
 
 ِبْسِم هللِا الّرمحِن الّرِحْيمِ 

PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH 
Sendangagung Paciran Lamongan 

62264, www.alishlah.ac.id 
 

INFORMASI AWAL MASUK PONPES AL-ISHLAH 
(Diperbaharui 15 Juni 2020) 

A. Informasi Umum 
 

1. Seluruh santri baru Ponpes Al-Ishlah diharuskan datang di Pondok Pesantren Al-Ishlah 
Sendangagung pada: 
a. Santri Baru kelas 10 & 7 Putra : Ahad, 19 Juli 2020 | Pukul 06:00 – 15:00 WIB 
b. Santri baru kelas 10 & 7 Putri : Senin, 20 Juli 2020 | Pukul 06:00 – 15:00 WIB 

2. Barang-barang yang harus dibawa santri baru pada hari kedatangan 
a. Al-Qur’an dan perlengkapan shalat lengkap 

- Sajadah ukuran sedang; 
- Mukena berwarna mayoritas putih dan tidak berbahan kain parasut; (putri) 
- Kopyah hitam polos; (putra) 
- Baju Koko/Muslim putih untuk shalat Jum’at; Untuk sholat 5 waktu bisa menggunakan 

baju kemeja atau baju koko/muslim bebas rapi. 
b. Peralatan mandi dan cuci (gayung, timba, hanger, sabun, sikat gigi, dll) 
c. Peralatan makan 
d. Sandal jepit sederhana (misal: Swallow, Melly, dll) 
e. Almari (lebar maksimal 80cm), kasur dan bantal. Bagi yang berminat bisa memesan pada 

menu pemesanan pada website pendaftaran mulai 16 Mei 2020 – 10 Juni 2020. 
f. Perlengkapan sekolah (buku tulis, alat tulis, sepatu, tas, dll). 
g. Pakaian seragam sekolah. Lihat ketentuannya pada poin C.  
h. Pakaian seragam olahraga asal sekolah masing-masing 
i. Pakaian selain seragam (tidak lebih dari 5 pasang). Tidak boleh pendek, ketat, seksi, 

transparan, begambar norak, dan berbahan jeans. 
Barang-barang kebutuhan harian santri bisa juga dibeli di KOPERASI PONPES AL-ISHLAH. 

3. Seluruh santri agar melakukan login kembali untuk memeriksa data yang telah dimasukkan dengan 
mendownload formulir pendaftaran. Pastikan juga ukuran seragam sudah terisi dengan ukuran 
yang dipilih. Jika belum, pilih ukuran kemudian tekan tombol simpan.  

4. Peraturan umum untuk santri: 
- Tidak diperkenankan berbicara Bahasa Daerah di dalam lingkungan pondok. 
- Seluruh santri tidak diperkenankan membawa barang-barang elektronik apapun. (Telepon 

genggam, laptop, mp3, radio, smartwatch, dll) 
- Santri putra diharapkan untuk memangkas rambut pendek dan rapi. 

B. Pemberkasan 
1. Peserta/Pendaftar MA Al-Ishlah dan SMPM 12 Sendangagung yang telah diterima sebagai siswa 

baru tahun pelajaran 2020/2021 diharuskan menyerahkan Berkas Pendaftaran pada hari 
kedatangan santri baru; Ahad, 19 Juli 2020 dan Senin, 20 Juli 2020 di Pondok Pesantren Al-Ishlah 
Sendangagung. 

2. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk Pemberkasan adalah:  
a. Membawa Kartu Bukti Pendaftaran dan Formulir Pendaftaran 
b. Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Mengikuti Aturan Pondok (di pondok) 
c. Menyerahkan Berkas Pendaftaran : 

No Berkas Vol. 

1 Formulir yang telah diisi lengkap 1 lembar 

2 Surat Pernyataan Taat Peraturan Pondok 2 lembar 

3 Pas-foto 3x4 cm (cetak studio) 6 lembar 

4 Fotocopy ijazah terakhir*  2 lembar 

5 Fotocopy SKHUN* 2 lembar 

6 Fotocopy kartu NISN (folio, 1 muka) 1 lembar 

7 Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar 

8 Fotocopy Akte Kelahiran 1 lembar 

MA Al-Ishlah 

 

SMP Muh. 12 



 

   Dokumen Copy nomer 3 – 11 harus selalu tersedia di almari setiap siswa 
d. Siswa yang mengundurkan diri, tidak dapat mengambil uang pendaftaran yang telah 

dibayarkan. 

