan 

Q8  Pengeluaran pribadi/bulan 

Q9  Keyakinan Agama 

Q10 Q10 Penge-

tahuan  

Responden 

Terkait             

Covid-19 

Apa yang diketahui tentang Covid-19? 

Q11 Q11 Ciri atau gejala terkena Covid-19? 

Q12 Q12 Tahukah berada pada zona pandemik apa? 

Q13 Q13 Apa upaya mengurangi penyebaran Covid-19? 

Q14 Q14 Terkait upaya/

kebijakan 

Apa saja upaya Pemerintah Pusat? 

Q15 Q15 Pemerintah dan Pemda memberdayakan tokoh agama? 

Q16 Q16 Apa saja yang dilakukan ormas agama? 

 Q17 Tahukah fatwa MUI tentang ibadah di masa wabah? 

 Q18 Tahukah Surat Edaran Menag No. SE.6/2020? 

Q17 Q19 Sumber                

informasi 

Dari mana paling banyak sumber info Covid-19? 

Q18 Q20 Tahukah WA Center “Kemenag Sigap Covid-19?” 

Q19 Q21 Sikap              

Responden 

Kognisi  Mewabahnya Covid-19 pertanda murka Tuhan? 

Q20 Q22 Wabah Covid-19 tidak membahayakan? 

Q21 Q23 Afeksi Merasa Pemerintah kurang sigap tangani Covid-19? 

Q22 Q24 Merasa tidak perlu ikut protokol/imbauan? 

 Q25 Konasi Kesiapan terkait butir-butir Fatwa MUI ttg Covid-19 

 Q26 Kesiapan terkait Pedoman Ramadan/Ied (SE6/2020) 

Q23 Q27 Akan tetap beribadat di rumah ibadat? 

Q24 Q28 Akan tetap menghadiri perayaan/berkerumun? 

Q25 Q29 Akan menolak jenazah pasien Covid-19? 

Q26 Q30 Tindakan 

Responden 

Pemengaruh Siapa pihak-pihak paling didengar imbauannya? 

Q27 Q31 Protokol 

Kesehatan 

Seberapa sering diam di rumah, berjarak, cuci tangan, 

cek info Covid, akses covid19.go.id dan WA Center? 

Q28 Q32 Himbauan 

keagamaan 

Seberapa sering ke rumah ibadat, hadir acara massal, 

ikut pengajian daring (khusus bagi responden Muslim, 

ada sub-pertanyaan soal tarawih, dan buka bersama) 

Keterangan: Pertanyaan dalam angket pada intinya sama, yakni berisi tentang identitas responden (Q1-Q9), lalu pertanyaan 

terkait pengetahuan, sikap, dan tindakan responden tentang Covid-19 dan kebijakan terkait. Namun demikian, pertanyaan-

pertanyaan tentang pengetahuan, sikap, dan tindakan responden terkait butir fatwa MUI No. 14/2020 dan Surat Edaran 

Menag No. SE6/2020 terkait panduan ibadat Ramadan dan Idul Fitri di masa pandemi Covid-19, hanya diisi oleh responden 

Muslim, sementara pemeluk agama lainnya otomatis melewatinya (skip) sehingga hanya mengisi 28 pertanyaan.  

Tabel 1. Anatomi Angket dan Daftar Pertanyaan 
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3. Mengolah dan melaporkan hasil survei  

T erhadap 18.743 respon yang diterima, peneliti melakukan pengolahan dan 

analisis data, serta penyajian hasil, berdasarkan kebutuhan untuk keber-

manfaatan hasil survei. Pengumpulan data menggunakan aplikasi SurveyMonkey 

(berbayar), menjadikan proses-proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data lebih mu-

dah dilakukan. Ada fasilitas ‘Analyze Results’, dengan ‘Rules’ yang dapat melakukan proses 

penyeleksian, perbandingan, atau crosstabulation dengan relatif mudah. Hal ini sangat 

membantu karena dapat memotong beberapa langkah teknis pengolahan data sebagaimana 

biasa dilakukan oleh aplikasi olah data statistik seperti SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences).  

Analisis deskriptif terhadap temuan survei juga diperkaya dengan analisis 

‘kontekstual’. Bahwa selain mendeskripsikan temuan-temuan berdasarkan seluruh butir 

pertanyaan yang diberikan, analisis dengan crosstabulation juga dilakukan untuk melihat 

kondisi-kondisi temuan berdasarkan elemen atau konteks tertentu. Misalnya, saat peneliti 

merasa perlu mendapat penjelasan mengenai masih dilakukannya ibadat bersama di rumah 

ibadat oleh sebagian kecil umat, dan diperlukan pemilahan jawaban responden berdasarkan 

zona pandemiknya, maka crosstab dilakukan. 

Laporan ditulis dengan sistematika: Pendahuluan, yang berisi latar belakang, metodologi, 

dan desain survei ini; Temuan Survei, yang berisi diagram-diagram yang menggambarkan 

hasil survei; dan Penutup, yang berisi catatan post-scriptum, simpulan dan rekomendasi.  

Selain laporan-utuh tertulis dalam bentuk Portable Document Format (.pdf) ini, cuplikan 

hasil survei disajikan dalam bentuk flyer infografik dan video, dengan tautan ke laporan ini.  

 

Data yang kaya hasil pengumpulan data dari lapangan kerap tak                   
tersampaikan dengan optimal. Untuk itu, kreativitas penyajian hasil survei 
dilakukan dengan beragam medium.  
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TEMUAN SURVEI 
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1. Karakteristik responden 

S iapa dan seperti apa karakteristik 18.743 responden yang digambarkan 

pengetahuan, sikap dan tindakannya dalam survei ini? Mereka adalah umat 

beragama yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Meskipun proporsi terbesar responden 

berada di Pulau Jawa (59,91%) namun di pulau atau provinsi lain pun jumlah responden 

survei ini tersebar dan banyak. Hanya Provinsi Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Sulawesi 

Barat yang jumlah respondennya di bawah 100 orang.   

 

Jika melihat pada komposisi jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan provinsi, postur 

komposisi persebaran responden survei ini masih sebangun. Pulau Jawa menjadi pulau 

dengan penduduk terbanyak bahkan jika diproyeksi hingga tahun 2035 (katadata.co.id). 

Demikian halnya, jika membandingkan postur komposisi persebaran responden ini dengan 

tingkat pengguna internet di Indonesia, lagi-lagi masih sebangun. Survei APJII 2019 me-

nyebutkan kontribusi terbesar penetrasi internet di Indonesia berasal dari Pulau Jawa, yang 

mencapai 55%. Artinya, aspek ketersebaran wilayah untuk survei dengan incidental sam-

pling ini masih dapat dicapai. 

Responden adalah pemilik gambar atau temuan-temuan ini. Karenanya, 
pengenalan yang utuh pada karakteristik responden survei ini menjadi    
keniscayaan. 

Diagram 2. Persebaran responden 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/22/provinsi-mana-yang-memiliki-penduduk-terbanyak
https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa.
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Berdasarkan tempat tinggalnya, 

responden yang berada di perko-

taan sedikit lebih banyak diban-

ding mereka yang di pedesaan 

(atau dengan nama lainnya). Hal ini 

memberi indikasi bahwa pada umumnya 

responden tinggal di area urban yang 

lebih mudah mendapat akses internet 

dan akses informasi.  

Secara teknis, dapat dipahami, bahwa 

tautan angket survei ini disebarkan melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan 

Instagram. Mereka yang memiliki akses ke internet lebih memiliki kemungkinan terlibat 

dalam survei ini. Meski demikian, penetrasi internet yang semakin luas ke pedesaan men-

jadikan survei ini juga dapat cukup jauh menjangkau ke pelosok pedesaan di 43 provinsi 

Indonesia, hingga hanya terpaut 4% saja perbedaan kedua kelompok domisili ini.  

Mayoritas responden berada di 

usia aktif-produktif. Sebesar 43,34% 

responden berusia 40-55 tahun, atau 

tergolong generasi X, lalu 36,81% ber-

usia 26-39 tahun, atau generasi milenial. 

Karakter Generasi X , dengan tingkat 

pendidikan yang cukup, cenderung ber-

pikir maju, tekun bekerja, dan memiliki 

keingintahuan yang cukup tinggi. Se-

mentara Generasi Y atau Millenial, yang 

lahir saat teknologi-internet berkem-

bang pesat, memiliki akses yang sangat 

mudah dan cepat terhadap informasi.  

Lebih lanjut, diantara karakteristik generasi X dan Y adalah sebagai berikut: 

Domisili Responden  

Kebanyakan responden ada di daerah urban, yang memiliki 

akses lebih luas terhadap informasi 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q3. 

MAJELIS REBOAN 

Usia Responden  

Mayoritas responden berusia 40-55 tahun (generasi X) dan 

26-39 tahun (generasi millennial), usia aktif, pekerja, dan 

menggandrungi informasi dan media sosial.  

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q4. 

MAJELIS REBOAN 

Gen X…mampu beradaptasi, mampu 

menerima  perubahan dengan baik dan dise-
but sebagai generasi yang tangguh, memiliki 
karakter mandiri dan loyal, sangat meng-
utamakan citra, ketenaran, dan uang, tipe 
pekerja keras, menghitung kontribusi yang 
telah diberikan perusahaan terhadap hasil 
kerjanya  (Jurkiewicz, 2000). 

Gen Y…karakter berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, 

strata ekonomi, dan sosial keluarganya, pola komunikasinya sangat 
terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, pemakai medsos 
yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan 
perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan politik 
dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap 
perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, memiliki   
perhatian yang lebih terhadap kekayaan (Lyons, 2004). 

D.1 

D.2 

https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII_2017_v1.3.pdf
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3677417/kenali-karakter-dan-pola-pikir-5-generasi-ini-agar-semakin-bijak
https://indonesiaimaji.com/teori-perbedaan-generasi-dan-munculnya-generasi-z/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/009102600002900105
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Responden laki-laki lebih banyak 

dibanding perempuan. Penentuan 

responden yang bersifat aksidental me-

nyebabkan perbedaan jumlah berdasar-

kan jenis kelamin tak dapat dipungkiri. 

Namun demikian, jumlah responden laki

-laki (57,45%) dan perempuan (42,55%) 

masih wajar. Terlebih, dalam konteks 

kajian ini, perbedaan jenis kelamin pada 

mulanya dipandang tidak akan terlalu 

signifikan berpengaruh. 

Namun demikian, dalam konteks spesifik responden muslim yang mendapat pertanyaan 

terkait sikap dan tindakan terhadap panduan ibadat shalat Jumat, hal jenis kelamin ini 

boleh jadi akan menarik untuk didalami dalam proses analisis silang.   

