
 
 
 
 
 
 

 

MAKLUMAT PIMPINAN PONDOK 

Nomor 17/D/YPD/V/2020 

TENTANG 

PROTOKOL KHUSUS MENANGGAPI PANDEMIK COVID-19 

DI PONDOK PESANTREN DAARURAHMAH 

 

 السَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ 
 Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat beriring salam 

kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan sahabat-

sahabatnya.  

 Dalam menyikapi wabah COVID-19 yang sudah berlangsung lama, Pimpinan dan 

seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Daarurrahmah masih terus berikhtiar semaksimal 

mungkin untuk berupaya sebaik – baiknya dalam menyikapi covid-19 sesuai dengan protokol 

kesehatan yang ada.  

Demi kemaslahatan bersama, kami juga menghimbau kepada bapak-ibu untuk tetap 

menciptakan pola hidup sehat, tenang, bersabar, berdzikir, berdoa dan selalu meningkatkan 

kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah SWT.  

Serta meyakini seyakin-yakinnya bahwa musibah ini adalah bentuk kasih sayang 

Allah SWT kepada kita dan semoga musibah ini lekas berakhir, Amin Ya Rabbal Alamin. 

 

Selanjutnya dengan mengucapkan 

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  , بِْسِم َّللاَّ

kami memberikan protokol khusus sebagai berikut : 

 

A. Kegiatan Pondok Pesantren Darurrahmah 

 

1. Kedatangan santri kepondok pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 dibatalkan, dan 

diundur ke hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020.  

2. Seluruh aktifitas dan kegiatan santri di Pondok Pesantren Daarurrahmah dimulai 

kembali pada  Sabtu 06 Juni 2020. 

3. Selama dipondok, setiap wali santri dan santri wajib mengikuti protokol kesehatan 

yang disepakati dan dimusyawarahkan bersama. 

 

B. Tekhnis kedatangan santri. 

 

Seluruh kegiatan santri Pondok Pesantren Daarurrahmah kembali aktif, dan akan diawali 

dengan kedatangan santri pada Sabtu 06 Juni 2020 dengan ketentuan  : 

 

1. Kedatangan kepondok Pesantren darurrahmah dilaksanakan dengan penjadwalan 

sebagai berikut :  

a. Santri Putra, Sabtu 06 Juni 2020 (Pukul 08.00 S/d 15.00) 

b. Santri Putri, Ahad 07 Juni 2020 (Pukul 08.00 S/d 15.00) 

2. Setiap santri wajib membawa Surat Keterangan Sehat yang diterbitkan oleh klinik, 

puskesmas, atau rumah sakit. Bila tidak membawa surat tersebut maka tidak akan 

diterima untuk masuk kedalam pondok tanpa terkecuali. 



 
 
 
 
 
 

3. Selama proses kedatangan, kami tidak memperkenankan bapak-ibu wali santri untuk 

keluar ataupun turun dari kendaraannya masing-masing, tekhnis detail sudah diatur 

oleh pondok, dan bagi wali santri yang sudah mengantarkan harus langsung kembali 

kekediaman masing-masing. Semoga bapak ibu wali santri selamat sampai tujuan, 

terima kasih kami haturkan atas kerja samanya. 

4. Seluruh santri wajib diantar oleh orang tua masing-masing, atau yang akan mewakili 

wajib membawa identitas wali santri (KTP/KK atau surat kuasa bermaterai bagi yang 

mewakili pengantaran kepondok) 

5. Selama proses pengantaran dilarang berinteraksi dengan santri lain serta orang tua 

wali santri yang lain, kecuali terhadap putra-putrinya masing-masing. 

6. Aturan batas kuantitas pengendara serta penumpang ketika mengantar yaitu : 

a. Bila menggunakan kendaraan roda 4 (mobil) maksimal 3 orang termasuk santri, 

b. Bila menggunakan kendaraan roda 2 (motor)  maksimal 2 orang termasuk santri. 

7. Bapak ibu wali santri serta santri diwajibkan melengkapi diri dengan masker, sarung 

tangan, dan sedia  handsanitizer. 

8. Dilarang keras bagi wali santri untuk transit ketempat manapun sebelum sampai 

kepondok, visitasi pada hari kedatangan wajib langsung datang kepondok. Hal 

tersebut harus dicermati seksama dalam rangka meminimalisir paparan covid 19. 

9. General check Up akan dilakukan ketika memasuki area pondok. 

 

C. Info Tambahan 

 

1. Kunjungan wali santri baru dan lama pada bulan Juni ditiadakan, dan pengadaan 

kunjungan bulan selanjutnya akan informasikan kembali oleh pihak pondok. 

2. Setiap santri wajib membawa persediaan  berupa 3 buah masker, 3 buah sarung 

tangan, dan 1 botol handsanitizer 

3. Bapak ibu wali santri yang ingin mengadakan visitasi kepondok untuk bayaran 

langsung dan keperluan lainnya wajib mengikuti protokol kesehatan tanpa terkecuali 

berikut : batas kuantitas pengunjung, kelengkapan alat pelindung diri, dan 

pemberlakuan social distancing. 

4. Bagi wali santri yang masih mempunyai tunggakan administrasi pondok pada bulan-

bulan sebelumnya wajib untuk segera melunasinya.  

5. Transaksi pembayaran tanpa visit dapat dilakukan Via Transfer ke Bank Mandiri 

Syariah dengan nomor rekening 7107240114 A/N YPI Darurrahmah Spp, 

Kemudian melakukan konfirmasi ke nomor 085778306860 

Demikianlah maklumat ini kami buat, semoga Allah SWT meridhoi apa yang kita ikhtiarkan 

bersama dan mendatangkan maslahat yang terbaik bagi kita semua. 

 

 والسَّالَُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ 
                                                                   Daarurrahmah, 27 Mei 2020 

 


