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ABSTRAK 

Adliah Maghfuri: Kebijakan Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Kecamatan Cibitung Dalam 

Pencegahan Covid-19 (Studi Deskriptif Masjid Nurul Amin Jl. Bosih raya, Kelurahan Wanasari, 

Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi). 

 

Kebijakan masjid pada masa pandemi sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga 

sangat penting didapati orang, terutama pada waktu-waktu tertentu. Jamaah yang paling padat 

mengunjungi masjid adalah jamaah laki-laki. Pada saat yang sama, laki-laki masjid Nurul Amin 

adalah satu kelompok rentan terhadap serangan Covid-19. Situasi ini dapat menyebabkan 

penyebaran covid-19. Oleh karena itu, kebijakan masjid yang berbasis transisi sehat sangat 

diperlukan selama pandemi covid-19.  

Tujuannya untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Disisi lain, aspek 

kerumunan adalah sesuatu yang harus dihindari untuk menghindari virus corona. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perencanaan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan hamabatan DKM 

Masjid 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif yang dirancang untuk 

mendeskripsikan dan menggambarkan Kebijakan DKM Masjid Dalam Pencegahan Covid-19. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data diperoleh melalui observasi langsung, 

wawancara, dan kepustakaan.  

 Kebijakan adalah suatu tindakan beraksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagai besar 

warga masyarakat. Munculnya bangunan masjid yang merupakan wujud penampakan budaya 

Islam. Penyebaran Islam sangat erat kaitannya dengan masjid. Karena selain sebagai tempat shalat, 

masjid juga berfungsi sebagai tempat penyebaran ajaran Islam. Coronavirus adalah sekelompok 

besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perencanaan Kebijakan Ketua DKM Masjid yang 

di terapkan DKM masjid ini terdiri dari para jamaah harus mematuhi protokol kesehatan pada 

masa pandemi saat memasuki masjid, menjaga kebersihan lingkungan masjid, menjaga silaturahmi 

dan kerja sama yang baik anatara DKM, pengurus, dan remaja masjid untuk memantau situasi 

masjid terhadap jamaah yang memamsuki masjid dan kebersihan terhadap lingkungan masjid. 

Pelaksanaan Kebijakan yang diterapkan masjid yaitu memamakai masker, mencuci tangan, 

kebersihan lingkungan masjid dan penyemprotan disinfektan demi memutuskan rantai covid-19. 

Hambatan DKM Masjid yaitu dari para jamaah yang tidak mematuhi protokol kesehatan pada saat 

memasuki area masjid, dan dari pengurus tidak menjalankan tugas untuk mengawasi jamaah yang 

ingin melaksanakan ibadah di masjid. 
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