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PROSEDUR KEDATANGAN SANTRI BARU 

TAHUN PELAJARAN 1441-1442 H./ 2020-2021 M. 

 
Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarokaatuh 

 

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan pondok, efektivitas proses pendidikan 

dan pengajaran lebih kondusif serta melindungi segenap santri, guru dan keluarga besar 

Pondok Pesantren La Tansa dari dampak penyebaran wabah covid-19 dengan memperhatikan 

perkembangan situasi dan kondisi terkini, dengan mengacu kepada Maklumat Pemimpin 

Pondok Pesantren La Tansa Nomor: 176/D-3/La-T/V/2020 M. Pemimpin Pondok 

menyampaikan maklumat sebagai berikut: 

 

1. Kedatangan Santri Baru: 
a. Putra : Sabtu, 8 Agustus 2020 M.  
b. Putri : Ahad, 9 Agustus 2020 M. 

 

2. Seluruh santriwan dan santriwati baru tiba di pondok melalui gerbang II (lapangan 

teksas) dengan mengikuti protokol kesehatan atau proses screening (penyemprotan 

disinfektan, pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker). 

  
3. Jika hasil dalam proses screening baik maka santriwan/ santriwati baru dipersilahkan 

untuk masuk dan memarkirkan kendaraannya. 

  
4. Walisantri dan santri baru menuju ke pos selanjutnya di Gedung Al Jazari: 

 
 

a. Meja Pertama : Bagian Kesehatan 

 Proses screening: pemeriksaan fisik, anamnesa, penyerahan surat keterangan 

karantina dan hasil pemeriksaan rapid-tes (hasil pemeriksaan rapid-tes berlaku 

14 hari sebelum keberangkatan ke Pondok Pesantren La Tansa). 

 Pendataan hasil pemeriksaan. 


b. Meja Kedua: Bagian Keuangan 

 Menunjukan kwitansi pelunasan. 

 Menyelesaikan Administrasi Keuangan bagi yang belum melunasi . 
 Bagi yang melunasi keuangan via transfer, untuk mengambil kwitansi pembayaran dengan 

menunjukan bukti transfer. 

 

c. Meja Ketiga: Bagian Pemeriksaan Dokumen 

 Menyerahkan formulir dan berkas/dokumen sekolah untuk diperiksa 

kelengkapannya. 

 Mengambil Surat Undangan Silaturrahim Wali Santri Baru. 

 

d. Meja Keempat : Bagian Penempatan 

 Mengambil kunci lemari dan kartu penempatan. 

 Membawa kartu penempatan untuk menuju asrama diantar oleh petugas. 
 

5. Santriwan dan santriwati baru memasuki asrama dengan mengikuti protokol kesehatan 

(menggunakan handsanitizer, meminum air hangat, mengganti pakaian yang 

dikenakan lalu direndam dengan diterjen, mandi). 

  
6. Walisantri segera meninggalkan pondok pesantren setelah menyelesaikan administrasi 

kedatangan (tidak diperkenankan untuk singgah di sekitar area pesantren). 
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Catatan : 

 

1. Kedatangan dimulai pada pukul 07.00 s.d. 16.00 WIB (Walisantri baru dilarang datang 

diluar jam yang telah ditentukan)  
2. Santriwan dan santriwati baru hanya diantar oleh 2 (dua) orang tua/wali saja. 

3. Santriwan dan santriwati baru wajib melaksanakan pemeriksaan Rapid Tes di 

rumahnya masing-masing. 
 

4. Walisantri dan santri baru agar memperhatikan dan melengkapi hal-hal yang berkaitan 

dengan Protokol Kesehatan Covid-19 selama perjalanan menuju ke pondok pesantren.  
5. Walisantri baru yang diperkenankan untuk memasuki area asrama/kamar santri hanya 

1 (satu) orang saja (ibu). 

6. Walisantri baru tidak diperkenankan untuk menginap di pondok sebelum dan 

sesudah hari kedatangan yang telah ditentukan.  
7. Walisantri baru tidak diperkenankan untuk berkumpul atau makan di sekitar 

tempat pelayanan kedatangan santri baru. 

8. Surat Pernyataan Karantina Mandiri dapat diunduh di website resmi pesantren 

www.pesantrenlatansa.sch.id  
 
 

Demikianlah maklumat ini kami buat, semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala meridhoi 

apa yang kita ikhtiarkan bersama dan mendatangkan maslahat yang terbaik bagi kita semua. 

Aamiin ya Robbal ‘Alamiin.  
 

Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarokaatuh 

 

Parakansantri, 21 Juli 2020 M.  
Pemimpin Pondok Pesantren 

 
 
 
 
 

 

KH. Adrian Mafatihullah Kariem, MA. 
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