3. Saat pemberkasan akan dilakukan juga hal-hal berikut: 
a. Penyerahan Tas Sandal Santri dan Buku Administrasi OPPI 
b. Pengukuran seragam sekolah/pondok oleh petugas. (bagi yang belum) 
c. Pengambilan barang pemesanan (almari – kasur – bantal)  

C. Ketentuan Wajib Seragam  
1. PUTRA 

a. Baju  

SMP ALIYAH 

1. Putih lengan pendek  

2. Batik pondok dan smp lengan pendek 
(disediakan sekolah) 

3. Pramuka lengan pendek (disediakan sekolah) 

1. Putih lengan pendek (untuk abu-abu putih) 

2. Putih lengan panjang (untuk putih-putih) 

3. Batik lengan pendek (disediakan sekolah) 

4. Pramuka lengan pendek (disediakan sekolah) 

b. Celana 

SMP ALIYAH 

1. Berukuran standar 

2. Tidak boleh ketat dan komprang (berlaku untuk 
semua jenis celana) 

3. Model tidak boleh seperti celana jeans 

4. Saku celana berada di samping bukan di depan, 
dan saku belakang cukup satu saja dan bertutup 
(tidak boleh dua) 

1. Berukuran standar 

2. Tidak boleh ketat dan komprang (berlaku untuk 
semua jenis celana) 

3. Model tidak boleh seperti celana jeans 

4. Saku celana berada di samping bukan di depan, 
dan saku belakang cukup satu saja dan bertutup 
(tidak boleh dua) 

c. Sepatu 

SMP ALIYAH 

1. Sepatu warna hitam, dipakai saat kegiatan 
sekolah 

2. Sepatu olah raga (Kets), digunakan saat olahraga 
dan pramuka/ HW 

3. Selain sepatu jenis di atas tidak diperkenankan 
dipakai saat kegiatan 

1. Sepatu dinas (Fantovel), dipakai saat kegiatan 
sekolah 

2. Sepatu olah raga (Kets) hitam , digunakan saat 
olahraga dan pramuka 

3. Selain sepatu jenis di atas tidak diperkenankan 
dipakai saat kegiatan 

 
2. PUTRI 

a. Baju 

SMP ALIYAH 

1. Model baju kurung 
2. Panjang baju minimal sepanjang tangan pemakai, 

jika kurang diwajibkan untuk mengganti 
3. Model bawah baju lurus tidak seperti baju 

kemeja 

1. Model baju kurung 
2. Panjang baju minimal sepanjang tangan pemakai, 

jika kurang diwajibkan untuk mengganti 
3. Model bawah baju lurus tidak seperti baju 

kemeja 

b. Bawahan 

SMP ALIYAH 

1. Putih dan biru (rok/meksi/celana)  
2. Celana Pramuka (sudah disediakan sekolah) 
3. Hijau Meksi (sudah disediakan sekolah) 

1. Putih dan Abu-abu (rok/meksi/celana) 
2. Celana Pramuka (sudah disediakan sekolah) 
3. Biru Meksi (sudah disediakan sekolah) 

c. Sepatu 

SMP ALIYAH 

1. Sepatu warna hitam, dipakai saat kegiatan 
sekolah 

2. Sepatu olah raga (Kets, digunakan saat olahraga 
dan pramuka) 

3. Selain sepatu jenis di atas tidak diperkenankan 
dipakai saat kegiatan 

1. Sepatu dinas (Fantovel), dipakai saat kegiatan 
sekolah 

2. Sepatu olah raga (Kets) hitam , digunakan saat 
olahraga dan pramuka 

3. Selain sepatu jenis di atas tidak diperkenankan 
dipakai saat kegiatan 

 
Sendangagung, 15 Juni 2020 

PANITIA PSB Al-ISHLAH 2020 

9 Fotocopy KIP/KPS/KKS (bagi yang punya) 1 lembar 

10 Dokumen keimigrasian (bagi WNA) 1 Copy 

11 Piagam kejuaraan (bagi yang punya) 1 Copy 


