
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDARAN MUHAMMADIYAH COVID-19 COMMAND CENTER 

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH 

Nomor: 02/EDR/Covid-19/2021 

Tentang: 

PROTOKOL KESEHATAN PELAKSANAAN HARI RAYA IDULFITRI 1442 H 

DALAM KONDISI PANDEMI COVID-19 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Berdasarkan surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 03/EDR/I.0/E/2021 tentang 

Tuntunan Ibadah Ramadan 1442 H/2021 M dalam Kondisi Darurat Covid-19 dan  Nomor 

04/EDR/I.0/E/2021 tentang Tuntunan Idulfitri 1442 H/2021 M Dalam Kondisi Pandemi 

Covid-19, Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) menerbitkan protokol 

kesehatan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H sebagai berikut :  

1. Warga Muhammadiyah sangat didorong untuk melaksanakan salat Idulfitri dirumah 

bersama keluarga. Panduan pelaksanaannya sesuai surat Edaran Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah Nomor 04/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Salat Idulfitri dalam 

Kondisi Darurat Pandemi Covid-19. 

2. Bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya tidak ada penularan Covid-19, salat 

Idulfitri dapat dilaksanakan di lapangan kecil atau tempat terbuka di sekitar tempat 

tinggal dalam jumlah jamaah maksimal 50 orang, dengan beberapa protokol kesehatan 

yang harus ditegakkan, yaitu:  

a. salat dengan saf berjarak; b. salat menggunakan masker; d.menjaga kebersihan 

tempat;  e. menjaga kebersihan badan; f.tidak berjabat tangan dan kontak fisik lainnya; 

g. tidak berkerumun; h. masing-masing jamaah membawa hand sanitizer; i. masing-

masing jamaah membawa dan menggunakan perangkat salatnya sendiri. 

3. Bagi anak-anak (kurang dari 10 tahun), orang dewasa berusia di atas 50 tahun, warga 

yang sakit, mempunyai penyakit penyerta (diabetes, jantung, paru-paru menahun, 

autoimun, darah tinggi, obesitas) dan atau warga yang memiliki riwayat kontak erat 

dengan pasien covid-19 sangat dianjurkan tidak hadir di lokasi jamaah salat Idulfitri. 

4. Durasi khutbah maksimal 15 menit. Bila diperlukan, Majelis Tabligh menyiapkan 

naskah khutbah dan/atau mubalig yang bertugas sebagai imam dan khatib. 

5. Pelaksaanan salat Idulfitri tetap merujuk pada tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

6. Untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik, kotak infak jumlahnya diperbanyak 

dan  disediakan di banyak tempat di lokasi pelaksanaan salat Idulfitri. Kotak infak tidak 

diedarkan berkeliling jamaah.  

7. Takbir Idulfitri diutamakan dilakukan di rumah masing-masing. Takbir Idulfitri boleh 

dilakukan di masjid, musala atau langgar dengan syarat tidak ada jamaah di sekitarnya 

yang terindikasi positif Covid-19, dilakukan pembatasan jumlah orang (untuk masjid 

maksimal 20 orang, untuk musholla maksimal 30 persen dari kapasitas) dan tetap 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menerapkan protokol kesehatan terkait Covid-19 secara disiplin dengan tetap memakai 

masker sepanjang kegiatan, jaga jarak dan tidak ada aktifitas makan dan minum. 

8. Silaturahmi atau halal bi halal pada saat hari raya idulfitri di lingkungan perumahan, 

pedukuhan, masjid, lingkungan, atau kantor tidak dilaksanakan secara tatap muka. 

9. Proses pembagian zakat fitrah dilakukan secara langsung ke rumah-rumah 

warga/jemaah atau dapat bekerja sama dengan pengurus RT/RW setempat, dengan 

tetap menegakkan protokol kesehatan.  

10. Panitia penyelenggara kegiatan takbir, salat Idulfitri dan pembagian zakat senantiasa 

mengingatkan jamaahnya untuk mematuhi protokol kesehatan 3M (Memakai masker, 

Menjaga Jarak, Mencuci tangan dengan sabun) melalui berbagai media (poster, 

standing banner, brosur, pengumuman penegakan protokol kesehatan) serta menunjuk 

petugas khusus penegakan protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.  

11. Panitia penyelenggara kegiatan takbir, salat Idulfitri dan pembagian zakat senantiasa 

berkoordinasi dengan MCCC, pimpinan Muhammadiyah, dan pemerintah setempat 

berkaitan dengan koordinasi penyelenggaraan kegiatan, penegakan protokol kesehatan 

dan penanganan kejadian darurat yang diperlukan. 

12. Untuk warga Muhammadiyah dan masyarakat secara umum disarankan untuk tidak 

melakukan perjalanan ke luar kota termasuk mudik dan berwisata dalam suasana 

Idulfitri untuk mengurangi pergerakan warga dan kerumunan yang berpotensi 

meningkatkan penularan Covid-19. 

 

Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi bangsa Indonesia. Khusus 

bagi kaum muslimin diterima amal ibadahnya serta memperoleh pahala dari Allah SWT.   

 

Naṣrun min Allāhu wa fatḥun qarīb  Wassalamu’alaikum wr. wb.  

                                                                                        

 

Yogyakarta : 28 Ramadhan 1442 H 

  10      Mei      2021 M 

 
 

Ketua, 
 

 
 

Dr. H. M. Agus Samsudin, M.M. 

Sekretaris, 
 

 
 

Arif Nur Kholis 

 

Tembusan: 

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

2. Arsip 


