
 

Nomer  : 625/02/A-1/MBI-AU/PPNU/VII/2020 

Lamp : 2 lembar 

Perihal  : Pemberitahuan   

 

Kepada yang terhormat: 

Bapak/Ibu Wali Santri Baru 

MBI Amanatul Ummah Pacet-Mojokerto 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 Salam silaturrahim kami sampaikan semoga kita senantiasa dalam lindungan  Allah, sehat wal 

‘afiat dan selalu dalam rahmat-Nya. Menindaklanjuti arahan Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul 

Ummah, Prof. Dr. KH. Asep Syaifuddin Chalim, MA berkaitan tentang pemberangkatan santri baru ke 

Pesantren di masa pandemi Covid-19, berikut hal-hal yang wajib diperhatikan oleh Walisantri dan Santri 

Baru MBI Amanatul Ummah Pacet 2020: 

 

A. WAKTU SANTRI BARU KEMBALI KE PESANTREN 

1. Waktu Santri baru datang dibagi menjadi dua Tahap  : 

a. Tahap Pertama (Santri Putra) 

Waktu  : 24 Dzul Qa’dah 1441 H (Rabu, 15 Juli 2020) 

Pukul  : 10.00 - 14.00 WIB 

b. Tahap Kedua (Santri Putri) 

Waktu  : 25 Dzul Qa’dah 1441 H (Kamis, 16 Juli 2020) 

Pukul  : 10.00 - 14.00 WIB 

2. Akan ada pertemuan secara langsung antara Walisantri, Santri Baru, Pembimbing dan Pengasuh 

Pondok Pesantren Amanatul Ummah (Pukul 13.00-14.00 WIB) 

 

B. KEWAJIBAN SANTRI BARU SEBELUM KEMBALI KE PESANTREN 

Sehubungan dengan masih berlangsungnya pandemi Covid-19 dan sudah diterapkannya New 

Normal untuk pendidikan di pesantren, diharapkan agar santri menjalani serangkaian protokol 

Kesehatan yang telah disusun oleh tim Kesehatan pesantren secara ketat. 

1. Setiap santri wajib melakukan serangkaian tes kesehatan sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan oleh tim kesehatan Pondok Pesantren Amanatul Ummah, yakni memilih salah satu 

rangkaian tes berikut:  

• Darah Lengkap (dengan diff count) + Rapid Test COVID-19, atau 

• Darah Lengkap (dengan diff count) + Foto Thorax, atau 

• Swab PCR. 

Hasil tes wajib diupload ke formulir online https://forms.gle/YFTUGEDTRtq5sUzYA. Selanjutnya 

tim kesehatan akan melakukan skrining secara online dan mengirimkan hasil skrining melalui 

email masing-masing santri baru sebelum santri baru berangkat ke pesantren. Peserta 

diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil skrining oleh tim kesehatan dan membawa 

https://forms.gle/YFTUGEDTRtq5sUzYA


 

berkas hasil tes kesehatan yang dilakukan (panduan teknis protokol kesehatan lebih lengkap 

dapat dilihat pada lampiran II). Tes kesehatan dapat dilakukan mulai tgl 10-14 Juli 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses skrining online 

 

2. Setiap santri dihimbau untuk melaksanakan protokol kesehatan secara mandiri sebelum 

berangkat ke Pesantren (dapat dilihat pada lampiran II) 

3. Santri diwajibkan membawa barang sesuai ketentuan yang telah diinformasikan sebelumnya 

(dapat dilihat pada lampiran I)  

4. Santri diharapkan membawa perlengkapan tambahan dari rumah (Masker kain, minimal 5 pcs, 

Hand Sanitizer, Suplemen atau Vitamin dsb) serta membawa sprei sendiri minimal 2 buah 

sprei utk ukuran kasur berukuran panjang 178cm, lebar 69cm dan tebal kasur 9 cm. 

5. Santri wajib membawa Foto copy KK dan Akte masing-masing satu lembar untuk diserahkan 

ketika bertemu dengan pembimbing kamar secara langsung. 

6. Santri diwajibkan melakukan pembayaran biaya Matrikulasi dan MPLM (bagi yang belum) 

sebesar Rp.300.000,- (diwajibkan melalui transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) 

7120841186 a.n : Rohmatul Azizi). Kemudian melakukan konfirmasi pembayaran dengan cara 

klik disini atau menghubungi manual Ustdzah Zizi (+62 878-5318-5941).  

 

C. PROSES KEDATANGAN SANTRI BARU PESANTREN 

C.1 Syarat santri kembali ke Pesantren 

1. Membawa hasil tes kesehatan dari rumah (Rapid + DL, atau Rontgen Thorax + DL, atau Swab 

PCR). 

https://api.whatsapp.com/send?phone=6287853185941&text=Assalammualaikum%20Ustdzah%20saya%20sudah%20mentransfer%20pembayaran%20Matrikulasi%20dan%20MPLM%20atas%20nama%20:https://api.whatsapp.com/send?phone=6287853185941&text=Assalammualaikum%20Ustdzah%20saya%20sudah%20mentransfer%20pembayaran%20Matrikulasi%20dan%20MPLM%20atas%20nama%20:%20......%20


 

2. Membawa screenshot / print out surat hasil LULUS keterangan skrining online 

3. Santri yang kembali wajib dalam keadaan sehat, begitu juga dengan kondisi keluarga (tidak 

sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nagas, mata berair dan diare) 

dan tidak pernah kontak dengan pasien terduga Covid-19 (PDP) atau pasien positif Covid-19. 