Berdasarkan tingkat pendidikan, 

mayoritas responden (52,92%) 

berlatar belakang sarjana S1. Hal 

ini menunjukkan responden umumnya 

dari kalangan terdidik yang dapat di-

maknai bahwa mereka melek informasi, 

dapat memilih sikap yang rasional, dan 

mandiri mengambil keputusan.  

Meski yang berlatar TNI/Polri/PNS 

paling banyak (39,09%), respon-

den survei ini berasal dari bera-

gam jenis pekerjaan. Hal ini dapat 

membantah kemungkinan biasnya pen-

dapat-pendapat yang dikumpulkan dari 

daerah melalui jalur Biro Humas, Data 

dan Informasi pada Kantor Kementerian 

Agama provinsi dan kabupaten/kota.  

Selain ASN, terbanyak kedua (23,68%) 

adalah yang memilih pekerjaan 

“Lainnya,” yang menuliskan sendiri 

pekerjaannya sebagai: guru honorer, 

Jenis Kelamin Responden  

Responden kebanyakan berjenis kelamin laki-laki. Meskipun 

ihwal gender umumnya tidak akan memengaruhi perilaku, 

namun dalam konteks khusus dapat saja berpengaruh. 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q5. 

MAJELIS REBOAN 

Pendidikan Responden  

Mayoritas responden (51,92%)  dari kalangan terdidik, yakni 

sarjana S1. Melek informasi dan kritisisme dapat menentukan 

sikap dan tindakan terbaik responden.   

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q6. 

MAJELIS REBOAN 

Pekerjaan Responden  

Meski PNS paling banyak menjadi responden (51,92%)     

namun secara total yang non-PNS cukup mendominasi.   

Karenanya, bias pendapat dapat terhindarkan.   

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q7. 

MAJELIS REBOAN 

D.3 

D.4 

D.5 
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dosen tidak tetap, penyuluh agama, bu-

ruh, pensiunan PNS, dan tenaga kontrak. 

Adapun terkait pengeluaran per 

bulan, yang terbanyak adalah 

mereka yang berpenghasilan tinggi 

(di atas Rp 3.750,-/bulan). Hal ini 

menunjukkan mayoritas responden          

telah cukup mapan secara ekonomi.  

Jika melihat gabungan tiga komponen di 

atas, yakni tingkat pendidikan, peker-

jaan, dan pengeluaran pribadi per bulan, 

dapat dikatakan bahwa mayoritas responden merupakan kelompok masyarakat kelas 

menengah dalam strata sosial masyarakat Indonesia. Responden umumnya berpendidikan 

tinggi, berpekerjaan tetap, dan berpenghasilan atau pengeluaran bulanan cukup tinggi.  

Ukuran kategorisasi strata sosial memang diperdebatkan, namun pengelompokan ini tetap 

diperlukan. Dalam konteks wabah Covid-19, berkembang wacana bahwa yang terkena dan 

khawatir dengan wabah hanyalah kelompok menengah dan atas, sementara bagi kelas 

bawah wabah ini seperti tak berpengaruh, meski secara ekonomi mereka yang paling 

mendapat dampaknya. Bahkan secara global, fenomena ini mendapat pembenaran data.  

Berdasarkan pemelukan agama, 

mayoritas responden adalah Islam. 

Agama-agama lain tetap terrepresentasi, 

bahkan agama di luar enam agama yang 

banyak dipeluk masyarakat Indonesia, 

yakni Bahai. Satu responden tidak berke-

nan menyatakan agamanya (dan karena 

responden survei ini adalah umat ber-

agama, maka satu responden ini tidak 

disertakan dalam analisis).  

Komposisi persebaran responden ber-

dasarkan pemelukan agama ini relatif agak sebangun dengan jumlah penduduk Indonesia 

berdasarkan agama (Sensus BPS 2010). Incidental sampling memang tidak dapat menga-

rahkan jumlah responden persis secara proporsional sebagaimana komposisi pemeluk hasil 

sensus. Responden beragama Hindu, misalnya, kebetulan lebih banyak dari responden be-

ragama Kristen dan Katolik, berbeda dengan komposisi hasil Sensus BPS tersebut. 

Pengeluaran Pribadi Responden (per bulan) 

Pengeluaran pribadi per bulan responden cukup tinggi. 

Terbanyak di atas Rp 3.750.000,- dan diikuti dua kelompok di 

bawahnya secara ketat (di atas Rp 750.000,-).  

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q8. 

MAJELIS REBOAN 

Agama Responden  

Mayoritas responden (78,43%) beragama Islam. Semua          

kelompok agama terrepresentasi. Komposisinya sebangun 

dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan agama.  

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q9. 

MAJELIS REBOAN 

D.6 

D.7 

https://nasional.kompas.com/read/2012/06/08/13003111/Siapa.Kelas.Menengah.Indonesia?page=all
https://blamakassar.co.id/2020/03/28/virus-covid-19-dan-kelas-sosial/
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/10/14543351/data-wfp-sebut-covid-19-didominasi-negara-dengan-masyarakat-kelas-menengah
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2. Pengetahuan umat terkait Covid-19 

T ernyata, mayoritas responden (baca: umat beragama) mengetahui ihwal 

wabah Covid-19 ini! Asumsi yang selama ini berkembang bahwa umat tidak menge-

tahui apa dan bagaimana bahaya wabah Covid-19, sehingga terkesan menganggap enteng 

kondisi gawat ini, terbantahkan. Bukan saja mengenai apa wabah penyakit ini, ciri-ciri atau 

gejalanya, cara mengurangi penyebarannya, tetapi juga mereka tahu saat ini sedang berada 

di zona pandemik apa.  

Pengetahuan tentang Covid-19 

cukup tinggi meski bervariasi pada 

derajat pengetahuannya tersebut. 

Tidak semua responden memilih semua 

pilihan jawaban yang sesungguhnya 

benar semua. Terkait ciri-ciri atau gejala, 

misalnya, kebanyakan mengetahui gejala 

demam tinggi, sesak nafas, dan batuk-

pilek, sementara ‘tidak nafsu makan’ 

sedikit saja dipilih oleh responden.  

Boleh jadi, selain karena kejenuhan saat 

mengisi angket, kalimat ”jawaban boleh 

lebih dari satu” pada pertanyaan, telah 

dipahami tak semua jawaban benar. 

Atau, kondisi yang tak mereka alami, 

seperti self isolation, tidak lebih populer 

dibanding opsi social distancing atau 

‘sering cuci tangan pakai sabun’ itu.   

Yang menarik dicermati, responden yang 

tidak memilih bahwa bekerja, belajar, 

dan ibadah di rumah bagian dari cara 

mengurangi penyebaran Covid-19, masih 

cukup banyak (sekitar 24-45%).  

Pengetahuan responden akan menjadi pembentuk dan penentu sikap           
dan tindakan responden. Hal pertama, penting mengecek pengetahuan     
responden terkait Covid-19 itu sendiri.  

Apa yang Anda ketahui tentang Covid-19? 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q10, Q11, dan Q13. 

MAJELIS REBOAN 

Responden umumnya mengetahui Covid-19, gejala, dan cara 

mengurangi penyebarannya. Namun derajat pengetahuan 

tersebut bervariasi sesuai yang mereka ketahui atau alami.  

D.8-10 
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Mayoritas responden mengetahui 

status zona pandeminya, dan kini 

kebanyakan (48,86%) berada di 

zona merah. Pengetahuan responden 

ini penting dan sangat relevan dengan 

tujuan survei, yakni mengetahui perilaku 

umat di tengah kondisi mengkhawatir-

kan akibat wabah Covid-19 ini. Analisa 

terpilah berdasarkan zona pandemi (di 

bagian lain laporan ini) akan menjelas-

kan lebih jauh perbedaan perilaku umat 

di zona-zona tersebut. 

Zona merah berarti kondisi pandemi di suatu wilayah sudah tidak terkendali. Upaya meng-

hadapi dan meminimalisir penyebarannya pun lebih ekstra dibanding di zona-zona lainnya. 

Bukan sekadar menghindari terjadinya kerumunan massa, tetapi menghentikan kegiatan 

belajar mengajar, bisnis, dan ibadat yang melibatkan kerumunan seperti sekolah, kantor, 

dan rumah ibadat—termasuk penerapan lockdown atau PSBB. [] 

   

 

 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q12. 

MAJELIS REBOAN 

D.11 
Tahu saat ini Anda berada di zona pandemi apa? 

Hampir separuh responden berada di zona merah. Sebagian 

di zona oranye, kuning dan hijau. Cukup banyak juga yang 

tidak tahu mereka berada di zona pandemi apa saat ini. 

https://jabarnews.com/read/84249/inilah-yang-menentukan-zona-merah-covid-19-suatu-daerah-di-indonesia/5
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3. Tahukah umat tentang kebijakan terkait? 

M ayoritas responden mengeta-

hui upaya-upaya Pemerintah 

dalam menangani wabah Covid-19. 

Diantara berbagai upaya dan kebijakan 

yang dilakukan Pemerintah, yang paling 

diketahui adalah imbauan-imbauan se-

perti untuk tetap tinggal di rumah, men-

jaga jarak interaksi, dan sebagainya. Se-

dangkan penanganan korban Covid-19 

dan pemutakhiran informasinya dinilai 

masih kurang. Bahkan, responden kurang 

mengetahui bahwa Pemerintah telah 

memberdayakan komponen masyarakat.   

Pemerintah Pusat dan daerah dinilai responden masih belum optimal mem-

berdayakan tokoh/pemuka agama dalam menghadapi Covid-19. Meski secara 

angka hanya terpaut sedikit dari responden yang menilai sudah sangat optimal, temuan ini 

mengonfirmasi kurangnya pengetahuan masyarakat atas apa yang dilakukan Pemerintah. 

Dalam hal ini, peran pemerintah daerah 

lebih tidak diketahui responden diban-

ding peran pemerintah pusat.   

Optimalitas pelibatan tokoh atau pemuka  

agama dalam upaya penanganan wabah 

Covid-19 sesungguhnya sangat diharap-

kan oleh Pemerintah. Presiden pun sudah 

menegaskan pelibatan tersebut. Penilaian       

tentang belum optimalnya peran peme-

rintah dalam temuan ini, besar kemung-

kinan terkait dengan sumber informasi 

yang diakses masyarakat umat beragama. 

Pengetahuan tentang kebijakan atau imbauan-imbauan kesehatan                  
dan keagamaan juga, teorinya, akan menetukan seperti apa sikap dan   
tindakan responden.   

Apa saja yang dilakukan Pemerintah Pusat       

dalam menangani Covid-19?  

