
 

 

UNDANGAN PELEPASAN SANTRI UNIT PUTRA, 8 Juli 2020 

214/U.06/E23/SK.PPIDS/VI-2020 

 

Kepada Ykh : BAPAK/IBU WALI SANTRIWAN KELAS AKHIR - Pondok Pesantren Darusy Syahadah 

di Tempat 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji dan syukur bagi Allah, shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad n. 

Sesuai dengan hasil musyawarah Direktorium pada hari, tanggal : Rabu, 10 Juni 2020 mengingat : 

1. situasi dan kondisi belum memungkinkan untuk menghadirkan orang dalam jumlah banyak apalagi 

dari luar kota atau propinsi dalam waktu dekat. 

2. sesuai kaldik yang ada bahwa pelaksanaan Pelepasan Santri Kelas Akhir mestinya sudah dilaksanakan 

pada tanggal 5 Juli 2020  

3. jika dilaksanakan sesuai kaldik atau di bulan Juli, diprediksi akan banyak menghadapi kesulitan-

kesulitan baik pihak ma’had sebagai penyelenggara maupun wali santri / santri (calon alumni) sebagai 

tamu undangan, baik kendala transportasi, terutama yang dari luar kota / luar propinsi maupun 

sekian protokol yang harus ditempuh yang memberatkan karena bisa memakan waktu bahkan biaya 

yang tidak sedikit yang mengakibatkan ketidaklengkapan kehadiran peserta. 

4. ditinjau dari berbagai sisi jika dilakukan pengunduran akan semakin sulit untuk dilaksanakan karena 

terkait dengan jadwal kedatangan dan KBM adik kelas di hari-hari berikutnya. 

5. secara esensi masih bisa dilakukan dengan cara online. 

Maka atas dasar pertimbangan di atas diputuskan bahwa acara Pelepasan Santri Kelas Akhir tersebut akan 

diadakan secara Online.  

Oleh sebab itu, Kami Pimpinan Pondok Pesantren Darusy Syahadah Simo, Boyolali memohon 

kesediaan Bapak/Ibu Walisantri Kelas Akhir beserta putranya (calon alumni) untuk menyaksikan dan 

menyimak acara PELEPASAN SANTRI KELAS AKHIR UNIT PUTRA (KMI-23 dan DID-18) Tahun Pelajaran : 

2019/2020 yang insya Allah akan dilaksanakan via Online pada hari, tanggal : Rabu, 8 Juli 2020  dengan 

menggunakan media aplikasi ZOOM. Sebagai persiapan dan informasi awal maka Bapak/Ibu walisantri 

(dibantu oleh putranya) dimohon untuk : 

1. menyiapkan atau menginstall Aplikasi Zoom melalui Play Store maksimal 5 hari menjelang 

pelaksanaan, namun jika mulai sekarang lebih baik (cara install bisa lihat pada lampiran tutorial). 

2. menyiapkan ruangan yang nyaman, dekat dinding, bebas dari keramaian, tidak ada suara gaduh 

maupun lalu-lalang orang dan diprioritaskan lokasi yang bersinyal cukup untuk standar telpon. 

3. menyimulasikan aplikasi dengan mencobanya untuk berkomunikasi antar teman baik audio (suara), 

video maupun fitur lainnya sehingga sehari sebelum pelaksanaan  benar-benar yakin bahwa aplikasi 

tersebut sudah siap digunakan (bisa dicoba untuk mengakses link demo yang ada). 

4. mengikuti tata-tertib yang berlaku (akan disampaikan menyusul maksimal 3 hari sebelum acara 

dimulai) 

Demikian undangan ini kami sampaikan semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala memudahkan segala 

urusan kita dan segera mengangkat musibah wabah ini dari kita dan kaum muslimin, sehingga kita bisa 

beraktifitas secara normal sebagaimana biasanya dalam rangka menghamba dan meraih ridha-Nya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Boyolali, 15 Juni 2020 

 Pimpinan Pesantren 

 

 

 Ust. Qosdi Ridwanulloh 


