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Wabah Corona Virus
SARS (Severe Acute Respiratory Syndome): 

2002 - 2003 : Mulai dari China (kematian 9 - 10 %)

MERS CoV (Middle Eatern Respiratory Syndrome Corona Virus): 

2012 – 2013 : Mulai dari Jazirah Arab (kematian 30an%)

2019-nCoV :

Mulai Desember 2019 : Mulai dari China : Fresh Market Wuhan  

(kematian di Wuhan > 2  % ; antara 2,1 – 7 di berbagai tempat lain)



Wabah Corona Virus
SARS : Total < 800 kematian

Total kasus 8.100 selama 8 bulan

MERS CoV : Total > 900 kematian

Total kasus 2.494 , sampai sekarang

Covid 19 : > 7 juta kasus, kematian sampai saat ini 6,1 % 

(> 400.000 kematian)

(kalau sampai berat dan dirawat kematian bisa sampai 20%)



Covid-19 : nama penyakit

Penyebab : virus SARS CoV 2



Herd 
Immunity 
(q)

1 - 1/R0

Mis Campak : R0 = 20  q = 1 – 1/20 = 95 %

R0 Covid 19 sekitar 3  q = 1 – 1/3 ≈ 70%

Bila Rt Covid 19 1 ke bawah maka penularan tak ada, bisa karena kontak tak ada
(distancing berhasil) atau herd immunity sudah 100 %



Syarat New Normal : WHO
1. Angka penularan terkendali (Rt di bawah 1)

2. Sistem Kesehatan memadai, mampu identifikasi, isolasi, menguji, melacak
kontak dan karantina

3. Wabah harus bisa ditekan di tempat dengan kerentanan tinggi, seperti
pemukiman padat, panti dll

4. Langkah-Langkah pencegahan di lingkungan kerja / aktifitas

5. Mengendalikan kasus karier ke suatu wilayah

6. Minta pendapat ke pakar



11 Indikator Utama pelonggaran PSBB

1. Penurunan jumlah kasus selama dua minggu sejak puncak terakhirnya, dengan
target lebih dari 50 persen untuk setiap wilayah.  menilai kecenderungan epidemi secara
umum

2. Penurunan jumlah yang meninggal - menilai kemampuan medis

3. Penurunan jumlah kasus positif  menilai kasus dengan viral load besar

4. Penurunan kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP)  menilai angka maksimal kasus (beban
pemerintah total)

5. Penurunan Pasien Dalam Pengawasan (PDP)  menilai beban total terhadap tenaga medis
(faskes 1 s/d 3)

6. Penurunan PDP yang dirawat di rumah sakit  menilai besarnya kasus yang berat (beban RS)



11 Indikator Utama pelonggaran PSBB
7. Jumlah pasien sembuh  menilai prognosis

8. Jumlah pasien /orang selesai pemantauan  menilai beban pengendalian kes
masyarakat

9. Jumlah pemeriksaan laboratorium meningkat dalam 2 minggu  memastikan
penurunan bukan karena under diagnosis

10. Positivity rate lab harus < 5%  bila jumlah pemeriksaan (no 9) kecil maka ini menunjukkan
kualitas diagnosis. Bila jumlah pemeriksaan sudah besar (no 9 sudah baik), ini menunjukkan jumlah
kasus (no 1 ) memang turun

11. Penggunaan metode pendekatan Rt (angka reproduktif) efektif < 1. menilai
risiko penularan / herd immunity





Peta Strategi Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia

Pra-Kondisi Timing Prioritas
Koordinasi

Pusat - Daerah 
Monev 

- Kurva kasus   
menurun dan  
melandai 

- Tingkat 
kepatuhan daerah

- Organisasi dan
Manajemen GT
di daerah

- Kesiapan alat
kesehatan, 
Tenaga medis, 
RS, RS darurat

- Analisis dampak 
(kesehatan
ekonomi, sosial,
budaya)

- Sosialisasi   
COVID-19

Penularan,
Pencegahan, 
Jumlah kasus

- Kajian dan riset
multidisiplin 
(kesehatan
ekonomi, sosial,
budaya)