Yang paling diketahui responden adalah Pemerintah           

memberikan imbauan-imbauan pencegahan Covid-19.            

Upaya pemberdayaan masyarakat belum cukup diketahui. 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q15. 

MAJELIS REBOAN 

D.12 

D.13 Apakah Pemerintah sudah memberdayakan    

tokoh/pemuka agama dalam menghadapi Covid? 

Banyak yang menilai Pemerintah telah memberdayakan 

tokoh/pemuka agama, tapi dinilainya belum optimal. Ada 

sebagian kecil yang menyatakan kurang memberdayakan.  

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q14. 

MAJELIS REBOAN 

https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-minta-tokoh-agama-dan-ormas-sosialisasi-psbb-hingga-physical-distancing-1t8zl96oV1T/full
https://kumparan.com/kumparannews/jokowi-minta-tokoh-agama-dan-ormas-sosialisasi-psbb-hingga-physical-distancing-1t8zl96oV1T/full
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Bahwa responden mayoritas men-

dapat informasi dari media sosial.  

Responden yang umumnya dari kalangan 

gen x dan gen milenial, yang relatif lebih 

banyak menggunakan media sosial,               

seperti Facebook, Twitter, dan Insta-

gram, serta media elektronik, lebih            

banyak mendapat informasi dan wacana 

publik dibandingkan informasi resmi 

Pemerintah. Bahkan, layanan pusat                   

informasi seperti covid.go.id hanya       

dilirik sebanyak 8,75% responden saja.  

Informasi resmi Pemerintah memang juga dapat disampaikan dan ditemukan di media   

sosial. Namun, tidak seperti situs resmi atau media arus utama yang melalui prosedur edi-

torial dan kode etik jurnalistik, media sosial punya cara tersendiri memperlakukan informa-

si. Informasi dari media arus utama atau juru bicara pemerintah, misalnya, dapat diolah, 

ditafsir ulang, dan disebarkan dalam makna berbeda oleh ‘sang netizen’.  

Layanan informasi “Kemenag Sigap 

Covid-19” pun belum banyak diakses. 

Layanan berbasis WhatsApp yang berisi  

informasi resmi dan aktual kebijakan  

keagamaan di tengah wabah Covid-19 ini, 

baru diakses 19,36% responden saja.  

Upaya Kementerian Agama untuk memberi       

informasi kepada umat dengan cepat dan 

langsung ke pemegang gawai ini, masih 

memerlukan sosialisasi yang luas. Cara 

mendaftar dengan mengirimkan pesan 

“Salam” ke nomor HP 08111 599 003      

memang mudah. Namun masyarakat perlu 

terlebih dahulu mengetahui nomor HP itu. 

“Kabar terkini kebijakan Kemenag” yang berisi informasi kebijakan terbaru penanganan 

Covid-19 di berbagai lingkungan agama, dapat menjadi sumber rujukan umat dalam menyi-

kapi pandemi wabah ini. Aplikasi pesan singkat WhatsApp pun merupakan app terpopuler 

2019 di masyarakat Indonesia. Inovasi teknologi-informasi WA-center ini perlu terus 

dikembangkan untuk mendukung lebih kuat penanganan wabah Covid-19 di Indonesia.  

Dari mana Anda paling banyak mendapat            

informasi tentang Covid-19? 

D.14 

D.15 Tahukah Anda dengan Layanan WhatsApp        

Center “Kemenag Sigap Covid-19”? 

Layanan informasi resmi via WhatsApp “Kemenag Sigap 

Covid-19” banyak yang belum mengetahuinya. Yang sudah 

tahu pun banyak yang belum mengaksesnya. 

Umumnya mendapat informasi Covid-19 dari sosial media. 

Layanan info center relatif kurang diakses responden. 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q19. 

MAJELIS REBOAN 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q20. 

MAJELIS REBOAN 

https://tirto.id/menyaring-informasi-di-media-sosial-b1np
databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/14/whatsapp-aplikasi-pesan-singkat-terpopuler-2019
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Sementara itu, ormas keagamaan 

dapat membantu menyosialisasi-

kan kebijakan penanganan wabah 

Covid-19 kepada anggotanya. 

Mayoritas responden (81,60%) menge-

tahui peran inilah yang paling besar   

dilakukan ormas-ormas keagamaan. 

Dipahami, ormas keagamaan lebih     

dimengerti bahasa/caranya (telah 

terbangun kedekatan, atau ‘chemistry’), 

dan lebih diikuti oleh pengikutnya.     

Selanjutnya, peran kontribusi teologis-

agama seperti penerbitan fatwa atau    

imbauan keagamaan, dan peran filantropi keagamaan seperti penggalangan donasi, juga 

banyak diketahui masyarakat umat beragama. 

Sebagian kecil responden memilih ‘lainnya’, dan menuliskan peran-peran lain, seperti: doa-

bersama lintas agama secara virtual, serta peran memberi teladan dan hukuman dalam 

pelaksanaan imbauan-imbauan Pemerintah terkait pencegahan penyebaran wabah. [] 

  

  

Apa yang dilakukan Ormas Keagamaan? 

Peran Ormas Keagamaan lebih banyak diketahui perannya 

sebagai penyosialisasi kebijakan Pemerintah. Peran filantropi 

keagamaan Ormas sedikit diketahui. 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q16. 

MAJELIS REBOAN 

D.16 
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4. Bagaimana sikap terhadap Covid-19? 

B anyak responden memandang 

bahwa mewabahnya Covid-19 

bukan merupakan murka Tuhan. 

Mereka adalah 55,12% dari responden. 

Sementara 44,87% lainnya (34,85+10.02%) 

cenderung memandang wabah Covid-19 

ini merupakan pertanda Tuhan murka 

pada manusia. Jawaban atas pernyataan 

bernuansa teologis ini memberi indikasi 

varian cara pandang keagamaan respon-

den terhadap fenomena wabah ini. 

Ada responden (baca: umat beragama) 

yang mempersepsi wabah Covid-19 ini 

sebagai azab atas kesalahan manusia terhadap Tuhan selama ini. Ada juga yang melihatnya 

sebagai ujian kesabaran. Atau, ada yang melihatnya lebih positif, bahwa musibah wabah ini 

bentuk kasih sayang Tuhan pada manusia, agar lebih memperhatikan kebersihan, kesehat-

an, dan solidaritas kemanusiaan.  Dua  kecenderungan  jawaban  yang  terpaut tipis di atas, 

menunjukkan adanya tren keseimbangan.  

Mayoritas responden memandang 

wabah Covid-19 membahayakan diri 

dan dapat menyebabkan kematian. 

Sikap mengenai dampak Covid-19 ini 

searah dengan pengetahuan responden 

mengenai Covid-19. Informasi yang 

diterima responden mengenai jumlah dan 

dinamika penanganan korban Covid-19 di 

media sosial dan media elektronik, telah 

menumbuhkan kesadaran mengenai          

bahaya Covid-19 ini. 

Berdasarkan pengetahuannya, sikap-sikap responden dilihat dari 
kesetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap sejumlah pernyataan yang 
berkaitan dengan Covid-19. 

“Mewabahnya Covid-19 merupakan pertanda   

Tuhan murka pada manusia,” setuju?  

Jumlah mereka yang setuju dan tidak setuju atas pernyataan 

bahwa wabah Covid-19 sebagai murka Tuhan cukup                

berimbang. Menunjukkan keberimbangan sikap (?) 

“Wabah Corona tidak terlalu membahayakan,  

apalagi menyebabkan kematian,” setuju? 

Hampir semua responden memandang bahwa Covid-19 

membahayakan bahkan bisa menyebabkan kematian. 

D.17 

D.18 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q21. 

MAJELIS REBOAN 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q22. 

MAJELIS REBOAN 

https://news.detik.com/berita/d-4969600/eks-menag-lukman-bicara-perbedaan-cara-pandang-warga-soal-virus-corona/1
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5. Bagaimana sikap terhadap kebijakan? 

M ayoritas responden (48,87%) 

memandang Pemerintah 

cukup sigap menangani Covid-19. 

Bahkan 17,15% lainnya merasa sangat 

sigap. Namun demikian, sikap positif 

terhadap kebijakan Pemerintah ini tidak 

dirasakan oleh sebagian responden lain. 

Mereka merasa Pemerintah kurang sigap 

(27,56%) atau bahkan sangat tidak sigap 

(6,42%) dalam menangani Covid-19.  

Bandingkan dengan temuan SMRC 2020, 

bahwa 52% warga Indonesia merasa 

pemerintah pusat telah cepat menangani 

wabah, dan 41% menganggap lambat.  

Meski demikian, sikap atau penilaian negatif atas kesigapan Pemerintah ini, tidak berpe-

ngaruh ke kepatuhan mereka pada protokol kesehatan dan imbauan pencegahan wabah. 

Hampir semua responden merasa 

perlu mematuhi protokol kese-

hatan dan imbauan Pemerintah. 

Temuan ini menunjukkan bahwa res-

ponden merasakan urgensi pencegahan 

penyebaran wabah Covid-19 tersebut. 

Dari temuan ini juga dapat dipahami, 

penilaian sigap ataupun tidak sigap pada 

upaya dan kebijakan Pemerintah dalam 

menangani Covid-19, lebih didasari   

pertimbangan perlunya mencegah terja-   

dinya penyebaran wabah penyakit yang 

mengkhawatirkan tersebut.  

Sikap-sikap responden juga dilihat dari kesetujuan atau                          
ketidaksetujuannya terhadap sejumlah kebijakan terkait pencegahan 
penyebaran wabah Covid-19. 

“Saya merasa Pemerintah kurang sigap             

dalam menangani Covid-19,” setuju? 

Banyak yang tidak setuju bahwa Pemerintah kurang sigap 

dalam menangani Covid-19. Namun tidak sedikit juga yang 

menyetujui pernyataan itu. 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q23. 

MAJELIS REBOAN 

“Saya tidak merasa perlu mengikuti protokol 

Kesehatan atau imbauan Pemerintah terkait 

pencegahan penyebaran Covid-19,” setuju? 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q24. 

MAJELIS REBOAN 

Apapun pandangan terkait kesigapan Pemerintah, mayoritas 

responden merasa perlu mengikuti protokol kesehatan dan 

imbauan Pemerintah terkait pencegahan penyebaran Covid19 

D.19 

D.20 

https://saifulmujani.com/mayoritas-warga-anggap-covid-19-ancam-penghasilan/
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Sikap patuh juga ditunjukkan 

mayoritas responden pada           

imbauan untuk ibadat di rumah. 

Sebanyak 46,19% tidak setuju dan 

28,83% sangat tidak setuju jika di masa 

pandemi ini masih melaksanakan ibadat 

di rumah ibadat—mengingat resiko     

terjadinya penyebaran wabah Covid-19.  

