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Kepada Yth:
1.
2.
3.
4.
5.

Ketua DPW LDII Provinsi
Ketua DPD LDII Kabupaten/Kota
Pimpinan Pondok Pesantren di lingkungan LDII
Pimpinan Perguruan Tinggi/Sekolah/Madrasah di Lingkungan LDII
Seluruh Warga LDII se-Indonesia

Sehubungan dengan musibah penyebaran wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
di Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyampaikan
hal-hal sebagai berikut:
I.

KESEHATAN
1. Warga LDII agar meningkatkan do’a dan ibadah dengan selalu memohon
perlindungan kepada Allah SWT agar diri kita, bangsa dan negara Indonesia
dilindungi dari segala musibah serta penyakit yang mewabah;
2. Meningkatkan perilaku hidup sehat pada masing-masing individu, lingkungan
keluarga dan aktif mengkampanyekan pada komunitas, lingkungan antara lain
dengan membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir,
istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat dan menjaga
keseimbangan gizi, minum air putih yang cukup serta menjaga kebugaran fisik
dengan berolahraga yang cukup dan rutin;
3. Mendukung serta mengikuti arahan dan petunjuk Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah setempat dalam penanganan dan pencegahan penyebaran
Covid-19, termasuk dalam penyelenggaraan kegiatan dengan konsentrasi
massa.
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4. Menghindari
penyebarluasan
informasi
yang
tidak
dapat
dipertanggungjawabkan (hoax) dan menghindari perilaku konsumtif berlebihan
(panic buying);
5. Kepada para pengurus DPW, DPD, PC dan PAC serta pengurus Pondok-Pondok
Pesantren, DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) dan Majelis Taklim di lingkungan
LDII, dianjurkan dapat menyediakan peralatan kebersihan yang memadai
seperti; sabun cair, hand sanitazer di masjid, mushollah, dan tempat-tempat
kegiatan LDII serta mengusahakan ketersediaan masker (khusus bagi tamu
yang sedang flu/batuk/pilek) di asrama/pondok dan wisma tamu;
6. Melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan di lingkungan sarana
ibadah,
menggulung
karpet
serta
membersihkan
lantai
masjid/musholla/tempat kegiatan secara berkala.
7. Tanggap dan sigap berkoordinasi dengan Puskesmas/Rumah Sakit/fasilitas
kesehatan terdekat jika ada warga yang mengalami gejala pneumonia seperti;
batuk, flu, sesak nafas dan atau demam;
8. Apabila ada pertanyaan dan/atau konsultasi terkait masalah kesehatan dapat
disampaikan ke Sdr. Dr. H. Iskandar Siregar, M.Si (HP 0811427285).

II.

PENDIDIKAN
1. Terkait penghentian sementara aktifitas bersekolah maka dianjurkan kepada
seluruh orangtua agar memperhatikan dan mengikuti ketentuan belajar di
rumah sebagaimana petunjuk Dinas Pendidikan dan/atau sekolah/madrasah
setempat sesuai dengan kurikulum yang diberikan oleh Guru Kelas masingmasing.
2. Orangtua agar secara aktif mendampingi putra-putrinya selama belajar di
rumah dan terus berkomunikasi secara intens dengan Guru dan pihak sekolah.
3. Apabila ada pertanyaan dan/atau konsultasi terkait masalah pendidikan dapat
disampaikan ke Sdr. Rioberto Sidauruk, SH., MH. (HP 081218529313)

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, agar dapat diperhatikan dengan sebaikbaiknya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan dan perlindungan
untuk kita semua. Aamiin

Jakarta, 16 Maret 2020
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