- Survey : 
Survei Perubahan   
Perilaku, Survei  
Efektivitas PSBB

- dll

- Lokasi 
( kabupaten / 
kota, provinsi)
prioritas

- Prioritas bidang 
penunjang 
kegiatan 
masyarakat

- Simulasi rencana
kebijakan

- Penentuan 
prioritas secara 
bertahap dan 
berkelanjutan

- Pusat memper-
hatikan usulan 
daerah berdasar 
kondisi nyata di 
daerah

- Daerah menerima 
masukan dari pusat

- Pusat dan daerah
saling bersinergi

- Mengawasi pelak-
kanaan kebijakan

- Melakukan evaluasi
sebagai bahan  
Pertimbangan untuk

Melanjutkan
Memperbaiki

Kebijakan yang 
dipilih

- Penentuan daerah 
yang perlu:

Bantuan
Pembinaan

Masukan / feedback

● Fokus mengenai PSBB, pelaksanaan Protokol Kesehatan, sertapemutusan mata rantai 
penularan dengan menerapkan Testing, Tracing, Isolation dan Treatment (T-T-I-T)

● Mempertahankan yang sehat tetap sehat, yang kurang sehat dan sakit  menjadi sehat



Kasus Covid di Indonesia
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Syarat bagi yang 70% kena Covid 19 untuk
dapat Herd Immunity

1. Tidak memiliki keadaan atau penyakit yang berisiko kematian dari Covid 19 

2. Tidak mengidap penyakit yang menghambat pembentukan imunitas

3. Dapat membentuk antibodi protektif jangka panjang minimal sampai vaksin
ditemukan

4. Tidak mengandung virus lagi / karier

5. Ada fasilitas Kesehatan yang lengkap bila timbul gejala berat



Risiko berdasarkan beratnya penyakit
> 80 % kasus ringan (tidak dirawat) – Awas penularan : isolasi ketat di rumah

14 – 20 % (kasus berat dan kritis) perlu perawatan RS 



Faktor Risiko untuk gagal napas dan kematian
Belum ada 1 jurnal merangkum

Usia (>60 tahun) : Kematian 14,8 % pada > 80 tahun (di Indonesia kematian bisa
pada semua umur, terbanyak > 50 tahun)

Laki-laki

Komorbid : penyakit ginjal (7x, di Indonesia), penyakit jantung (5x), 
diabetes (3x), penyakit paru kronik (2,75x), hipertensi (2,5x), 

keganasan, immunocompromised.

 Kelompok tetap isolasi (sedapat mungkin)



GEJALA KLINIK

Batuk
(cenderung
kering)

Gangguan pernapasan

Demam

Sesak Napas

Pilek

Riwayat bepergian

Masa inkubasi 2 – 14 hari

Berasal dari area 
transmisi lokal atau
riwayat kontak

Sakit perut / diare/ muntah

Gangguan jantung



Sumber kontak penularan bisa tidak
diketahui (<10%)



Pembawa bisa tak bergejala (= OTG)

doi:10.1001/jama.2020.2565



Penularan
 Virus SARS-CoV-2 ditemukan di saluran napas, tinja dan darah (sedikit sekali), 
urin (amat sangat kecil)

 Jalur penularan utama : embun keluar napas (droplets) dari batuk, bersin, 
bicara, napas biasa, yang masuk ke saluran napas orang lain dan menempel di 
mukosa.

 Jalur lain juga bisa : melayang di udara (airborne), barang-sentuhan tangan-
saluran napas/makan (fomites), juga tinja-tangan-saluran napas/makan
(feacal-oral)

Jaga jarak dari droplets, jaga mukosa dari droplets, jaga tangan pasca
menyentuh benda dari mukosa





Gaya
Hidup
Virus

1. Virus tidak bergerak

2. Virus tidak terbang (memakai sayap), ia hanya
terbawa angina

3. Virus berpindah tempat karena sentuhan

4. Virus bahkan tidak makan – minum

5. Virus bahkan tidak melakukan aktifitas perkawinan
untuk berreproduksi

 Aktifitas hidup virus hanya berreproduksi dengan
menyalin (meng-copy) diri ….semua dengan
sumberdaya inangnya (energi, mesin copy dll dari
inangnya)



Gaya 
hidup
virus

 Aktifitas hidup virus hanya berreproduksi
dengan menyalin (meng-copy) diri ….semua
dengan sumberdaya inangnya (energi, mesin copy 
dll dari inangnya) : bayangkan selembar kartu
elektronik (e-KTP, e-money, e-toll) : tidak bergerak, 
tidak makan, tidak minum, tak butuh
energy/baterei, hanya mengcopy diri begitu
menempel di mesin copy atau pencetak kartu milik
manusia, menggunakan energy manusia untuk
meletakkannya di mesin fotocopy dll. Satu-satunya
tanda kehidupannya adalah bila menempel di 
mesin copy/pencetak, ia akan menyalakan mesin
untuk mencetak kartu yang sama sebanyak-
banyaknya sampai mesik itu rusak.