Hanya saja, masih ada 17,98% respon-

den yang setuju dan 7%  responden yang 

sangat  setuju untuk tetap beribadat di 

rumah ibadat tersebut. Boleh jadi di   

antara mereka adalah 18,86% responden  

yang memang berada di zona hijau (lihat D.11), sehingga mereka masih merasa aman untuk 

tetap melaksanakan ibadat di rumah ibadat. Bisa jadi juga di antara mereka adalah kalang-

an umat yang memaksakan diri beribadat di rumah ibadat sesuai pemahamannya terhadap 

wabah Covid-19 (sebagaimana sikap pada D.18).  Pada tingkat tertentu,  temuan  ini  searah 

dengan temuan survei SMRC 2020 bahwa 21% warga Indonesia tidak  setuju  dengan  kebi-

jakan pembatasan kegiatan keagamaan di rumah saja. Selain itu, aspirasi umat ini juga ter-

cermin dari sikap frustratif sebagian umat sehingga berniat merobohkan rumah ibadat yang 

tidak dipakai lagi di Banyumas, atau terbitnya analisis dan evaluasi kebijakan PSBB di Jawa 

Timur khususnya terkait kegiatan ibadat di rumah ibadat. 

Hampir semua responden (94,27%) 

juga menolak untuk tetap mengha-

diri perayaan hari besar keagama-

an demi menghindari kerumunan. 

Kepatuhan responden atas kebijakan 

pembatasan interaksi sosial (social dis-

tancing) ini selaras dengan kepatuhan 

responden pada protokol kesehatan 

(D.20), dan imbauan pemerintah terkait 

pencegahan penyebaran wabah Covid. 

Meski demikian, ada 4,51% responden 

yang setuju untuk tetap menghadiri    

pertemuan massal perayaan hari besar     

keagamaan tersebut.  

“Di masa pandemi ini, saya akan tetap ke         

rumah ibadat untuk beribadat,” setuju? 

Pada umumnya menyatakan tidak setuju dengan pernyataan 

akan beribadat di rumah ibadat saat kondisi pandemi. Tapi, 

yang berpendapat sebaliknya juga banyak. 

“Meski dilarang berkerumun, saya akan tetap 

menghadiri perayaan hari besar keagamaan,” ok?  

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q28. 

MAJELIS REBOAN 

D.21 

Responden pada umumnya tidak setuju atas pernyataan 

akan tetap menghadiri kerumunan perayaan hari besar 

keagamaan.  

D.22 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q27. 

MAJELIS REBOAN 

https://saifulmujani.com/mayoritas-warga-anggap-covid-19-ancam-penghasilan/
https://video.tribunnews.com/view/142988/viral-surat-ancaman-masjid-di-banyumas-akan-dirobohkan-karena-tak-digunakan-ibadah-akibat-covid-19
https://www.gatra.com/detail/news/476556/gaya-hidup/mui-jatim-ingin-masjid-tetap-buka-saat-psbb
https://www.gatra.com/detail/news/476556/gaya-hidup/mui-jatim-ingin-masjid-tetap-buka-saat-psbb
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Responden juga hampir semua    

tidak setuju penolakan pemakaman  

jenazah korban Covid-19. Sebanyak 

96,44% responden cenderung menerima 

jika ada jenazah pasien Covid-19 yang 

akan dimakamkan di Tempat Pemakaman 

Umum (TPU) di wilayahnya. Hal ini mela-

wan fenomena penolakan jenazah korban 

virus corona seperti terjadi di sejumlah 

daerah. Namun, ada juga responden yang 

bersikap menolak pemakaman korban 

Covid-19 tersebut, meskipun jumlahnya 

sedikit (2,71%). [] 

 

 

“Saya akan menolak jenazah pasien Covid-19  

dimakamkan di TPU wilayah saya,” setuju? 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q29. 

MAJELIS REBOAN 

Hampir semua responden tidak setuju atas pernyataan         

penolakan atas jenazah pasien Covid-19 yang akan                       

dimakamkan di TPU wilayahnya. 

D.23 

https://regional.kompas.com/read/2020/04/01/05200021/sederet-kasus-warga-tolak-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19-di-berbagai
https://regional.kompas.com/read/2020/04/01/05200021/sederet-kasus-warga-tolak-pemakaman-jenazah-pasien-covid-19-di-berbagai
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6. Sikap terkait butir Fatwa MUI No. 14/2020 

M ayoritas responden yang     

beragama Islam mengetahui 

keberadaan dan paham isi fatwa 

MUI Pusat terkait Covid-19. Sisipan 

pertanyaan yang hanya diisi responden 

muslim ini (13,549 orang) menguji 

pengetahuan umat Islam terhadap      

fatwa/imbauan keagamaan dari lembaga              

otoritatif-representatif muslim tersebut. 

Sebanyak 71,92% (mayoritas responden)

menyatakan tahu dan paham isi fatwa 

No. 14 Tahun 2020 tentang penyeleng-

garaan ibadah dalam situasi wabah 

Covid-19 tersebut. Yang lainnya sekadar 

tahu, dan ada juga yang tidak tahu. 

Pertanyaan khusus untuk responden muslim ini sengaja diajukan mengingat substansinya 

yang terkait dengan pelaksanaan ibadah di Bulan Ramadan—periode saat survei-daring ini 

diselenggarakan. Selain itu, adanya dinamika penolakan pembatasan pelaksanaan ibadah di 

tengah wabah, juga mendasari pentingnya pertanyaan-pertanyaan ini. 

Dan ternyata, hampir semua responden muslim menyatakan kesiapannya atas 

butir-butir tuntunan ibadah yang difatwakan tersebut. Responden menyatakan 

siap untuk berusaha menjauhi paparan virus corona, seperti dengan tidak bersalaman 

dengan orang lain. Sebanyak 40,83% responden muslim menyatakan siap, dan bahkan 

56,50% responden menyatakan sangat siap.  

Berbeda dengan dinamika yang diberitakan, mayoritas responden muslim juga siap untuk 

tidak melaksanakan shalat/Jumatan di masjid JIKA penyebaran Covid-19 di wilayahnya 

tidak terkendali. Sebanyak 40,11% responden menyatakan siap, dan 55,27% responden 

lainnya menyatakan sangat siap. Yang menarik dicermati, masih ada 3,78% responden yang 

menyatakan tidak siap. 

Khusus bagi responden muslim, perlu diketahui juga sikap (kesiapan       
atau ketidaksiapannya) terkait amar fatwa MUI No. 14/2020 terkait  
beribadah dalam kondisi wabah. 

Apakah Anda tahu fatwa MUI Pusat tentang 

pencegahan penyebaran Covid-19?  

Mayoritas responden mengetahui keberadaan Fatwa MUI 

No.14/2020 dan memahami isinya. Hanya 4,02% yang tidak 

mengetahuinya.  

D.24 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q17. 

MAJELIS REBOAN 

https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/
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Mayoritas responden muslim juga siap 

untuk tidak shalat Tarawih dan Ied di 

masjid JIKA kondisi penyebaran Covid-19 

di wilayahnya masih tidak terkendali. 

40,34% responden menyatakan siap, dan 

54,73% lainnya menyatakan sangat siap.  

Terkait pemulasaraan jenazah terpapar 

Covid-19, mayoritas responden muslim 

(47,51%) menyatakan sangat siap dan 

43,28% lainnya siap, untuk dilaksanakan 

sesuai protokol medis dan dilakukan oleh 

yang berwenang. Hal ini sesuai dengan 

sikap responden secara umum pada D.23 

di atas. Menariknya, di sini ada 7,5%     

responden yang menyatakan tidak siap.  

Responden muslim pada umumnya juga 

siap untuk tidak menimbulkan kepanikan 

publik di musim wabah Covid-19 ini,     

seperti tidak memborong bahan kebu-

tuhan pokok dan menimbunnya. 56,92% 

responden sangat siap dan 39,76% siap. 

Dari semua butir tersebut di atas, kesia-

pan responden ini dibatasi oleh klausul 

“jika kondisi wabah mengkhawatirkan di 

wilayah responden.” Artinya, sikap-sikap 

ini berlaku baik bagi responden yang    

berada pada zona merah, oranye, kuning 

maupun hijau. 

Dinamika di beberapa daerah cukup 

menarik dalam konteks kebijakan lokal 

pelaksanaan PSBB. Di Jatim, misalnya, 

MUI Jatim membuat analisis dan evaluasi 

atas PSBB, yang antara lain menegaskan 

bahwa beribadat di rumah ibadat sebagai 

hak asasi. Sehingga, kebijakan PSBB perlu dilakukan secara kondisional dan proporsional.  

Terkait butir-butir Fatwa MUI tentang Ibadah 

di tengah wabah, seberapa siap Anda dengan: 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q25. 

MAJELIS REBOAN 

Hampir seluruh responden (muslim) menyatakan                

kesiapannya untuk melaksanakan butir-butir panduan            

ibadah di tengah wabah Covid-19 yang dirilis MUI. 

D.25-29 

Berusaha men-
jauhi paparan 

corona, seperti 
dengan tidak 

bersalaman 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tidak melaksa-

nakan shalat/
Jumatan di 
masjid JIKA 

penyebaran 
Covid-19 di 

wilayah Anda 
tidak terkendali 

 
 
 
 

 
Tidak tarawih 

dan ied di 
masjid JIKA  
penyebaran 
Covid-19 di 

wilayah Anda 
tidak terkendali 

 
 
 
 
 

 
 

Mengurus 
jenazah terpapar 

Covid-19 sesuai 
protokol medis 

dan dilakukan 
oleh yang 

berwenang 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tidak menimbul-
kan kepanikan 
publik, seperti 

memborong dan 
menimbun 

bahan kebu-
tuhan pokok 

https://jatimnow.com/baca-26345-mui-jatim-minta-kepala-daerah-aktifkan-masjid-dan-musala
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7. Sikap terkait butir SE Menag No. SE.6/2020 

M ayoritas responden yang     

beragama Islam mengetahui 

keberadaan dan memahami isi    

Surat Edaran Menteri Agama                 

Nomor SE.6/2020. Pertanyaan yang 

juga hanya ditanyakan khusus kepada 

responden muslim ini menguji penge-

tahuan umat Islam terkait kebijakan 

keagamaan di masa pandemi tersebut. 

Sebanyak 74,20% tahu dan paham isinya 

sedangkan 14,48 plus 7,03% hanya tahu 

keberadaannya tapi tidak tahu isinya. 

