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Hal : Himbauan Pelaksanaan Sholat ‘Id dan  
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Kepada Yth.: 

1. Pengurus PCNU Trenggalek 
2. Pengurus Lembaga PCNU Trenggalek 
3. Pimpinan Cabang Banom NU Trenggalek 
4. Pengurus MWCNU Se-Trenggalek 
5. Pimpinan/Pengasuh Pondok Pesantren Se-Trengalek 
6. Pengurus Ranting Se-Trenggalek 
7. Kader Pengerak NU Se-Trenggalek  
8. Ta’mir Masjid/Mushola NU Se-Trenggalek 
9. Warga NU dan Masyarakat Trenggalek 

Di- 
Tempat 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb., 

 
Sehubungan dengan semakin meluasnya kasus infeksi covid-19, maka 

PCNU Trenggalek memberikan himbauan kepada warga NU khususnya, 
umumnya bagi masyarakat Trenggalek terkait pelaksanaan Shalat Idul Fitri, 
dan seluruh rangkaian Perayaan Hari Raya 1441 H sebagai upaya bersama 
untuk memutus mata rantai penularan virus tersebut di masyarakat.  

 
A. Pelaksanaan Kegiata Sholat Id 

1. Bagi daerah yang dinyatakan zona merah dan melaksanakan isolasi 

wilayah agar tidak melaksanakan ibadah sholat ‘Id secara berjamaah 

serta kegiatan yang berhubungan dengan perayaan hari raya Idul Fitri. 

2. Bagi daerah yang tidak termasuk zona merah dan tidak berbahaya 

maka bisa melaksanakan ibadah shalat ‘Id secara berjama’ah baik di 

masjid, mushala maupun lapangan dengan mematuhi protokol 

kesehatan, seperti cuci tangan pakai sabun, memakai masker, jaga 

jarak/tidak berhimpitan, dan membawa peralatan ibadah sendiri. 

3. Ta’mir Masjid/Mushola yang melaksanakan sholat ‘Id berjama`ah, 

dimohon membentuk kepanitiaan khusus yang bertugas mengatur 

pelaksanaan ibadah agar sesuai dengan protokol kesehatan. 

4. Apabila melaksanakan kegiatan jabat tangan (mushafahah) 

sebagaimana tradisi yang telah berlaku setelah sholat ‘Id , maka cukup 

dilakukan dengan memberi isyarat (tanpa berjabatan tangan) . 

5. Bagi pendatang, pemudik, OTG, ODP, PDP, dan orang yang merasa sakit 

mohon kesadaranya untuk tidak mengikuti sholat ‘Id berjama’ah di 

Masjid/Mushola/Lapangan. 

6. Bagi Masjid/Mushola yang melaksanakan shalat Id secara berjamaah 

harap berkoordinasi dengan Pengurus NU dan/atau Pemerintah 

setempat.  
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B. Pelaksanaan Perayaan Hari Raya  

1. Pelaksanaan Silaturahmi berjama`ah, silaturahmi keliling, sowan 
Tokoh, sowan Kyai, Guru, maupun saudara untuk sementara tidak 
dilakukan secara langsung atau cukup melalui media social/elektronik  
sampai batas waktu dinyatakan aman dari penyebaran Covid-19. 

2. Pelaksanaan silaturahmi terbatas, misalnya sungkem kepada orang tua, 
silaturrahmi dengan keluarga dan tetangga terdekat, bisa dilakukan 
dengan catatan bahwa daerah tersebut termasuk zona aman dan tidak 
terjadi kontak langsung dengan OTG, ODP, PDP serta tetap 
memperhatikan protokol kesehatan.  

3. Bagi warga yang berstatus OTG, ODP, PDP, dan Positif mohon 
kesadaranya untuk menjalankan kewajiban sesuai prosedur kesehatan 
(isolasi mandiri), agar bisa melindungi semua dari ancaman penularan 
Covid-19. 

4. Tidak menyelenggarakan kegiatan masyarakat yang mengumpulkan 
banyak masa, seperti Reuni, Halal Bihalal, Kupatan, Takbir Keliling, 
Pesta Kembang Api dan lain sebagainya. 

5. Selalu menjaga pola hidup sehat, memperbanyak do`a, dan berpikir 
positif agar imunitas tubuh tetap terjaga sehingga mampu 
meningkatkan daya tahan tubuh di tengah wabah Covid-19. 

 
Demikian surat edaran ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya 
disampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT. melindungi kita dan segera 
menghilangkan wabah ini dari bumi tercinta. Amiin. 

 
Wallahul muwaffiq ila aqwamitthoriq 
Wassalamu ‘alaikum wr. Wb., 

 
 
 
 

Pengurus Cabang 
Nahdlatul Ulama Kabupaten Trenggalek 
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