Lama temuan RNA virus SARS CoV-2 (bila
tidak dibersihkan)

Udara : setelah tindakan aerosolisasi (inhalasi, batuk, bersin) : 3 jam.

namun sebagian besar sudah turun ke lantai karena gravitasi.

Karton : 1 hari

Kertas biasa : 4 – 5 hari

Kayu : 4 hari

Plastik : 4-5 hari

Sarung tangan : 8 jam                          Viable ???

Stainless steel : 2 – 4 hari

Aluminium : 2 – 8 jam

Di Tembaga : 4 jam

Gelas / Kaca : 4 hari
van Doremalen et al



Pencegahan : 
Prinsip Umum: Jangan

Menularkan

Bila pulang dari area dekat orang sakit covid19 (rumah sakit dll) atau merasa
sakit sepulang dari daerah lain : 

Milikilah kepedulian sosial dengan tidak keluar rumah sampai masa 

inkubasi selesai (2 minggu, maks 24 hari).

Bila batuk / bersin tutup dengan tissue tebal dan langsung dibuang.



ِلكَ أَْجلِ نْ م  ِءیلَ بَنِىٓ َعلَىٰ َكتَْبنَاذَٰ ٓ اقَتَلَ َمنھُۥأَنَّ إِْسَرٰ فِىفََسادٍ أَوْ نَْفٍس بِغَْیرِ نَْفًسۢ
قَدْ َولَ ۚ◌ َجِمیعًاٱلنَّاسَ أَْحیَافََكأَنََّمآ اأَْحیَاھَ َوَمنْ َجِمیعًاٱلنَّاسَ قَتَلَ فََكأَنََّماٱْألَْرِض 

تِ ُرُسلُنَاَجآَءتُْھمْ  ِلكَ بَْعدَ ْنُھممِّ َكثِیًراإِنَّ ثُمَّ بِٱْلبَیِّنَٰ ونَ لَُمْسِرفُ ٱْألَْرِض فِىذَٰ

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa siapa yang 
membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau
bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah
membunuh manusia seluruhnya. Siapa yang memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya (QS 
al-Maidah: 32) 

  ِ◌

Allah melarang melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa
seseorang serta menyuruh untuk menjaga kehidupan.



Pencegahan : 
Prinsip Umum : Jangan Menularkan
dan Jangan Tertular

Sering cuci tangan dengan air mengalir atau handrub

 sediakan hand sanitizer di tempat yang terlihat (dan selalu isi)  terutama
pada layanan umum

Pakai masker

Berjarak jauh ( > 1,5 – 3,5 m) dari orang : physical distancing

Salam dengan “salam corona”



Pencegahan : 
Prinsip Umum : Jangan Tertular
Jangan berpergian ke tempat yang terjangkit

Hindari memegang muka

Pakai goggles / kaca mata / face shield



Perlu dibuat
edukasi
masyarakat
untuk
penjarakan fisik
(poster, TV 
media social)



Ini Cara Penggunaan Handrub : perlu diajarkan pada semua orang, 
juga perlu dibuat banner untuk tempat-tempat umum.

Prinsip : telapak tangan, punggung tangan, sela jari, 
genggaman, jempol, ujung jari dan pergelangan



Pencegahan bagi Pelayanan Pelanggan

1. Untuk customer service, pakailah masker dan handscoon. Masker dibuang
setelah 4 jam atau bila perlu dibetulkan. Handscoon diganti setiap dilepas
atau bersama membetulkan/ mengganti masker

2. Bila membetulkan masker atau menyentuh muka (termasuk saat menutup
mulut/hidung saat batuk / bersin) segera cuci tangan dengan air mengalir
dan sabun atau hand rub.