Pertanyaan terkait SE Menag ini sangat 

relevan dengan tujuan survei ini, yakni 

menggambarkan pengetahuan dan sikap 

umat Islam terkait butir-butir dalam SE Menag yang menjadi panduan  pelaksanaan ibadah 

di Bulan Ramadan yang mulai dijalani responden saat mengisi angket ini.  Juga,  menjelang 

momen Idul Fitri di akhir bulan Mei.  Pengetahuan  dan  sikap  itu dikaitkan dengan praktik 

atau pengalaman beragama yang mereka jalani selama ini (seminggu terakhir). 

Ternyata, mayoritas responden menyatakan kesiapannya mempedomani Surat 

Edaran Menteri Agama tersebut. Sebanyak 62,68% menyatakan sangat siap dan 36% 

siap untuk menjalankan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan fikih puasa. Bagi mereka, 

kondisi pandemik tidak menjadi alasan adanya rukhsoh (keringanan) untuk tidak berpuasa, 

sebagaimana sempat beredar kabar usulan seperti itu.  

Demi mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19, mayoritas responden muslim (68,74%) 

juga siap untuk sahur dan berbuka puasa secara individu atau bersama keluarga inti saja di 

rumah, dan tidak mengadakan Sahur on The Road sebagaimana biasa dilakukan. Demikian 

halnya, untuk pelaksanaan shalat Tarawih berjamaah dan Tadarus bersama, mayoritas res-

ponden (59,92 dan 64,60%) siap untuk melaksanakannya bersama keluarga saja di rumah.  

Khusus responden muslim, juga dilihat sikapnya (tingkat kesiapannya)  
terhadap butir-butir sebagaimana terkandung di dalam Surat Edaran 
Menteri Agama No. SE6/2020 terkait panduan ibadah di masa wabah. 

Apakah Anda tahu Surat Edaran Menteri  

Agama No.6/2020 terkait panduan ibadah       

Ramadan dan Idul Fitri di masa pandemi Covid?  

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q18. 

MAJELIS REBOAN 

D.30 

Mayoritas responden (muslim) telah mengetahui Surat 

Edaran Menag No.SE6/2020, dan telah memahami isinya. 

Hanya 4,29% yang menyatakan tidak tahu.  

https://kemenag.go.id/home/artikel/43328/surat-edaran-menteri-agama-nomor-6-tahun-2020-tentang-panduan-ibadah-ramadan-dan-idul-fitri-1-syawal-1441h-di-tengah-pandemi-wabah-covid-19
https://www.solopos.com/wabah-covid-19-politikus-aljazair-minta-puasa-ramadan-ditunda-1056772


 
Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Umat Beragama Menghadapi Covid-19 

33 

Laporan Survei  

Mayoritas responden juga menyatakan 

siap untuk tidak mengadakan acara yang 

menghadirkan/mengumpulkan banyak 

orang, seperti buka puasa bersama di           

instansi pemerintah, swasta, masjid atau 

mushala. Termasuk dalam hal ini, acara 

peringatan Nuzulul Quran di pertengahan 

Bulan Ramadan, yang biasanya diadakan 

dengan menggelar tabligh akbar yang 

mengumpulkan banyak jamaah.  

Di 10 hari akhir Ramadan, mayoritas        

reponden (50,43%) juga menyatakan siap 

untuk tidak melakukan itikaf di masjid 

atau mushola. Hal ini untuk mengantisi-

pasi kemungkinan tersebarnya Covid-19 

karena berkumpulnya banyak orang.           

Namun, ada juga responden (48,4%)  

yang tidak siap dengan imbauan ini.   

Selanjutnya, untuk pelaksanaan Salat  

Idul Fitri 1441 H, mayoritas responden 

(55,38%) sangat siap dan 43,20% lainnya 

siap untuk menunggu kebijakan-lanjutan. 

Sebagaimana dinyatakan SE Menag,    

diharapkan ada fatwa MUI menjelang 

akhir Ramadan, untuk menjadi pegangan 

umat dalam pelaksanaan ied tersebut.  

Terkait rencana silaturahmi hari raya, 

mayoritas responden (44,53 dan 46,83%) 

menyatakan siap jika cukup dilakukan 

melalui media sosial atau video call saja. 

Lebaran yang biasanya menjadi momen-

tum untuk bertemu dan bersilaturahmi 

keluarga besar, demi mengantisipasi 

penyebaran Covid-19, kali ini mereka siap 

untuk cukup  bertemu di ruang maya, 

melalui beragam aplikasi komunikasi.  

Terkait pedoman ibadah Ramadan dan Idul 

Fitri, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 

JIKA kondisi masih mengkhawatirkan, seberapa 

siap Anda dengan hal-hal berikut?  

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q26. 

Mayoritas responden (muslim) menyatakan siap dan sangat 

siap untuk melaksanakan pedoman ibadah Ramadan dan 

Idul Fitri sesuai SE Menag No.SE6/2020. 

D.31-36 

MAJELIS REBOAN 

Menjalankan 
ibadah puasa 

sesuai ketentuan 
fikih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sahur dan 
berbuka puasa 

individu atau 
bersama  

keluarga inti  
saja 

 
 
 
 
 

 
 

Tarawih  
individual atau 

bersama  
keluarga inti saja 

di rumah 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tadarus  
Al-Quran di 

rumah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidak  
mengadakan 

acara yang 
menghadirkan 

banyak  
jamaah 

 
 
 
 
 
 
 

Tidak  
melakukan itikaf 

10 malam 
terakhir  

di masjid/
mushola 
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Mayoritas responden juga menyatakan 

siap untuk menyegerakan membayar 

zakat harta bahkan di awal Ramadan. 

Sebanyak 49,32% responden siap dan 

43,55% sangat siap melakukannya.  

Terakhir, dalam kaitan pelaksanaan-

ibadah Ramadan dan Idul Fitri kali ini, 

mayoritas responden juga siap untuk 

mendorong dan menjaga kondusivitas 

kehidupan beragama. Sebanyak 61,43% 

responden menyatakan sangat siap, dan 

38,25% menyatakan siap.  

Dari sejumlah sikap responden terhadap 

butir-butir Surat Edaran Menteri Agama     

di atas, jika dibandingkan angkanya, 

yang paling tinggi derajat kesiapannya 

adalah  sahur dan berbuka di rumah. 

Adapun yang paling rendah tingkat 

kesiapannya adalah silaturahmi melalui 

video call saat lebaran dan imbauan un-

tuk mendahulukan berzakat harta.  

Secara umum, responden menyatakan 

siap, dengan ragam derajat kesiapannya, 

atas butir-butir imbauan sebagaimana 

tertera di dalam Surat Edaran tersebut. 

Kondisi pandemi wabah Covid-19 telah 

menyadarkan responden bahwa praktik 

beragama di Bulan Ramadan kali ini 

akan banyak berbeda dengan biasanya. 

Mau tidak mau, mereka harus siap dengan berbagai perbedaan suasana Ramadan dan Idul 

Fitri tersebut. Lalu,  apakah  kesiapan  tersebut  dapat  terejawantah  di  dalam  pengalaman   

responden dalam seminggu terakhir ini? [] 

 

  

Terkait pedoman ibadah Ramadan dan Idul 

Fitri, untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 

JIKA kondisi masih mengkhawatirkan, seberapa 

siap Anda dengan hal-hal berikut?  

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q26. 

Mayoritas responden (muslim) menyatakan siap dan sangat 

siap untuk melaksanakan pedoman ibadah Ramadan dan 

Idul Fitri sesuai SE Menag No.SE6/2020. 

MAJELIS REBOAN 

D.37-40 

Menunggu  
fatwa MUI 

terkait  
pelaksanaan 

Salat Idul Fitri 
1441 H 

 
 
 
 
 
 
 

Bersilaturahmi 
hari raya melalui 

media sosial 
atau video call 

saja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyegerakan 
membayar zakat 
harta (bahkan di 
awal Ramadan) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menjaga  
kondusivitas 

kehidupan 
beragama 
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8. Bagaimana pengalaman umat?  

P emerintah pusat dan daerah, 

serta tokoh agama, menjadi  

referensi bagi mayoritas responden 

dalam menghadapi wabah Covid-19.                 

Pengalaman responden saat menghadapi 

wabah Covid-19 selama ini, menjadikan 

imbauan Pemerintah dan tokoh agama 

sebagai rujukan yang dipedomani. Dalam 

angket, responden diminta untuk memilih 

dua pihak yang selama ini paling mereka 

patuhi imbauannya. Ternyata, imbauan 

Pemerintah pusat lebih dipatuhi oleh 

77,91% responden, pemerintah daerah 

oleh 54% responden, dan tokoh agama 

oleh 49% responden.  

Temuan ini cukup penting ketika terjadi kondisi beragamnya kebijakan atau imbauan para 

pihak dalam menghadapi Covid-19. Misalnya, pada saat Pemerintah pusat menyerukan agar 

tidak menyelenggarakan Jumatan di masjid-masjid untuk mengantisipasi penyebaran virus 

Covid-19. Lalu, sekelompok umat memaksakan tetap menyelenggarakannya. Pada akhirnya 

masyarakat lebih memilih mengikuti imbauan Pemerintah. Temuan ini juga dapat memberi 

penanda bahwa sosialisasi kebijakan atau imbauan kepada masyarakat/umat beragama 

akan lebih efektif dilakukan melalui tokoh agama dibanding dengan pendekatan keamanan. 

Adapun peran dan posisi ormas keagamaan tampak masih dipandang kurang berdaya dan 

terberdayakan (sebagaimana temuan D.13). 

Tindakan mayoritas responden terbukti merupakan perwujudan dari penge-

tahuan dan sikapnya. Hal ini terlihat dari pengalaman (yang diakui) responden dalam 

seminggu sebelum mereka mengisi angket survei ini. Mayoritas responden tahu bahaya 

Covid-19 (D.18) dan tahu bahwa stay at home, social distancing, dan cuci tangan pakai 

sabun adalah bagian dari upaya pencegahan penyebarannya (D.10). Responden juga merasa 

perlu mengikuti protokol kesehatan (D.20). Maka, berikut tindakan-tindakan mereka: 

Dari dasar pengetahuan responden dan sikap-sikapnya, lalu dilihat             
realitas tindakan/pengalaman responden dalam keseharian (seminggu      
ke belakang) sebagai perwujudan pengetahuan dan sikapnya itu.   

Dalam menghadapi wabah Covid-19 ini, 

pihak mana yang selama ini paling Anda patuhi                

imbauannya? 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q30. 

MAJELIS REBOAN 

D.41 

Responden diminta memilih 2 pihak yang paling diikuti    

imbauannya. Secara kumulatif, Pemerintah Pusat dan daerah 

paling banyak dipatuhi, diikuti dengan tokoh agama.  
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Mayoritas responden selalu (56,04%) dan 

sering (40,72%) berdiam di rumah, untuk 

menghindari penyebaran wabah Covid-19. 

