
BUPATI MADIUN

Caruban, tl April 2O21

Kepada:
Yth. 1. Sdr. Kakan Kementerian Agama

Kabupaten Madiun ;
2. Sdr. Camat Se Kabupaten Madiun;
3. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se-

Kabupaten Madiun;
4. Sdr. Pimpinan Ormas Islam se-

Kabupaten Madiun
5. Masyarakat Kabupaten Madiun;

di
TEUPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 451 I tA? / 4O2.Ot2 I 2O2t

TENTANG

PELAKSANAAN IBADAH DI BULAN SUCI RAMADHAN 1442 H
DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2OI9 (COVID-Ig}

DI KABUPATEN MADIUN

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 07 Tahun 2O2L tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan

Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan

Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Menteri Agama

Nomor : SE.03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri

Tahun 1442 Hijriya}l / 2021 maka dalam rangka mencegah dan memutus

rantai penyebaran Corona Virus Disease 2Ol9 (COVID- 19) serta memberikan

rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci

Ramadhan tahun 1442 Hl2O2l M, dibutuhkan panduan ibadah Ramadhan

yang memenuhi aspek syari at dan protokol kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai pemangku kebijakan

terhadap jalannya kegiatan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Madiun

dipandang perlu mengeluarkan Surat Edaran mengenai Panduan Ibadah

Ramadhan L442 H dan Idul Fitri 1442 H sebagai acuan bagi takmir



o

masjid/musholla maupun masyarakat dengan mempertimbalgkan
perkembangan Covid- 19 di wilayah Madiun Raya, maka dalam penyelenggaraan

ibadah di bulan Ramadhan 1442 H dan Idul Fitri 1442 H di Kabupaten Madiun

perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti hal-hal sebagai berikut :

1. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan iain yang dapat

dibenarkan secara syari'at, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadhan

sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan ketentuan Iikih
ibadah;

2. Vaksinasi COVID- 19 dapat dilakukan di bulan Ramadhan berpedoman

pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2O2l tentang

Hukum Vaksinasi COVID 19 saat berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa

ormas Islam lainnya;

3. Masjid/Musholla yang menyelenggarakan kegiatan sholat wajib ataupun

tarawih berjamaah maka pelaksanaannya harus mentaati ketentuan sebagai

berikut :

a. Jumlah jamaah maksimal 50 % dari kapasitas tempat ibadah;

b. Jamaah hanya berasal dari masyarakat sekitar masjid/lingkungan;

c. Mematuhi ketentuan protokoler pencegahan COVID-l9 (mencuci tangan

menggunakan sabun sebelum memasuki masjid/musholla, menjaga jarak

minimal 1 ( satu ) meter, menggunakan masker, tidak bersalaman,

membawa sajadah sendiri serta tidak menyalakan AC atau kipas angin);

d. Pengajian Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadhan dan Kuliah Subuh

paling lama dengan durasi waktu 10 (sepuluh) menit;

4. Pengurus dan pengelola masjid/musholla sebagaimana point 3 (tiga) wajib

menunjuk petugas untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dan

mengumumkan kepada seluruh jamaah seperti melakukan penyemperotan

disinfektan secara teratur, menyediaka-n sarana cuci tangan di pintu masuk

tempat ibadah, menggunakan masker, menjaga jarak aman dan setiap

jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing.

5. Masjid/musholla yang terletak dipinggir jalan raya atau yang berpotensi

didatangi jamaah dari luar, masjid/musholla tersebut tertutup bagi jamaah

yang berasal dari luar lingkungan maupun luar daerah dan hanya

diperuntukkan bagi jamaah sekitar sampai situasi normal kembali. Takmir

masjid/ musholla bertanggungiawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan

ibadah serta penerapan kebijakan dimaksud;
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6. Masjid/musholla yang berada di wilayah yang telah ditetapkan sebagai zona

merah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, kegiatan ibadahnya hanya

dilakukan oleh Takmir Masjid/Musholla tanpa dikuti oleh jamaah dari
masyarakat umum.

7. Warga masyarakat yang baru datang dari :

a. perantauan/pemudik ;

b. berkegiatan di luar kota;

harus melaksanakan karantina mandiri di rumah selama 14 (empat belas)

hari sehingga seluruh kegiatan ibadah dilaksanaka-n di rumah.

8. Pelaksanaan Shalat Tarawih disarankan untuk dilakukan secara individual

atau berjamaah bersama keluarga inti di rumah dan apabila dilaksanakan

di musholla/masjid jumlah jamaah maksimal 50 % dari kapasitas tempat

ibadah serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

9. Sahur dan berbuka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti di

rumah.

10. l,embaga pemerintah, swasta maupun yang lain tidak diperkenankan

rnelaksanakan kegiatan pembagian takjil, sahur on tle road dan buka

puasa bersama yafig berpotensi menimbulkan kerumunan/ berkumpulnya

banyak orang.

11. Tadarus A1 Qur'an dilakukan di rumah masing-masing. Apabila

dilalsanakan di masjid/mushola tetap memperhatikan protokol kesehatan

dan mengatur jumlah peserta maksimal 50 % kapasitas masjid/musholla.

12. Peringatan Nuzulul Qur'an dilaksanakan dengan pernbatasan jumlah

audiens paling banyak 5O o/o dari kapasitas ruang€rn dengan penerapan

protokol kesehatan secara ketat.

13. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap

umat Islam dan para mubaligh/penceramah agarna agar menjaga

ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah basyariyah

serta tidak mempertentangkan masalah khilafryah yang dapat mengganggu

persatuan umat.

14. Para mubaligh/penceramah agarna diharapkan berperan memperkuat

nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, kemaslahatan umat,

anjuran tentang pentingaya pelaksanaan protokol kesehatan dan nilai-nilai

kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bahasa

dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan agama;
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15. Tata kelola kegiatan penerimaan dan penyaluran Zakat, Infaq dan

Shadaqah (ZIS) dan zakat fitrah oleh Badan Arlril Zakat Nasional

(BAZNAS) dan lembaga Amil Zakat (L?ZI dilakukan dengan

memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.

16. Dalam rangka penerapan phgsical distancing, agar tidak terjadi kerumunan

waktu pembayaran za,kat, infaq dan shadaqah maka Panitia Penerima

Zakat disarankan untuk membuka penerimaan pembayaran zakat, infaq

dan shadaqah sejak awal bulan Ramadhan 1442 H.

17. Untuk menjaga ketenangan dan kekhusyukan ibadah selama bulan

Ramadhan dilarang menyala}an kembang api dan petasan.

18. Surat Edaran ini akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan

situasi dan kondisi.

Demikian untuk diperhatikan dan dilalsanakan.

MAD N

RAG SAPUTRO, S.Sos

Tenbueaa disampaikan kepada :

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur;
2. Kepala Bakorwil Madiun;
3. Ketua DPRD Kab. Madiun;
4. Kapolres Madiun;
5. Kapolres Madiun Kota;

6. Komandan Kodim O803 Madiun.

7. Kakan Kemenag. Kab. Madiun.

8. Ketua MUI Kabupaten Madiun.

9. Ketua BAZNAS Kab. Madiun.

H.