3. Sekali pakai masker jangan disentuh-sentuh lagi sampai saatnya
melepaskan, dan bila dilepaskan langsung dibuang ke tempat sampah
infeksi.

4. Bila memungkinkan pakai pelindung / loket kaca / plastik



Pencegahan dari Pengunjung

-Sediakan thermal scanner (thermometer tembak dahi) untuk
pengunjung (customer, supplier, tukang) yang datang, 
persilahkan pulang bila suhu di atas 37 C (ada yang berpendapat
> 37,3 C)

-Buat poster atau film edukasi di depan toko/ kantor : 
pencegahan, pemakaian masker, cara cuci tangan, distancing

-Sediakan tissue yang mudah terlihat, dijangkau dan tak perlu
dipengang dua tangan untuk mengambil.



Pencegahan dari Pengunjung

-Buat penanda distance / jarak

-Batasi orang masuk ruangan, persilahkan
menunggu di luar bila penuh  percepat
layanan per pelanggan



Pencegahan dari Pengunjung

-Sambil bicara melayani pelanggan coba bertanya apa ada 
riwayat menggunakan kendaraan umum atau ke Rumah 
Sakit, atau ada sakit (termasuk orang serumahnya): 
misalnya : “Sudah mulai keluar rumah ini ya Pak / Bu? 
Banyak sekarang yang masih tak berani  keluar rumah, 
apalagi kalau dari luar negeri atau menjenguk keluarga 
sakit. Kalau seperti Bapak/Ibu ini ya nggak takut karena 
kemana-mana naik motor sendiri/ ada yang sakit kan ya 
Pak/Bu?  bila jawabannya ya ada, maka jangan sentuh 
barang dari tangannya kecuali menggunakan sarung 
tangan sekali pakai langsung buang.

 Ini berlaku juga untuk layanan antar-jemput di 
rumah 

Atau bila perlu buat form isian saja dengan penjelasan untuk keamanan bersama



Pencegahan dari Barang Cucian

1. Bila mencuci pakaian orang yang mulai beraktifitas keluar rumah :

Jangan menyentuh barang cucian yang belum dicuci tanpa handscoon.

Jangan goyang/ tebar cucian kotor : kurangi risiko virus terbang (terutama yang 
ditandai).

Cuci sesuai aturan pabrik tetapi upayakan gunakan suhu tertinggi yang dibolehkan. 

Keringkan semaksimal mungkin. 

2.  Secara umum cucian boleh dicampur tetapi berhati-hati lebih baik dipisahkan

3.  Sering bersihkan permukaan berbagai alat dengan desinfektan/ alkohol (keranjang, 
mesin, meja, rak, dll)



Pilihan Desinfeksi untuk Alat / Perabot
Desinfeksi dengan larutan pemutih (bleach / chlorin 5,2%/ Bayclin) : 5 
sendok makan (1/3 cangkir) bleach / 4 L air atau 4 sendok teh bleach/1 L 
air (rentang 3 sendok teh s/d 6 sendok makan/1 L)  korosif

Desinfeksi dengan Desinfektan : ikuti petunjuk pabrik untuk konsentrasi, 
cara penggunaan, lama kontak dll : umumnya mengandung Glutaraldehid
dan senyawa quat ammonium Cl, serta alkohol 65 – 95%, atau
chloroxylenol (Dettol)

Untuk permukaan yang lunak (dan berpori) seperti karpet, keset, tirai : 
Prinsip : bersihkan kontaminasi / noda yang terlihat, lalu bila mungkin di 
laundry dengan air sepanas yang diijinkan pabrik, keringkan maksimal.



Desinfeksi ruang tertular (ruang yang pernah digunakan
orang yang kemudian diketahui positif Covid 19)

Kosongkan selama mungkin (idealnya 24 jam)

Desinfeksi setelahnya



Pencegahan dari Karyawan di Tempat Kerja
1) Ukur suhu karyawan setiap masuk dan pulang kerja.

2) Ajari karyawan cara pakai masker, cuci tangan dan pakai handscoon
(pelatihan) : cuci tangan handrub 20 detik, air+ sabun 40 detik.