Demikian halnya, mereka menjaga jarak 

dan sesering mungkin mencuci tangan 

dengan menggunakan sabun (76,49%).   

Pengetahuan dan sikap responden terkait 

Covid-19 dan kebijakan terkait, banyak 

dipengaruhi informasi yang beredar di 

media sosial. Hal ini terbukti, mayoritas 

responden (46,61%) selama ini selalu 

mengecek info terkait Covid-19 melalui 

media sosial. Sementara itu, mereka 

cenderung jarang mengakses informasi 

dari saluran-saluran resmi seperti 

covid19.go.id.  

Bahkan, saluran informasi resmi tentang 

kebijakan keagamaan dalam kaitan        

penanganan Covid-19, sangat jarang         

dilirik responden. Data menunjukkan,  

dalam seminggu ke belakang kebanyakan 

responden (45,68%) tidak pernah meng-

akses WhatsApp Center Kemenag Sigap 

Covid-19, dan 24,74% menyatakan jarang. 

Temuan-temuan di bagian ini selaras dan 

mengonfirmasi temuan-temuan pada   

bagian pengetahuan dan sikap responden. 

Artinya, logika konseptual (Diagram 1) 

yang dibangun oleh survei ini menemui 

kebenarannya: terkonfirmasi. 

Pengalaman atau tindakan nyata respon-

den di dalam isu-isu keagamaan pun 

sesuai dengan asumsi bahwa hal tersebut 

dibentuk oleh pengetahuan dan sikap   

responden.  

D.42-47 

Dalam seminggu terakhir, seberapa sering Anda: 

Pengalaman responden beberapa waktu ini, umumnya 

mengikuti  protokol kesehatan, dan sumber info dari medsos. 

Kemenag Sigap Covid-19 

tentang Covid-19 di media sosial 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q31. 

MAJELIS REBOAN 

https://covid19.go.id/p/berita/infografis-covid-19-30-april-2020
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Pengalaman mayoritas responden dalam 

seminggu terakhir, mereka tidak pernah 

beribadat di rumah ibadat (46,24%) dan 

atau menghadiri acara keagamaan di    

rumah ibadat (79,70%). Hal ini sesuai 

dengan pengetahuannya mengenai resiko 

ketertularan wabah Covid-19 jika berja-

maah atau berkerumun di sana. Selain itu, 

hal ini sesuai dengan sikapnya yang me-

mandang perlunya menjaga kesehatan. 

Sebagai gantinya, banyak dari responden 

yang sering atau bahkan selalu mengikuti 

acara keagamaan secara daring (dalam 

jaringan) atau online (32,24 dan 19,09%). 

Hanya saja, yang menarik, ternyata masih 

ada 20,89% responden yang dalam satu 

minggu ke belakang selalu beribadat di 

rumah ibadat. Hal ini menjadi anomali 

atas simpulan di atas. Bahwa mereka tahu 

resiko keterpaparan Covid-19 dan merasa 

perlu menjaga kesehatan, tetapi kenapa 

masih berkumpul dan berkerumun di   

ruang publik rumah ibadat?  

Hal ini harapannya akan dapat terjawab di  

bagian lain  laporan ini, yang menganalisis 

silang temuan-temuan survei ini. Boleh 

jadi responden yang 20,89% tersebut adalah mereka yang saat ini memang masih berada di 

zona hijau. Atau, bisa juga mereka dari kalangan yang memiliki pemahaman berbeda dalam 

menghadapi Covid-19. [] 

  

D.48-50 

Dalam seminggu terakhir, seberapa sering Anda: 

Maish cukup banyak responden yang ibadat di rumah ibadat.  

Mereka mengganti ikut acara keagamaan dengan daring. 

secara daring 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q32. 

MAJELIS REBOAN 
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9. Menelisik temuan unik     

D ari temuan-temuan survei ini, 

beberapa hal memerlukan      

pendalaman dan penjelasan. Untuk itu, 

penelitian-lanjutan dengan pendekatan 

kualitatif, ideal dilakukan. Juga, penelitian 

kuantitatif dengan probability sampling, 

yang bisa mewakili dan menggambarkan 

seluruh umat beragama, perlu dilakukan.  

Namun demikian, dari olah data dengan  

analisis silang atas data yang ada pun cukup 

memberi gambaran atas hal-hal yang dipan-

dang unik dalam temuan-temuan di atas. 

Survei yang menjadikan umat beragama  

sebagai target responden ini, sejatinya dapat 

menggambarkan pengetahuan, sikap dan 

tindakan  responden  terpilah  berdasarkan  pemelukan  agamanya. Hanya saja, atas pertim-

bangan  disproporsionalitas  responden  yang  berpartisipasi  dalam survei dengan sampling 

insidental ini, kami memilih untuk tidak menyajikannya.  

Adapun pemilahan respon berdasarkan zona pandemik penting disampaikan. Bahwa tentu 

make sense ada perbedaan sikap dan tindakan responden bagi mereka yang berada di zona 

merah yang mengkhawatirkan, dengan mereka yang tahu sedang berada di zona hijau yang 

relatif aman. Dari temuan-temuan survei di bagian sikap dan tindakan responden, yang 

dipandang unik adalah adanya sikap setuju “akan tetap ke rumah ibadat untuk beribadat di 

masa pandemi” (D.21) dan tindakan “selalu beribadat di rumah ibadat dalam seminggu ter-

akhir” (D.48). Hal ini dirasa anomali di tengah pengetahuan responden tentang bahaya 

Covid-19 dan kebijakan/imbauan pencegahan wabah yang cukup memadai. Karenanya, 

asumsi bahwa mungkin responden memang berada di zona hijau dan merasa aman, perlu 

dijelaskan.    

 

Analisis lebih jauh dari deskripsi pengetahuan, sikap dan tindakan                  
responden adalah memahami fenomena unik dari temuan. Hal ini                   
dilakukan dengan pemilahan/penyilangan/perbandingan antartemuan. 

• Dapatkah diperbandingkan temuan   
sikap responden berdasar agamanya? 

• Jawaban atas “sikap dan tindakan”   
responden tergantung pada zona     
pandemi apa responden berada! Maka,        
perlukah respon dipilah berdasar zona? 

• Kenapa derajat kesiapan sahur dan  
berbuka di rumah lebih tinggi dari 
kesiapan untuk tidak mudik lebaran? 

• Siapa sesungguhnya 20,89% responden 
yang masih selalu beribadat di rumah 
ibadat saat pandemi? Di zona hijau? 
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Ternyata, mayoritas responden   

yang setuju untuk tetap akan beriba-

dat di rumah ibadat meski di masa      

pandemi, berada di zona merah.   

Dari 17.98% responden yang menyatakan 

setuju dengan pernyataan ini, 43,04%  

diantaranya berada di zona merah. 

Demikian juga, 7% responden yang 

menyatakan sangat setuju, 52,45%          

diantaranya juga berada di zona merah. 

Temuan hasil analisis-silang ini mem-

bantah kemungkinan bahwa mereka yang 

setuju dan sangat setuju itu berada di zona 

hijau yang aman. Temuan menarik ini  

juga menyisakan asumsi dan pertanyaan: 

mungkinkah mereka dari kalangan 11,09%

responden (D.18) yang mempersepsi bahwa      

wabah Covid-19 tidak terlalu berbahaya? 

Atau, ada pemahaman fatalistik atas    

kondisi mewabahnya corona dewasa ini? 

Survei ini tidak dapat menjawabnya, maka 

perlu pendalaman dengan pendekatan 

kualitatif untuk menjelaskannya.  

Penelusuran informasi lebih lanjut tersebut dibutuhkan, meski berbagai asumsi dan analisa 

dapat saja diajukan. Seperti ketika menjawab pertanyaan (khusus responden Islam), kenapa 

derajat kesiapan sahur dan berbuka di rumah saja lebih tinggi dari kesiapan untuk menda-

hulukan zakat dan tidak mudik lebaran (D.31-40)? Dengan menimbang derajat kesulitan 

pelaksanaan imbauan ini, kita dapat (berasumsi) menjawabnya. Berbuka puasa di rumah 

saja tentu mudah, dan terlalu berisiko tertular Covid-19 jika berbuka puasa di luar rumah. 

Namun, mengeluarkan uang untuk zakat di tengah keterbatasan ekonomi keluarga, serta 

tidak bisa berlebaran di kampung halaman, sesuatu yang mungkin cukup berat dilakukan.  

Jika dibandingkan dengan hasil Survei SMRC 2020, temuan ini serupa. Survei nasional  

pada 9-12 April dengan random sampling dan 1200 responden, menemukan “21% warga 

tidak setuju dengan kebijakan agar kegiatan keagamaan dilakukan di rumah saja”, atau 

masih ingin melakukan kegiatan keagamaan di luar rumah. Sekitar 21% warga itu atau 

17,98+7% responden ini yang menarik kemudian dilihat tindakan atau pengalamannya.  

“Di masa pandemi ini, saya akan tetap ke            

rumah ibadat untuk beribadat,” setuju?                  

(dengan rincian terpilah berdasar zona pandemi) 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q12x27. 

MAJELIS REBOAN 

D.51 

Menelusuri pilihan responden berdasar zona pandeminya, di 

setiap pilihan kebanyakan responden —terutama yang setuju 

pernyataan ini—berada di zona merah pandemik.  
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Dan ditemukan, responden yang     

selalu dan sering beribadat di        

rumah ibadat seminggu terakhir, 

kebanyakan berada di zona merah. 

Dari 20,89% yang menyatakan selalu, 

50,48% diantaranya mengetahui dirinya 

berada di zona merah. Lalu, dari 12% yang 

menyatakan sering, 40,96% diantaranya 

juga berada di zona merah.  

Temuan mengenai tindakan atau penga-

laman responden ini searah dengan 

temuan mengenai sikap (D.50). Maka, 

perlu kajian pendalaman untuk menge-

tahui alasan-alasan di balik sikap dan    

tindakan yang tidak sesuai dengan penge-

tahuan responden soal bahaya Covid-19 

dan berbagai kebijakan/imbauan yang 

juga mereka ketahui. 

Karena keterbatasan metode sampling 

dan minimnya tenaga serta biaya penye-

lenggaraan survei ini, temuan unik terse-

but tidak dapat lebih jauh didalami.     

Survei lanjutan dengan metode dan waktu-tenaga-anggaran lebih memadai kiranya dapat 

menjawab hal-hal belum tuntas dari temuan ini. []   

 

 

  

 

 

 

Dalam seminggu terakhir, seberapa sering 

Anda beribadat di rumah ibadat?                            

