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SALAM REDAKSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam hangat dan berbahagia

semoga selalu di rahmat kan Allah SWT. Dan banyak terima

kasih kami  sampaikan kepada semua pihak  yang turut

membantu terbitnya buletin edisi kali ini, Di edisi kali ini kami

akan menyediakan beberapa berita mengenai setahun berjuang

bersama melawan wabah covid-19 yang hingga sekarang pun

belum ada titik terang kapan wabah ini berakhir. Dan semoga

apa yang kita lakukan bernilai barokah disisi Allah SWT. Amin.

Semoga dengan buletin kali ini dapat memberikan manfaat yang

begitu besar bagi para pembaca sekalian.  Akan  tetapi tentunya

buletin edisi kali ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu

kritik dan saran dari  para pembaca sangat kami harapkan untuk

bisa tampil lebih baik lagi di edisi selanjutnya. 

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 
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     Lebih kurang setahun pandemi Covid-19
menjadi momok di negri ini. Sesungguhnya
tidak perlu ditakuti tapi juga jangan dianggap
remeh.

Istiqomah saja dengan tetap berikhtiar menerapkan protokol kesehatan dan
berdoa mohon pertolongan-Nya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT.
Karena Dialah yang menurunkan virus ini dan Dia juga yang akan memberikan
penawarnya. Sebagai orang beriman kita percaya Allah menurunkan penyakit
bersama dengan obatnya. Tentu ada pelajaran yang berharga dan hikmah
besar yang ingin Allah tunjukan kepada manusia sebagaimana firman-Nya
“Rabbana maa kholaqtaha dzaabathila” bahwa tidak ada yang Allah ciptakan
itu sia-sia (QS Ali Imran : 191).
     Jikalah hingga saat ini sudah setahun dan belum juga ada
gambaran kapan berakhirnya pandemi ini, maka jangan menyerah
apalagi berputus asa. Yakinlah Rahmat Allah sangat luas. Mungkin
Allah masih ingin melihat kesungguhan kita bertaubat, kembali
kepada-Nya dan lebih dekat lagi menghambakan diri kepada-Nya.
Buang jauh-jauh rasa sombong, saling mencela dan bertengkar
saling menyalahkan satu dengan lainnya. Bahkan justru ada pula
oknum pejabat yang korup memanfaatkan dana bansos yang
seharusnya untuk membantu rakyat yang mengalami kesusahan.
Mari kita bertaubat dan memperbaiki segala sesuatunya demi
membuka ijabah Allah menolong dan menyelamatkan kita semua.

Tetap ikhtiar dan berdoa
Oleh K.H.Zainuddin Dalila 
(Ketua Baznas Kota Tarakan)

RUBRIK KETUA BAZNAS

Halaman 1



Terhitung sejak awal ditemukannya kasus Covid-19
di Kota Tarakan, maka setahun sudah pandemi ini
kita rasakan. Sungguh hal yang tidak mengenakan.

Mereka yang terpapar mengalami penderitaan bahkan ada yang sampai
meninggal dunia. Baznas Kota Tarakan melalui program tanggap Covid-19
melaksanakan beberapa kegiatan penanggulangan sebagai berikut :
1.   PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DAN WFH.
Pemeriksaan suhu tubuh, menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun
dan hand sanitizer, mengatur antrian pelayanan, melakukan penyemprotan
dis infectan dan mewajibkan pemakaian masker kepada seluruh orang
yang beraktifitas di kantor dan lapangan. Untuk tugas-tugas administrasi
yang tidak berhadapan langsung dengan layanan publik diarahkan untuk
bekerja dari rumah atau work from home (WFH);
2.   BANTUAN APD.
Memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada tenaga medis dan
satgas Covid-19, membagikan masker, sajadah dan layanan ambulan
pasien;
3.   BANTUAN SEMBAKO.
Memberikan bantuan sembako kepada warga yang harus karantina atau
isolasi mandiri untuk jatah 14 hari;
4.   SEDEKAH PONSEL. 
Membagikan ponsel android bagi siswa yatim dan miskin untuk keperluan
belajar daring;
5.   DONASI COVID.
Melakukan penggalangan donasi dari masyarakat untuk bantuan Covid-19,
baik secara personal maupun kelembagan dan bekerjasama dengan mitra
program untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

RUBRIK KALAKSA

PROGRAM TANGGAP covid BAZNAS
Oleh H.Syamsi Sarman, S.Pd 
(Kepala Pelaksana Baznas Kota Tarakan)

Halaman 2



Laporan kegiatan

Pembagian sajadah kepada jamaah mesjid untuk
menghindari penularan COVID-19 (Foto dokumentasi
diambil pada awal pandemi COVID-19) 

Penyerahan bantuan masker kain kepada
petugas dapur umum karantina penumpang
(kiri) dan kepada petugas Lapas (kanan) 

Halaman 3



Penyerahan bantuan berupa
APD (alat pelindung diri)
kepada petugas kesehatan
yang diterima langsung oleh
kepala RSKT mantri raga.

Penyerahan bantuan berupa
APD (alat pelindung diri)
kepada pihak SATPOLPP
(Satuan Polisi Pamong Praja).
Diterima oleh bapak Marzuki.

Penyerahan bantuan berupa APD (alat
pelindung diri) kepada petugas kesehatan
puskesmas. Diterima langsung oleh Dr. Jumiati
(kiri) selaku Pimpinan puskesmas.

Halaman 4



Baznas bekerja sama
dengan 20 kelurahan se
kota Tarakan dalam
rankga pemberian
sembako untuk warga
yang terpapar atau
menjalani isolasi mandiri.

Penyerahan bantuan sembako melalui pihak
keluarga (kanan) penderita covid-19 dan pihak
kelurahan (kiri) untuk warga yang dikarantina/isolasi
mandiri karena terpapar covid-19

Halaman 5



Program sedekah ponsel untuk pelajar miskin tingkat SD
sampai SMA dalam rangka mendukung pembelajaran
secara online.

Halaman 6



Acara doa bersama pengurus
Baznas Tarakan untuk keselamatan
Kota Tarakan dari pandemi covid-19
yang dilanjutkan dengan pemberian
santunan kepada anak yatim dhuafa

Menerima bantuan hand sanitizer,
alat semprot disinfectan dan
vitanmin C dari petugas BPBD

Halaman 7

Pegawai beserta pimpinan
Baznas kota Tarakan dukung
program vaksinasi covid-19 



Laporan penerimaan
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Laporan pendistribusian
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