3) Segera rumahkan bila ada yang : demam, batuk, pilek, tenggorokan
sakit/serak, sakit maag, diare, sesak napas, kambuh asma/sakit jantung
 jangan minta surat sakit

4) Bila ada karyawan yang pulang dari tempat berjangkit : rumahkan 14 
hari, bila terpaksa harus cepat bekerja, periksa swab dan rapid serologi
(tak menjamin 100% sudah tidak menularkan)



Pencegahan : tips berpergian

Bila naik kendaraan umum : perhatikan pengemudinya (atau
penumpang lain) bila terlihat sakit, silahkan batalkan menaikinya (di 
Singapore : pembatalan Grab atas alasan ini tak ada penalty), tetapi
tak berarti semua orang pakai masker sakit.

Jangan ke pasar hewan atau makan hewan setengah matang.



Minimalisasi Risiko Kerugian Suatu Kantor / Usaha
Bagi ketrampilan pada lebih dari 1 orang, jadi bila tak masuk ada
pengganti

Sedapat mungkin larang karyawan pulang kampung karena Jakarta 
daerah endemik.

Kurangi karyawan yang masuk yang bukan hands on layanan (mis 
akuntan ? dll), kembangkan sistem kerja on line / yang mengurangi di 
tempat



Penularan Covid-19 melalui Jenazah
1. Belum ada bukti penularan SARS-CoV-2 melalui penanganan jenazah. 

2. Potensi penularannya diperkirakan ada, namun rendah. 

3. Potensi penularannya diperkirakan dari :

- kontak langsung dengan tubuh jenazah yang pernah tersemproti embun

batuk dan bersinnya sendiri.

- kontak langsung dengan mukosa jenazah (rongga mulut, hidung,anal dan 

genital) 

- kontak langsung dengan cairan tubuh jenazah (lendir, darah, liur)

- kontak langsung dengan barang-barang (fomites) jenazah (pakaian, kateter, pampers)



Pencegahan penularan dari Jenazah

1) Yang menyentuh harus menggunakan alat pelindung diri (APD)

2) APD minimal bagi yang hanya menyentuh : sarung tangan dan penutup tubuh tak tembus air.

3) APD bagi yang memandikan : penutup mukosa (masker penutup hidung dan mulut / N95, 
goggles penutup mata, penutup muka / face shield), sarung tangan dan penutup seluruh
tubuh yang tak tembus air. Sebaiknya bagian dalamnya menggunakan scrub (baju kerja
langsung cuci, bukan baju berpergian)

4) APD yang mengangkat jenazah : menutup sampai kepala seperti yang memandikan…
mungkin dikurangi face shield bila menggunakan peti….

Perhatian : melepas APD juga berisiko !!  cara melepas harus betul

Mandi janabat (pakai desinfektan : sabun, shampoo) setelahnya. 









Jasa layanan jenazah
Perlu ada perencanaan dan pelatihan layanan jenazah Covid / terduga Covid

Persiapan transportasi, peralatan, dan tatacara memandikan, mensholatkan, 
mengangkat, memakamkan.

Periksa kebijakan negara tentang pemakaman Covid 19 dan kesiapan tempat
pemakaman : contact persons perlu dimiliki.

Jakarta : TPU Pondok Rangon, TPU Tegal Alur

Ada petugas yang bertanggungjawab mengawasi orang / pengunjung yang tidak
mengerti. Petugas memberi info penjarakan fisik (physical distancing) dll.



Pembersihan setelah prosesi
Setelah memandikan, dan setelah menidahkan jenazah dari satu ruang, ruangan
harus di desinfeksi dengan desinfektan RS.

Bila tak ada desinfektan RS : bersihkan dengan deterjen lalu gunakan Na 
hypochlorite 0,1% (baycline) (larutan 1:50 bila larutan bayclin 5% digunakan) 

Bila suatu permukaan dapat rusak dengan bayclin, setelah deterjen, gunakan
alkohol 70%

Limbah / barang bekas kotor harus dibuang dalam plastic tebal kedap air 
(sedapatnya warna kuning ; warna yang biasa dipakai sebagai penanda barang
kotor berisiko membawa penyakit), selanjutnya dimusnahkan dengan ditanam
atau dipanaskan / rebus minimal 65 C 30 menit, makin lama makin baik, atau
dibakar : hati-hati letupan dingin) : Setiap petugas pembersih juga pakai APD



Pencegahan Pribadi



Imunisasi Penyakit Lain
Penyakit lain (mis Campak, Pneumonia bakterial, Influenza ) bisa
merusak mukosa : memudahkan corona masuk