(dengan rincian terpilah berdasar zona pandemi) 

Sumber: Survei UmatVsCovid, 2020, Q12x32. 

MAJELIS REBOAN 

D.52 

Berdasarkan pengalaman responden, untuk semua pilihan 

beribadat di  rumah ibadat, mereka berada di zona merah.  
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PENUTUP 
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1. Post-Scriptum: data dan kebijakan 

S urvei ini menyediakan data kecenderungan yang dapat mendorong imple-

mentasi kebijakan agar lebih baik (atau mengoreksinya). Kecenderungan itu 

tampak pada diagram-diagram sebagai penerjemahan jawaban responden atas pertanyaan/

pernyataan yang diajukan. Pertanyaan/pernyataan itu sendiri lahir dari berbagai fenomena 

masyarakat dan butir-butir kebijakan terkait. Siklus seperti ini yang mendasari evidence-

based policy making dalam kajian-kajian kebijakan publik. 

Kajian gejala sosial-keagamaan memiliki karakter unik dibanding kajian sosial lainnya. Ter-

lebih di dalam konteks masyarakat Indonesia yang memandang agama dan isu keagamaan 

sebagai sesuatu yang penting (bandingkan dengan PewResearchCenter 2018), kajian keaga-

maan sarat hal-hal esoterik dan eksoterik. Tak semua dapat dipotret apalagi dengan piranti 

angket survei.    Namun demikian, kajian positivistik atas pengetahuan, sikap, dan tindakan 

tetap dapat dilakukan. Kajian berupaya menggambarkan ungkapan, ujaran, perasaan, dan 

perilaku yang ada di luar, sebagai ekspresi keyakinan yang ada di dalam.  

Kebijakan keagamaan yang melibatkan dimensi keagamaan yang 

tetap (sisi substansi tuntunan agama) dan dimensi sosial yang 

dinamis (realitas, implementasi di masyarakat), penting disusun 

dengan mengindahkan kedua dimensi ini sekaligus. Kebijakan 

pembatasan beribadat di rumah ibadat (karena alasan antisipasi 

penyebaran Covid-19) dapat dipahami sebagai pembatasan hak beragama dan beribadat—

yang tergolong non derogable rights. Hal ini dapat dipahami, terutama bagi umat yang 

selama ini melaksanakan ritual ibadat sebagai makmum/awam/pengikut. Ketika dilakukan 

pembatasan aktivitas ibadat-bersama di rumah ibadat, mereka kebingungan: “bagaimana 

saya beribadat, bagaimana saya bisa menjadi imam bagi keluarga,” misalnya. Padahal, iba-

dat kebutuhan hakiki mereka, apalagi bagi kalangan muslim, Ramadan adalah bulan berli-

patgandanya pahala. Pemetaan problem riil umat dengan perangkat survei penyedia data 

penting dilakukan, untuk kebijakan keagamaan yang lebih kokoh dan tuntas menjawab per-

masalahan.   

 

 

Atas temuan-temuan survei di atas, ada beberapa catatan-suplemen 
pemikiran terkait perlakuan atas data temuan dan kontribusinya pada  
penguatan atau perubahan kebijakan, sebagai salahsatu target survei ini. 

Data untuk kebijakan 
yang lebih kokoh dan 
solusi persoalan. 

https://www.pewresearch.org/global/2019/04/22/how-people-around-the-world-view-religions-role-in-their-countries/
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Data masih banyaknya responden yang beribadat di rumah ibadat, padahal an-

caman Covid-19 sangat nyata, mendorong kebijakan “beribadat di rumah saja” 

untuk dilengkapi. Perlu ada upaya pembimbingan bagaimana pada praktiknya umat bisa 

beribadat, terutama untuk kalangan awam dalam beragama. Hak asasi umat untuk tetap 

beribadat atau beragama tetap dapat difasilitasi dengan kreativitas-kreativitas pelayanan 

keagamaan, semisal kajian daring atau online. Hal serupa juga dapat dikembangkan untuk 

konsultasi keagamaan pada kalangan yang memerlukannya, berdasarkan karakteristik dan 

kondisi umat.  

Secara psikologis, wabah pandemik menimbulkan kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan 

akan sesuatu yang tak terlihat. Hal ini kemudian akan berkaitan dengan sisi medis, naik-

turunnya daya tahan tubuh yang berkaitan dengan resiko terkena atau terinfeksinya virus 

corona. Sementara itu, salahsatu fungsi agama adalah tempat berserah diri dan berharap 

pada zat Yang Maha Kuasa, yang secara psikologis dapat menenangkan. Maka pemenuhan 

hak beribadat dan pelayanan keagamaan umat merupakan bagian dari upaya menyehatkan 

publik secara luas.  

Panduan-panduan praktikal “beribadat di rumah” yang dapat memandu umat (awam) da-

lam beribadat di rumah, atau juga memenuhi kegelisahan umat akan “cara baru beribadat 

di saat darurat pandemi,” sangat dibutuhkan. Bentuknya dapat berupa bahan bacaan atau-

pun video yang lebih atraktif. Panduan praktis ini melengkapi kebijakan atau imbauan agar 

umat beribadat di rumah demi kesehatan dan kenyamanan bersama. []   
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2. Simpulan 

S urvei berhasil menunjukkan kecenderungan pengetahuan, sikap dan tinda-

kan responden (baca: umat beragama) terkait Covid-19 dan kebijakannya.  

Bahwa mayoritas responden mengetahui Covid-19 dan memandangnya berbahaya (87%). 

Mereka juga umumnya (95,12%) tahu berbagai kebijakan/imbauan terkait Covid-19 dan 

umumnya (59,36%) juga merasa perlu mengikuti protokol kesehatan dan imbauan 

Pemerintah (termasuk fatwa/imbauan keagamaan). Responden yang kebanyakan dari Gen 

X (43,34%) dan Gen Milenial (36,81%) ini, umumnya (51,92%) berpendidikan sarjana dan 

banyak mendapat informasi dari media sosial (56,87%).  

Dalam survei-daring yang dilaksanakan pada 24-28 April 2020 ini, tergambar sikap 

mayoritas responden yang siap mematuhi butir-butir protokol kesehatan dan kebijakan 

terkait pencegahan penyebaran Covid-19, termasuk kebijakan keagamaan. Hanya saja, 

terkait imbauan “beribadat di rumah”, meski pada umumnya bersikap siap dan patuh pada 

imbauan ini, ada total 24,98% responden dari 18.743 responden di 34 provinsi ini, yang 

bersikap cenderung tidak siap untuk tidak beribadat di rumah ibadat.  

Terkonfirmasi dalam tindakannya, meskipun pada umumnya (46,24%) tidak lagi beribadat 

di rumah ibadat demi menghindari paparan virus corona, ternyata ada 20,89% responden 

yang masih abai dengan imbauan social distancing tersebut. Bahkan, setelah ditelusuri, pa-

da umumnya (50,48%) responden yang abai itu berada di zona merah.  

Meski umumnya mematuhi berbagai protokol kesehatan dan kebijakan keaga-

maan untuk pencegahan penyebaran Covid-19, ada sebagian kecil responden 

yang bersikap dan bertindak business as usual, dengan tetap/selalu beribadat 

di rumah ibadat meski di zona merah pandemi. Sebanyak 20,89% responden selalu 

beribadat ke rumah ibadat (dan 12% menyatakan sering), meski mereka tahu ada ancaman 

wabah Covid-19 dan ada pembatasan berkumpul termasuk di rumah ibadat. Tindakan tidak 

patuh oleh sekitar seperlima total responden ini memerlukan penjelasan (secara kualitatif) 

yang tidak dapat dijawab oleh survei ini. Namun, melihat peran tokoh agama dan ormas 

keagamaan yang paling banyak (81,60%) diketahui publik dapat menyosialisasikan ke-

bijakan/imbauan kepada pengikutnya, Pemerintah perlu lebih memberdayakan tokoh/

pemuka agama ini untuk pencegahan penyebaran Covid-19 ini. Selama ini publik (52,97%) 

mengetahui bahwa Pemerintah belum optimal memberdayakan mereka. [] 

Ringkasnya, bagaimana pengetahuan, sikap dan tindakan responden  
(baca: umat beragama) terhadap Covid-19 dan kebijakan terkait, serta   
sejauh mana kepatuhannya?  
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3. Saran pertimbangan 

S urvei ini menyarankan adanya penguatan edukasi bagi masyarakat umat 

beragama terkait upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19 khusus-

nya terkait isu-isu keagamaan. Pelaksanaannya perlu dipilah berdasarkan tingkat 

kebutuhan masyarakat.  

Bagi kalangan umat beragama yang dipandang awam, pembimbingan, konseling, atau hot-

line konsultasi agama baik dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Mediumnya bisa berupa  

media massa, ataupun media sosial, termasuk saluran-saluran teleconference. Dalam kaitan 

ini, Kementerian Agama dapat memaksimalkan potensi tokoh agama dan penyuluh agama 

yang ada hingga ke pelosok negeri. Koordinasi dengan pondok pesantren, majelis taklim, 

dan Dewan Masjid juga penting dilakukan. 

Bagi kalangan umat yang berbeda cara pandang keagamaannya dalam memahami wabah 

Covid-19, perlu dialog yang intens oleh pakar atau tokoh agama, sehingga dapat memahami 

kondisi riil bahaya wabah Covid-19 serta mengikuti imbauan-imbauan dan protokol 

kesehatan. Bahkan, jika dimungkinkan, lembaga fatwa dapat membuat terobosan fikih di 

masa pandemi. Setidaknya penjelasan-penjelasan atas perubahan cara beribadah yang ber-

beda dari kondisi normal. Misalnya, penjelasan soal meninggalkan shalat Jumat beberapa 

kali, atau perlunya dikaji apakah dimungkinkan berdoa atau ibadah berjamaah melalui tele-

conference.  

Survei ini juga mendorong perlu adanya petunjuk teknis (keagamaan) dalam 

imbauan “ibadat di rumah,” yang kemudian disosialisasikan secara luas. Secara 

teknis dapat dikembangkan forum-forum pengajian secara daring (dalam jaringan) yang 

menyampaikan tuntutan agama di saat kondisi darurat wabah seperti sekarang ini. Ormas-

ormas keagamaan dapat memfasilitasi forum-forum maya tersebut dengan silabus pengaja-

ran agama tertentu, misal berdasarkan usia, atau tematik tertentu, sesuai kebutuhan umat. 

Petunjuk-petunjuk teknis beribadah di rumah juga penting dikembangkan dan disampaikan 

kepada umat dengan medium yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Misalnya, ada 

manual peribadatan yang diviralkan melalui Youtube, atau media sosial lainnya. 

