
 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji hanya milik Alloh, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad 

shallallohu 'alaihi wa sallam, kepada keluarga, para sahabat serta kepada orang-orang yang senantiasa 

mengikuti sunnahnya. 

KEPUTUSAN RENCANA KEMBALINYA SANTRI KE PESANTREN PASCA LIBURAN KLB 

DAN PROSEDUR TETAP (PROTAP) YANG AKAN DITEMPUH 

PONDOK PESANTREN DARUSY SYAHADAH SIMO, BOYOLALI, JAWA TENGAH 

Nomor : 215/P.16/E23/SK.PPIDS/VI-2020 

 

Setelah melihat perkembangan situasi dan kondisi, sesuai dengan arahan dan rambu-rambu yang disampaikan oleh 

pemerintah khususnya Kemenag RI mengenai syarat dibukanya kembali pondok pesantren, dan berdasarkan Hasil 

Musyawarah Direktorium Pondok Pesantren Darusy Syahadah bersama Yayasan, pada hari, tanggal : Kamis, 25 Juni 

2020 | 20.00 WIB diputuskan bahwa : 

A. RENCANA JADWAL KEHADIRAN SANTRI DI PESANTREN : 

 Tahap-1   Hari, Tanggal : Selasa, 14 Juli 2020 ; 

- Semua Santri baru (Ta’aruf Wali Santri ; hari Sabtu, 11 Juli 2020 secara Virtual / Online) 

- Kelas IKM yang diterima di KMT + 1 KMT (KMT putra) 

- Kelas 2 KMI/KMA + 1 DID + Semua STI  

 

 Tahap-2   Hari, Tanggal : Senin, 3 Agustus 2020 ;  

- kelas IKM dan kelas 1 KMI/KMA  

 

B. PROTAP SEBELUM KEBERANGKATAN : 

1) Melakukan karantina mandiri selama 14 hari menjelang keberangkatan. 

2) Orang tua / wali santriwan-santriwati, dimohon untuk benar-benar memperhatikan dan ikut menjaga 

kesehatan putra-putrinya, terutama di 14 hari karantina mandiri tersebut dengan upaya-upaya yang 

diantaranya: 

a. Mendapat asupan makanan yang menguatkan antibodi dan kesehatan. 

b. mengonsumsi rimpang atau sejenisnya (jahe, habbatus sauda, jeruk nipis dll). 

c. Mengonsumsi vitamin C dan E atau sejenisnya. 

d. Menjaga stamina tubuh dengan olah raga dan istirahat yang cukup. 

e. Menjaga jarak (social distancing). 

3) Santri yang sakit dan memiliki Penyakit Dalam belum diperkenankan kembali ke pesantren. 

4) Pada 1-3 hari sebelum keberangkatan, Orang tua / wali :   

a. mengisi Form Pernyataan Sehat dan mengirimkannya via whatsapp ke wali kelas masing-masing (Format 

Form disediakan oleh Pesantren). 

b. mencari surat sehat dari klinik, puskesmas atau dokter setempat. 

5) Dan pada 1-2 hari sebelum keberangkatan agar mengabari wali kelas bahwa putra-putrinya dalam kondisi 

sehat dan siap berangkat ke pesantren. Demikian pula bagi yang belum memungkinkan berangkat agar 

memberitahu wali kelas masing masing. 

6) Perjalanan diharuskan memakai kendaraan pribadi atau rombongan konsul (khusus konsulat agar 

menyediakan alat test suhu tubuh / Thermogun). Jika pakai pesawat, diharuskan untuk menjaga protokol 

kesehatan dan pihak pesantren menyediakan jasa penjemputan dari bandara (khusus Solo dan Jogja) ke 

pesantren 

7) Membawa handsanitizer, masker, vitamin C dan E atau semisalnya (misal jeruk lemon atau lainnya) dari 

rumah untuk kebutuhan sebulan 

8) Memastikan punya atau membawa alat-alat pribadi terutama ; alat makan/minum, jaket, selimut, handuk, 

sajadah. 

  



 

 

C. PROTAP SAAT TIBA DI PESANTREN : 

1) Memakai masker 

2) Menjalani test suhu tubuh (dengan thermogun) 

3) Melewati ruang sterilisasi dan penyemprotan tas 

4) Menyerahkan Surat Sehat dari klinik/puskesmas dan Form Pernyataan Sehat (asli) dari orang tua / wali. 

5) Khusus santri yang berasal dari wilayah berzona merah (red-zona) agar menyerahkan surat hasil rapid test. 

6) Tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir . 

7) Wali santri/keluarga hanya diperkenankan masuk sampai batas yang ditentukan pesantren. 

8) Santri yang sakit segera diisolasi untuk dirawat di kamar khusus UKP/klinik Pesantren. Jika diperlukan 

penanganan dokter maka wali santri dibutuhkan untuk dimintai keterangan. 

9) Pesantren tidak menyediakan tempat transit untuk tamu. 

10) Masuk asrama langsung mandi dan ganti pakaian. 

 

D. PROTAP SAAT DI PESANTREN : 

1) Melaksanakan physical distance (menjaga jarak) selama 14 hari (terutama di saat istirahat/tidur, saat sekolah, 

saat makan, dan beberapa kerumunan lainnya) 

2) Menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun dan atau hand sanitizer  

3) Mengonsumsi vitamin C, E, madu dan makanan/minuman bergizi setiap hari untuk menjaga imunitas tubuh.  

4) Tidak makan dan minum di satu wadah bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan 

5) Hanya menggunakan pakaian, peralatan mandi dan kasur sendiri. 

6) Tidak keluar dari lingkungan atau komplek pondok (misal libur Jum’at, ta’limul qura, belanja kebutuhan dll.) 

selama masa pandemi. 

7) Wali santri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir. 

8) Menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

9) Hari ke 10 akan dilakukan evaluasi. Jika kondisi sudah kondusif maka pondok sudah dinyatakan siap untuk 

menghadirkan santri Tahap-2 dan akan disampaikan ulang kepada orang tua / wali santri. Namun jika kondisi 

belum memungkinkan maka jadwal kehadiran santri tahap-2 sementara ditangguhkan sampai kondisi 

dinyatakan kondusif. 

10) Santri Tahap-2 berada di kamar khusus dan belum berinteraksi intens dengan santri Tahap-1 (antara Santri 

Tahap-1 dan Santri Tahap-2 akan dibedakan baik dalam hal makan, Shalat atau kegiatan-kegiatan lainnya) 

hingga 14 hari. 

 

Demikianlah keputusan ini disampaikan, sebagai pemberitahuan sekaligus permohonan kepada Bapak/Ibu Orang 

Tua / Wali Santri untuk bisa dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga semua ini termasuk 

upaya dan ikhtiar maksimal kita. Akhirnya hanya kepada Allah-lah kita berharap dan bertawakal. Semoga Alloh 

Subhanahu Wa Ta’ala memudahkan segala urusan kita. Atas peran serta Bapak/Ibu orang tua / wali dan kerjasamanya 

yang baik kami ucapkan Jazakumullah khoiran.  

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

  Boyolali, 27 Juni 2020 

 

 Ketua Yayasan Yasmin Surakarta,  Direktur Pesantren,  

 

 

 

 

 Ust. KH. Mustaqim Safar  Ust. Qosdi Ridwanullah 


