KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
BERLIN
EDARAN PENYELENGGARAN SHALAT IDUL FITRI, 1 SYAWAL 1442 H
DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BERLIN
KAMIS, 13 MEI 2021
Sehubungan dengan perayaaan Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1442 H, bertepatan dengan Hari
Kamis, 13 Mei 2021, dengan ini diberitahukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia yang berada di
wilayah Kota Berlin dan sekitarnya, bahwa KBRI Berlin akan menyelenggarakan Shalat Idul Fitri
berjamaah, pada :
Hari Kamis, 13 Mei 2021
Pukul 08.00. – 08.30.
di Kantor KBRI Berlin, Lehrterstrasse 16 – 17, 10557, BERLIN
dengan ketentuan, sebagai berikut:
1.

Kapasitas jemaah yang tersedia adalah untuk 107 orang, dengan sistem first register first serve.
Untuk itu, setiap jemaah yang akan mengikuti Shalat Idul Fitri di KBRI Berlin diwajibkan untuk
terlebih dahulu melakukan registrasi secara online melalui tautan:
https://bit.ly/Eid-KBRIBerlin

2.

Anak berusia di bawah 12 tahun, kelompok lanjut usia serta jemaah dengan kondisi kesehatan
tidak prima, sangat diharapkan untuk tidak ikut dalam kegiatan Shalat Idul Fitri di KBRI Berlin.
Setiap Jemaah diharapkan datang lebih awal untuk proses registrasi ulang sebelum menuju area
Shalat Idul Fitri KBRI Berlin. Registrasi ulang maksimal dibuka s.d. pukul 07.45.
Pada saat registrasi ulang di KBRI Berlin, setiap jemaah harus membawa bukti hasil negatif
rapid-test swab antigen dengan masa berlaku maskimal 24 jam dari waktu test. Jemaah juga
harus menunjukkan email tanda bukti registrasi atau tanda pengenal yang masih berlaku.
Jemaah harus membawa sajadah masing-masing dan menempati shaff sesuai dengan tanda yang
sudah ditentukan panitia;
Jemaah sangat disarankan untuk berwudhu di tempat masing-masing;
Selama berada di lingkungan KBRI Berlin jemaah mengenakan masker FFP2 yang menutupi hidung
dan mulut;
Akses masuk menuju tempat Shalat menggunakan tangga dari pintu samping KBRI Berlin
Setelah acara penyelenggaraan Shalat Idul Fitri selesai, setiap jemaah harus segera meninggalkan
lingkungan KBRI Berlin, secara teratur dan bergiliran yang dimulai dari Jemaah pada shaff yang
paling belakang, sesuai dengan jalur keluar yang sudah ditentukan panita;
Santapan khas Idul Fitri sudah disediakan dalam bentuk kotak di setiap shaff. Jemaah diharapkan
menikmati santapan idul fitri di rumah masing-masing.
Setelah acara selesai, Jemaah tidak diperkenankan berfoto dan berkerumun di lingkungan KBRI
Berlin dan diharapkan dapat langsung kembali ke rumah masing-masing.
Bagi WNI yang tidak dapat melakukan registrasi online karena kuota maksimal sudah tercapai,
maka sebagai alternatif dapat mengikuti Shalat Idul Fitri di Mesjid Al Falah IWKZ, yang juga akan
menyelenggarakan Shalat Idul Fitri pada waktu yang sama, dengan kapasitas maksimal jamaah
sebanyak 50 orang. Registrasi Online dan Informasi lebih lanjut tentang penyelenggaraan Shalat
Idul Fitri di IWKZ dapat diakses melalui tautan : https://forms.gle/o2aTe6eT46z47pGc7
KBRI Berlin juga menyediakan makanan santap lebaran bagi Pelajar/Mahasiswa yang tidak
berkesempatan untuk mengikuti Shalat Idul Fitri di KBRI Berlin atau di Mesjid Al Falah
IWKZ. Pengambilan makanan lebaran dilakukan pada pukul 11.00 di KBRI Berlin, dan harus
mendaftar terlebih dahulu pada tautan http://bit.ly/SKL-KBRIBerlin
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Demikian Edaran ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
------