Saran pertimbangan selengkapnya secara terpilah sebagaimana pada tabel 2 berikut: 

Survei ingin sebesar-besarnya memberikan kemanfaatan bagi pengambil 
kebijakan maupun masyarakat secara umum. Berdasarkan temuan-temuan 
dan analisisnya, disusun rekomendasi ke beberapa pihak terkait. 
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A. Pemerintah (pusat dan daerah) 

Kemente-

rian Agama  

1 Membuat layanan “online counsellor” keagama-

an untuk memberikan pendampingan dan pem-

bimbingan secara daring bagi umat, khususnya 

dalam melaksanakan “ibadat dari rumah”, 

umumnya dalam pelayanan keagamaan lainnya, 

seperti zakat, nikah, dsb. Pada praktiknya dapat 

memberdayakan penyuluh agama yang tersebar 

hingga pelosok. Misalnya, pada suatu kabupaten, 

ketua Pokjaluh mengumumkan sebuah nomor  

CallCenter berbasis WA/SMS untuk melayani 

berbagai pertanyaan dari umat 24/7.  

20,89% responden masih 

selalu beribadat di rumah 

ibadat meskipun tahu ber-

resiko (di zona merah). 

Kebutuhan untuk beribadat 

(dan hal ihwal keagamaan) 

umat harus tetap dapat di-

layani dengan cara aman, 

pembimbingan ibadat jarak 

jauh, dimana saja dan ka-

pan saja. 

2 Semua Bimas Agama agar menyelenggarakan 

acara-daring di lingkungan umat agamanya. Hal 

ini sebagai ruang komunikasi dan konsultasi 

massal dengan umat, seperti acara OBSESI atau 

Talkshow via Zoom oleh Bimas Islam. 

79,70% responden tidak 

lagi menghadiri acara 

keagamaan di rumah iba-

dat, mereka menggantinya 

dengan pengajian daring. 

3 Memberdayakan tokoh/pemuka agama dan    

ormas keagamaan dalam upaya pencegahan 

penyebaran wabah Covid-19 secara lebih opti-

mal. Mereka lebih paham kondisi/bahasa umat. 

49,34% responden melihat 

Pemerintah belum optimal 

memberdayakan tokoh aga-

ma menangani Covid-19. 

   

BNPB/

Gugas 

Covid/ 

Kemenkes/

Kemhub 

1 Memberikan informasi yang tegas dan terpadu 

terkait Covid-19, dan upaya pencegahan penye-

barannya, dan agar dilakukan melalui beragam 

jalur/medium, termasuk media sosial. 

Pengetahuan responden 

belum utuh. Dan 56,87% 

responden lebih banyak 

mendapat info dari medsos. 

2 Rencana relaksasi dalam aspek perekonomian 

dan transportasi agar dijelaskan secara tegas, 

dan disertai reasoning spesifiknya, sehingga 

umat bisa memahami pertimbangan-pertim-

bangan berbeda di isu lain, seperti keagamaan. 

Dalam penanganan Covid, 

Pemerintah paling diikuti 

imbauannya oleh mayoritas 

(77,91%) responden, selain 

tokoh agama.  

   

Pemerintah 

Daerah  

1 Memberikan informasi yang tegas dan jelas 

mengenai perkembangan penanganan Covid-19, 

seperti masa pemberlakuan PSBB, masa dan 

wilayah zona pandemi, serta kebijakan lokal 

Pemda terkait. 

Dalam kaitan fatwa MUI, 

ketegasan status zona pan-

demi sangat diperlukan. 

11,56% responden tidak 

tahu berada di zona apa. 

2 Lebih optimal memberdayakan tokoh/pemuka 

agama dan ormas keagamaan dalam upaya 

pencegahan penyebaran wabah Covid-19, seperti 

menyosialisasikan protokol kesehatan dan               

kebijakan Pemerintah terkait lainnya.  

52,97% responden melihat 

Pemda belum optimal 

memberdayakan. Ormas 

lebih diketahui peran so-

sialisasinya ini (81,60%)  

   

Tabel 2. Saran rekomendasi  
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B. Tokoh/pemuka agama  

Tokoh  

agama 

1 Membimbing dan memberikan pendampingan 

kepada umat secara daring dan mempertim-

bangkan tingkat kemampuan jamaah (konteks-

tual), khususnya dalam pelaksanaan “beribadat 

di rumah” di masa pandemi.  

79,70% responden tidak 

lagi mengikuti acara keaga-

maan di rumah ibadat, dan  

mengganti dengan acara-

acara keagamaan daring. 

2 Bersama Pemerintah melakukan sosialisasi dan 

edukasi masyarakat terkait pencegahan penye-

baran wabah Covid-19 

Pemerintah dan tokoh aga-

ma paling diikuti imbauan-

nya oleh mayoritas respnd. 

   

Majelis 

Ulama   

Indonesia  

(MUI) 

1 Menyosialisasikan lebih luas dan jelas Fatwa 

MUI 14/2020, khususnya terkait perbedaan pan-

duan ibadat untuk zona merah, oranye, kuning, 

dan hijau—dan kaitannya dengan kebijakan di 

level daerah.  

28,08% responden tidak 

mengetahui isi/substansi 

fatwa. Di lapangan, pem-

bedaan berdasar zona itu 

masih membingungkan.  

2 Segera menerbitkan Fatwa terkait panduan 

pelaksanaan Idul Fitri di tengah  wabah pandemi 

Covid (lanjutan butir Fatwa 14/2020) 

55,38% responden sangat 

siap menunggu fatwa 

pelaksanaan Idul Fitri 

   

C. Umat beragama  

Semua umat      

beragama  

Menjaga diri dan keluarga dari kemungkinan 

terpapar wabah Covid-19 dengan menaati    

protokol kesehatan dan imbauan-imbauan 

Pemerintah serta imbauan keagamaan dari 

tokoh dan ormas keagamaan. 

Total 87% responden me-

mandang Covid-19 memba-

hayakan. Total 96,88% juga 

memandang perlu mengi-

kuti protokol kesehatan. 

Mematuhi butir-butir fatwa MUI 14/2020 dan 

SE Menag 6/2020, serta protokol kesehatan 

secara umum, untuk optimalitas pencegahan 

penyebaran wabah Covid-19. 

Mayoritas responden 

menyatakan siap untuk 

mengikuti butir Fatwa MUI 

dan SE Menag 6/2020. 

Umat Islam  

 

Tabel 2. Saran rekomendasi (lanjutan) 
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Ucapan Terima Kasih 

Atas terlaksananya survei cepat dan daring ini, Tim Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya kepada para pihak, diantaranya: 

1. Wakil Menteri Agama, KH Zainut Tauhid Saadi, yang berkenan menjadi narasumber pada release 
hasil survei ini pada Majelis Reboan ke-11, 13 Mei 2020. <bit.ly/Majelis-Reboan-11> 

2. Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Prof. Isom, atas perkenannya untuk 
mengizinkan kami melakukan survei ini, serta perkenannya menjadi narasumber pada Webinar 
desain survei pada 23 April 2020, dan release hasil survei pada 13 Mei 2020. 

3. Rekan peneliti di Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, dan Balai Litbang Agama, 
yang telah turut memberi masukan atas desain awal dan angket survei ini. Dua kali diskusi daring 
via Zoom, serta japri-japri mengomentari, mengkritisi, dan turut memperbaiki desain dan angket, 
sangat berkontribusi bagi suksesnya survei ini.  

4. Narasumber dan peserta Majelis Reboan ke-9, 10 dan 11, yang telah menginspirasi penyusunan 
desain survei ini, dan memperkaya wacana serta analisis pada proses-proses berikutnya. 

5. Redaksi PewResearchCenter yang kami pinjam pola perwajahan pelaporannya. Juga sejumlah 
penulis artikel yang link berita/artikelnya kami pinjam dalam hyperlink—dan tidak kami tuliskan 
dalam bentuk formal Daftar Bacaan.   

6. Kru Majelis Reboan, Direktur Eksekutif Prof. M. Adlin Sila, Menejer Keuangan Mba Rahmah, dan 
Kabag Umum, Mba Mia, yang terus memastikan Majelis Reboan mengudara dan memberi 
manfaat bagi masyarakat.    

7. Tim kecil “The Monkeys”, Mba Sri dan Mba Ayu, yang terus berjuang menyebar link angket ke 
berbagai jaringan yang dimiliki, memantau day-to-day perkembangannya, sehingga survei ini 
berhasil meraih 18.743 responden secara cukup merata-proporsional di tingkat nasional. Mba Sri 
juga telah berkenan membantu analisa dan menyediakan fasilitas SurveyMonkey (berbayar). 

8. Pembaca sekalian yang berkenan membaca laporan ini. Karya sederhana ini telah/akan menjadi 
istimewa bagi kami saat Anda membacanya dan/atau memberi masukan untuk kesempurnaan di 
masa yang akan datang. Segala kritik, masukan ataupun apresiasi dapat disampaikan melalui 
email Majelis Reboan: majelisreboankemenagri@gmail.com, atau email kami. 

 

Akmal Salim Ruhana, peneliti muda pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan 
Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Menyelesaikan S1 di 
UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan S2 di Australian National University, Canberra. 
Surel: akmalsalim@kemenag.go.id dan akmalsalimruhana@gmail.com. 

Haris Burhani, peneliti/analis kebijakan pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan 
Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Menyelesaikan S1 di 
Universitas Narotama Surabaya dan S2 di Universitas Esa Unggul, Jakarta. Surel:     
harisburhani@kemenag.go.id dan harisburhani@gmail.com 

Disclaimer  

Survei cepat ini didanai dan dilakukan sendiri oleh Tim Peneliti Majelis Reboan merespon dinamika 
umat beragama dalam menghadapi wabah Covid-19. Tim secara independen menerima, mengolah, 
menganalisa dan menyajikan data temuan. Tanggung jawab substansi maupun teknis seutuhnya pa-
da Tim Peneliti. Karena keterbatasan sumberdaya, survei dilakukan dengan menggunakan incidental 
sampling yang bersifat non-probabilitas dan non-inferensial. Temuan-temuan survei ini menggam-
barkan 18.743 responden yang terlibat, dan tidak dapat menggeneralisir populasi umat beragama. 
Sebagai survei-daring yang tetap memenuhi persyaratan metodologis dengan tingkat persebaran res-
pondennya mampu menjangkau 34 provinsi, dan melibatkan semua kalangan agama, temuan dan 
simpulan survei ini dapat dipertanggungjawabkan. Keterbatasannya agar dapat dilengkapi dengan 
informasi dari survei atau penelitian lainnya.    

https://www.youtube.com/watch?v=-OQHQQmHjOo&feature=youtu.be
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