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 Kepada Yth. : 
1. Pengurus MWC NU dan Pengurus Ranting NU Se-Kab. Trenggalek. 

2. Pengurus Lembaga, Badan Otonom dan Badan Khusus PCNU Kab. Trenggalek 

3. Pengurus Takmir Masjid, Mushola, Madrasah Diniyah, Se- Kab. Trenggalek 

4. Pengasuh Pondok Pesantren se Kabupaten Trenggalek 

5. Warga Nahdliyin dan Masyarakat se-Kab. Trenggalek 

 di- 

        TRENGGALEK 
 
Assalamu’alaikumWr. Wb. 
 
Salam silaturrahim kami sampaikan, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah 
dan ridha Allah SWT dalam menjalankan tugas dan aktifitas sehari-hari sebagai 
Khalifatulloh fil Ardl, Amiin. 
 
Mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait perkembangan Coronavirus Desease 
(Covid-19) diberbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Trenggalek. 
Bersama ini Pengurus Cabang NU Kabupaten Trenggalek menyampaikan himbauan 
dalam rangka ikhtiar preventif, dalam usaha pencegahan dan penyebaran virus 
tersebut, sebagai berikut : 

 
1. Menghimbau kepada segenap masyarakat  Trenggalek untuk bersikap tenang dan 

proporsional, dengan tetap menjaga kewaspadaan, serta tidak melakukan 

perbuatan dan tindakan yang menimbulkan keresahan masyarakat. 

2. Khusnudzon kepada Alloh SWT, danmentaati kebijakan dan arahan dari pemerintah 

dalam upaya ikhtiar preventif, agar tercapai kemashlahatan bersama. 

3. Mengisnstruksikan kepada pimpanan perangkat organisasi mulai dari Majelis Wakil 

Cabang, Pengurus Ranting, Badan Otonom dan lembaga serta badan khusus PCNU 

Trenggalek untuk menunda kegiatan masal atau yang melibatkan peserta dalam 

jumlah besar  sampai dengan ketentuan lanjut dari Pemerintah. 

4. Menghimbau kepada segenap masyarakat  Trenggalek untuk semakin mendekatkan 

diri kepada Alloh SWT, dengan riyadloh dan mujahadah, memperbanyak ibadah, 

mengamalkan Qunut Nazilah, memperbanyak sedekah, dzikir, mengerjakan salat 

malam, istighostah, dan memperbanyak membaca sholawat  dll. secara berjamaah 

maupun sendiri sendiri di Masjid/Mushola atau kediaman masing masing. Adapun 

do`a tersebut antara lain: 

a. Shalawat Tibbil Qulub 

ٍد ِطبِّ اْلقُلُْوِب َوَدَواِئَها، َوَعاِفَيِة اْْلَْبَداِن َوِشَفاِئَها،  ِدَنا ُمَحمَّ ى َسيِّ ُهمَّ َصلِّ َعلّٰ
 الل ّٰ

لِِه َوَصْحِبِه َوَسلِّم ى اّٰ  َوُنْوِر اْْلَْبَصاِر َوِضَيائَِها، َوَعلّٰ
 

b. Do`a li Khamsatun 

 لِي َخْمَسةٌ أُْطفِئ بِهاَ # َحرَّ الَوباَِء الحاَطَمة

 الُمْصطَفَى َوالُمرتََضى # َواْبناَهُماَ َوفَاِطَمة
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c. Ijazah Rais Aam JATMAN NU, Maulana Habib Lutfi bin Yahya agar terhindar dari 

penyekit menular.  

دٍ    دَنا ُمَحمَّ ِل َسيِّ ٍد َوَعلَى اّٰ ِدَنا ُمَحمَّ  ِبْسِم هللِا الَّرْحمِن ال رِحْيِم اللَُّهمَّ َصلِّ َعلَى َسيِّ
  ِبَعَدِد ُكلِّ َداٍء َوَدَواءٍ  

 

5. Agenda rutin dengan peserta terbatas  tetap dilanjutkan semisal Yasinan, Tahlilan, 

Manaqiban, Khususiyah dan sejenisnya sebagai bentuk Taqorrub Ilalloh dengan 

tetap memperhatikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan protokol dari 

Pemerintah. 

6. Menghimbau kepada pengasuh Pondok Pesantren untuk tetap menjaga pola hidup 

sehat dan bersih dengan senantiasa berkoordinasi dengan instansi dan lembaga 

terkait. 

7. Menghimbau masyarakat untuk meningkatkan ukhuwwah wathoniyah dan 

basyariah, kepekaan dan solidaritas sosial dan semangat kebersamaan sebagai nilai 

nilai luhur kehidupan dalam upaya bersama menghadapi virus tersebut. 

 

Demikian surat ini kami sampaikan harap menjadi perhatian dan maklum 
terimakasih, teriring do’a  Jazakumullah Ahsanal Jaza’. 

 
Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq 
Wassalaamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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KH. MUH. FATKHULLOH SH. 
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Drs. JAMALUDIN MALIK,MA 
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