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MAKLUMAT PEMIMPIN PONDOK 

Nomor 127/D-3/La-T/III/2020 

 

TENTANG  

KEBIJAKAN KHUSUS MENANGGAPI PANDEMIK COVID-19 

 

Bismillahirrahmanirrahiem 

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarokaatuh 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat beriring salam kita 

panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluaraga, dan sahabat-sahabatnya. 

Dalam menyikapi wabah COVID-19 yang terjadi khususnya di Indonesia ini yang semakin 

berkembang kami Pemimpin dan seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren La Tansa berikhtiar 

semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan terbaik untuk kemaslahatan 

bersama, kami juga menghimbau kepada bapak-ibu untuk tetap tenang, bersabar, dan selalu 

meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah SWT. dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa 

musibah ini adalah bentuk kasih sayang Allah SWT. kepada kita. Tugas kita selanjutnya yaitu 

memperbanyak dzikir dan do’a, serta upaya-upaya menjaga ketahanan kesehatan kita dan 

keluarga. Semoga keadaan ini bisa segera pulih kembali atas ikhtiar dan kuasa Allah SWT. 

Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahiem, kami memberikan 

kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 

A. Kegiatan Pondok Pesantren La Tansa 

1. Seluruh aktifitas dan kegiatan santri di Pondok Pesantren La Tansa dihentikan terhitung 

dari Sabtu, 28 Maret 2020 sampai batas waktu yang belum ditentukan.  

2. Evaluasi ujian semester genap dan sidang kelulusan santri diambil dari nilai ujian 

pertengahan tahun, nilai harian, mid semester dan halaqoh Al Quran. Nilai kualitatif santri 

menggunakan penilaian disiplin harian pada tiap-tiap direktorat. 

3. Kegiatan Haflah At-Takhirj santri kelas akhir ditunda sampai batas waktu yang belum 

ditentukan, menunggu keadaan kondusif. 
 

B. Teknis perpulangan santri 

Seluruh kegiatan santri Pondok Pesatren La Tansa kami kembalikan kerja samanya kepada 

orang tua masing-masing dimulai pada Sabtu, 28 Maret 2020 dengan ketentuan sebagai 

berikut; 

1. Penjemputan dilaksanakan di Pondok Pesantren La Tansa dengan penjadwalan sebagai 

berikut: 

a. Santri kelas I dan I Extention, Sabtu, 28 Maret 2020 

b. Santri kelas II dan III, Ahad, 29 Maret 2020 

c. Santri kelas IV, V dan VI, Senin, 30 Maret 2020 

2. Waktu penjemputan dimulai pukul 07.00 WIB. sampai pukul 15.00 WIB. 

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

keluar ataupun turun dari kendaraannya masing-masing, teknis detil sudah diatur oleh 

Pondok dan pihak Kepolisian (POLSEK Cipanas dan POLRES Lebak) dan langsung 

kembali menuju kediaman masing-masing. Semoga bapak ibu wali santri selamat sampai 

tujuan, terimakasih kami haturkan atas kerja samanya. 

4. Seluruh santri wajib dijemput oleh orangtua masing-masing atau yang mewakili dengan 

membawa identitas wali santri (KTP/ kartu keluarga dan atau surat kuasa bagi yang 

mewakili penjemputan). 

5. Selama proses penjemputan tidak diperkenankan berinteraksi dengan santri lain atau wali 

santri lain selain putra dan putrinya masing-masing (social distancing). 

6. Bapak ibu wali santri yang berasal dari zona merah diwajibkan melengkapi diri dengan 

masker penutup mulut dan sanitizer. 

7. Pihak pondok pesantren akan melakukan screening di gerbang masuk. (thermo gun, 

disinfectant dan sanitizer spray) 
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C. Pembayaran Iuran Bulanan 

1. Pembayan iuran bulanan untuk bulan April 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- 

2. Pembayan iuran bulanan untuk bulan Mei 2020 sebesar Rp. 1000.000,- 

3. Bagi bapak ibu walisantri yang belum menyelesaikan tahapan iuran bulanan sampai 

dengan bulan Mei 2020, maka status kenaikannya akan ditangguhkan. 

4. Iuran kegiatan Ramadhan dihapuskan, bagi bapak-ibu wali santri yang sudah melakukan 

transaksi iuran kegiatan Ramadhan sebesar Rp. 600.000,- dialihkan untuk iuran bulan 

Mei 2020 dengan penambahan sebesar Rp. 400.000,- 

5. Informasi daftar ulang dan tahapan iuran bulanan tahun ajaran 2020-2021 terlampir. 

6. Untuk seluruh transaksi dapat dilakukan via transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 

0080-01-002056-30-8, kemudian melakukan konfirmasi ke nomor berikut: 

a. Putra  : 0821-12139931 an. Ustadz Dudi Permadi. 

b. Putri  :  0877-7307-1010 an. Ustadzah Ariah Safitri 

 

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

ikhtiarkan bersama dan mendatangkan maslahat yang terbaik bagi kita semua. Aamien ya Robbal 

Alamien. 

Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarokaatuh 

 

Parakansantri, 26 Maret 2020 M. 

Pemimpin Pondok Pesantren 

 

 

KH. Adrian Mafatihullah Kariem, MA. 
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