 Ada manfaatnya melengkapi imunisasi



Syarat-syarat Pembukaan Sekolah
Syarat New Normal terpenuhi

Panduan prinsip CDC :

Semakin banyak yang berinteraksi dengan siswa atau staf dan 
semakin lama interaksi, semakin tinggi risiko penyebran Covid 19

 Upayakan gunaka virtual, bila harus hands on: grup kecil



Sikap Mukmin dalam Musibah



Bila ada wabah jangan pergi dan masuk ke
lokasi
Dari Abdullah bin Maslamah : Wabah Tho’un adalah suatu ayat, tanda kekuasaan Alloh Azza
Wajall yang sangat menyakitkan, yang ditimpakan kepada orang-orang dari hambaNya. Jika
kalian mendengar berita dengan adanya wabah Tho’un, maka jangan sekali-kali memasuki
daerahnya, jika Tho’un telah terjadi pada suatu daerah dan kalian disana, maka janganlah kalian 
keluar darinya.

الطاعون آیة الرجز ابتلى هللا عز وجل بھ ناسا من عباده فإذا 
وا سمعتم بھ فال تدخلوا علیھ وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فال تفر

منھ



Jangan sembarang menuduh adanya wabah

 َوأُِحبُّ , َوالَ ِطیََرةَ , ْدَوىالَ عَ : قَاَل النَّبيُّ : َ◌ْن أَبِْي ُھَرْیَرةَ قَاَل ع 
اِلحَ  اْلفَأَْل الصَّ
Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: “Tidak ada penyakit menular dan thiyarah
(merasa sial dengan burung dan sejenisnya), dan saya menyukai ucapan yang baik”.1



Modal utama mengatasi wabah adalah
berdo’a, tawakkal dan tidak merusak (dzolim) 

اْدُعونِي أَْستَِجْب لَُكمْ  

“Berdoalah kepada-Ku, Aku akan mengabulkannnya”
Al Mukmin : 60



Ada 70.000 orang dari umatku akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian beliau
bersabda,

تََوكَّلُونَ َال یَْكتَُووَن َوَعلَى َربِِّھْم یَ ُھْم الَِّذیَن َال یَتََطیَُّروَن َوَال یَْستَْرقُوَن وَ  

 “Mereka itu adalah orang yang tidak beranggapan sial (tathoyyur), tidak
meminta diruqyah, tidak meminta dikay (disembuhkan luka dengan besi panas) 
dan kepada Allah, mereka bertawakkal.”



Apapun keadaan dunia, orientasi kita
tetap akhirat

ي الَّذِ . ًما َمْقِضی�ا َوإِْن ِمْنُكْم إِالَّ َواِرُدَھا َكاَن َعلَى َربَِّك َحتْ   یَن اتَّقَْوا َونَذَُر ثُمَّ نُنَّجِ
الظَّاِلِمیَن فِیَھا ِجثِی�ا

Tidak ada seorangpun dari kamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi
Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian Kami akan
menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang 
yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. (QS. Maryam: 71 – 72)



Langkah Amal tetap harus berlangsung, 
untuk mencari jalan kita ke akhirat
Ali Imran 103 - 107



Pesan Pertemuan
Jaga pertemuan dan syuro untuk tetap ada gerak dan ide amal

Gunakan teknologi informasi dalam keterbatasan kemungkinan
kumpulan

Gunakan teknologi informasi untuk menyebarkan berita kebenaran

Gunakan teknologi informasi untuk himpun mal



Kepedulian Sosial perlu selalu dijaga

نََّھاَر ي َسبِْیِل ِهللا، َوَكالَِّذي یَُصْوُم الالسَّاِعي َعلَى اْألَْرَملَِة َواْلَمَساِكْیِن، َكاْلُمَجاِھِد فِ 
َویَقُْوُم اللَّْیلَ 

 "Orang yang menghidupi (menafkahi) para janda dan orang-orang miskin laksana
orang yang berjihad di jalan Allah. Dia juga seperti orang yang berpuasa di siang
hari (terus-menerus) dan mengerjakan shalat di malam hari (terus-
menerus)".(HR. Bukhari: 5353 dan Muslim: 2982)



ALHAMDULILLAH
TERIMA KASIH


