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MAKLUMAT 

TENTANG PERUBAHAN JADWAL DAN SYARAT KEDATANGAN 

SANTRI PONDOK PESANTREN AL-ISHLAH 

GELOMBANG KEDUA 

Nomor : 09/PI/T1/VII/2020 
 

Merujuk pada hasil evaluasi kedatangan santri gelombang pertama (4 dan 5 Juli 2020), serta untuk 

menjamin terlaksananya protokol kesehatan yang lebih baik dalam rangka pencegahan covid-19, dengan 
ini kami sampaikan Maklumat terkait Kedatangan Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah gelombang kedua: 

A. Jadwal Kedatangan Santri  

Jadwal Kedatangan Santri Pondok Pesantren Al-Ishlah Gelombang Kedua (Santri baru MA dan 

SMP) yang semula ditetapkan 19 dan 20 Juli 2020, diundur menjadi 1 dan 2 Agustus 2020, dengan 
pembagian sebagai berikut:  

No Tanggal Kelompok Santri Waktu 

1 01 Agustus 2020 Santri Kelas 10 & 7 (Putra) 07:00 – 15:00 WIB 

2 02 Agustus 2020 Santri Kelas 10 & 7 (Putri) 07:00 – 15:00 WIB 

B. Syarat Kedatangan Santri 

Untuk menjamin kesehatan santri saat datang di Pondok Pesantren Al-Ishlah, maka santri 
diharuskan memenuhi syarat-syarat berikut: 

1. Santri harus menjalani Rapid Test Covid-19 di daerahnya dengan hasil non-reaktif. Mengingat 

masa kadaluarsa rapid test hanya 3 hari, maka rapid test harus dilakukan paling lama 3 hari (boleh 
H-3, H-2, atau H-1) sebelum kedatangannya ke Pondok. Bila hasilnya reaktif, maka santri tersebut 
disarankan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah atau menjalani tes PCR/swab di rumah sakit 

rujukan terdekat, dan baru datang ke Pondok setelah benar-benar sehat berdasarkan hasil tes terbaru; 

2. Santri harus berada dalam kondisi sehat saat kembali ke Pondok, dibuktikan dengan Surat 
Keterangan Sehat dari dokter setempat (bukan mantri, bidan, perawat), dengan tanggal pemeriksaan 

paling lama 3 hari (boleh H-3, H-2, atau H-1) sebelum hari kedatangannya ke pondok. Apabila ada 
gejala sakit saat datang, santri akan diarahkan untuk menjalani perawatan di rumah sampai sehat; 

3. Santri telah melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dan memastikan tidak ada anggota 

keluarganya yang terpapar covid-19, dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Formulir Skrining 
Mandiri Covid-19 yang ditanda-tangani orangtua. Pengisian Formulir Skrining Mandiri Covid-19 
harus dilakukan paling lama 3 hari (boleh H-3, H-2, atau H-1) sebelum hari kedatangannya ke 

Pondok;  

4. Surat Pernyataan dan Formulir Skrining bisa diunduh di www.alishlah.ac.id/surat. Bila ada kendala 
pencetakan, bisa ditulis dengan tangan di atas kertas A4/F4; 
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5. Santri membawa peralatan hidup yang cukup untuk digunakan selama masa isolasi, seperti alat 
makan (piring, cangkir, sendok, botol minum), alat mandi (sabun, sikat gigi, pasta gigi, handuk), 
alat tidur (tikar, bantal, selimut), alat ibadah (Quran, sajadah, mukena, kopiah), alat belajar (buku 

tulis, pena), pakaian (baju, celana, training, kaos, sarung, sandal, dsb.); 

6. Santri membawa peralatan kesehatan, seperti masker, hand sanitizer, vitamin C & E, dan suplemen 
kesehatan lainnya;  

7. Santri yang belum bisa datang sesuasi jadwal karena kendala kesehatan, keamanan, transportasi 

perjalanan, dan sebagainya, bisa mengambil waktu kedatangan yang memungkinkan, dengan 
memberitahukan keterlambatannya kepada Staf Pembinaan Santri (Putra: 082123458301;       
Putri: 085230860703); 

8. Saat datang di Pondok, santri harus membawa bukti atau berkas sebagai berikut: 

a) Hasil Rapid Tes Covid-19 dengan hasil non-reaktif (berdasarkan rapid test yang dilakukan 
pada H-3, H-2, atau H-1 sebelum kedatangan ke Pondok);  

b) Surat Keterangan Sehat dari dokter (dimintakan kepada dokter pada H-3, H-2, atau H-1 
sebelum kedatangan ke Pondok); 

c) Surat Pernyataan isolasi mandiri dan tidak adanya anggota keluarga yang terpapar covid-19; 

d) Formulir Skrining Mandiri (dilakukan pada H-3, H-2, atau H-1 sebelum kedatangan ke 
Pondok); 

e) Kartu Bukti Pendaftaran dan berkas-berkas pendaftaran lainnya (bagi santri baru); 

f) Surat Keterangan Jalan, Amplop Ramadan, Buku Kegiatan Ramadan (khusus santri lama yang 
belum datang pada gelombang pertama).  

Berkas-berkas tersebut disusun sesuai urutan pada poin 8 di atas, kemudian dimasukkan ke dalam 
map warna biru untuk SMP dan map warna kuning untuk MA. Map diserahkan kepada petugas 
pada pos pemberkasan pada hari kedatangan. 

Demikian Maklumat dan SOP Kedatangan Santri ini kami sampaikan, atas perhatian dan 

kerjasamanya kami haturkan terimakasih. 

  

 

 

Sendangagung, 14 Juli 2020 

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah Sendangagung 

 

 

 

Drs. KH. Muhammad Dawam Saleh 

 

 