4. Pengantar hanya diperkenankan 2 orang dari rumah dan wajib memakai masker (face shield 

dianjurkan) (Hanya satu pengantar yang boleh mengantarkan santri dan mengikuti pertemuan 

walisantri dengan pembimbing dan pengasuh). 

5. Santri harus membawa baju, celana/sarung (putra), jubah (untuk putri), handuk dan alat mandi 

dalam 1 kresek yang sudah diberi nama saat sampai di lokasi pengantaran, santri diwajibkan 

langsung mandi (Baju yang dipakai sebelumnya langsung dikumpulkan untuk di Laundry) 

6. Santri yang memiliki penyakir kronis/bawaan (seperti asma, penyakit jantung bawaan, diabetes, 

sakit ginjal dan penyakir autoimun seperti lupus dll) diharapkan tidak kembali ke pesantren 

terlebih dahulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan/menunggu anjuran pemerintah. 

 

C.1 Alur Kedatangan Santri ke Lokasi 

 

 

Gambar 2. Alur kedatangan santri ke Pesantren 

 

 



 

Pertemuan walisantri dan santri dengan pengasuh akan diadakan pada pukul 14.00 di gedung yang 

sudah disediakan, Selanjutnya juga akan ada pertemuan Walisantri, Santri dan Pembimbing kamar di 

sebuah ruangan yang telah disiapkan secara terpisah (waktu disesuaikan) sesuai dengan pembagian 

kamar asrama santri baru. Berikut pembagian kamar Santri Baru : 

▪ Pembagian Asrama Santri Putra (download disini) 

▪ Pembagian Asrama Santri Putri (download disini) 

 

 

Demikian pemberitahuan   ini   dibuat   agar   bisa   ditaati   bersama.   Atas   perhatian   dan 

kerjasamanya kami sampaikan banyak terimkasih. 

 

Mojokerto, 31 Juni  2020 

Mengetahui,  

 

Pengasuh Ponpes Amanatul Ummah   Koordinator MBI Amanatul Ummah 

     

 

 

 

 

Prof. DR. KH. Asep Syaifuddin Chalim, M.A  DR. H. Achmad Chudori., S.S., M.Pd 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mbi-au.sch.id/newmbi/wp-content/uploads/2020/07/PEMBAGIAN-KAMAR-KELAS-X-2020-putra.pdf
https://www.mbi-au.sch.id/newmbi/wp-content/uploads/2020/07/DATA-KAMAR-SANTRI-BARU-PUTRI-2020.pdf


 

Lampiran I 

 

PERLENGKAPAN SANTRI BARU 

MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL (MBI) AMANATUL UMMAH 

 

A. UNTUK SANTRI PUTRA : 

▪ Membawa songkok hitam dan songkok putih masing-masing 2 buah 

▪ Membawa tambahan baju taqwa berlengan panjang warna putih maksimal 4 buah 

▪ Membawa celana panjang (tidak berbahan jeans) maksimal 2 buah 

▪ Membawa sarung maksimal 4 dan sajadah 1 buah 

▪ Membawa kaos maksimal 3 buah 

▪ Membawa hanger/kastok baju maksimal 10 buah 

▪ Membawa sepasang sepatu (berwarna hitam) dan sepasang kaos kaki (berwarna hitam) 

▪ Membawa sandal satu pasang 

▪ Membawa 1 buah Al Qur’an 

▪ Membawa tas sekolah 

▪ Membawa alat tulis dan buku tulis untuk sekolah dan mu’adalah (diniyah). Pelajaran formal 

terdiri dari 25 mata pelajaran sedangkan untuk mu’adalah terdiri dari 8 mata pelajaran 

▪ Membawa alat makan (piring, sendok/garpu dan gelas) yang berbahan tidak mudah pecah 

▪ Membawa perlengkapan mandi (tidak diperkenankan membawa timba) 

▪ Tidak diperkenankan membawa kasur dan almari sendiri (sudah disediakan kasur baru)  

▪ Diperbolehkan membawa bantal, selimut  dan jaket 

▪ Dilarang keras membawa handphone/smartphone/MP4/tab/smartwatch/powerbank dan untuk 

sementara tidak perlu membawa laptop 

▪ Celana seragam yang sudah diambil tidak diperbolehkan dipermak dalam bentuk pensil atau 

slim fit (ketat) 

 

B. UNTUK SANTRI PUTRI : 

▪ Membawa mukenah berwarna putih maksimal 2 

▪ Membawa sajadah maksimal 2 buah 

▪ Membawa  Al-qur’an 1 buah 

▪ Membawa tas sekolah 1 buah 

▪ Membawa alat tulis dan buku tulis untuk sekolah dan mu’adalah (diniyah). Pelajaran formal 

terdiri dari 25 mata pelajaran sedangkan untuk mu’adalah terdiri dari 8 mata pelajaran 

▪ Membawa baju bermodel jubah atau busana muslimah maksimal 4 buah 

▪ Membawa legging maksimal 4 buah 

▪ Membawa celana panjang untuk tidur 2 buah 

▪ Membawa baju batik 2 buah 

▪ Membawa jilbab dan iket/ciput (tidak dibatasi jumlahnya) 

▪ Membawa kaos lengan panjang maksimal 3 buah 

▪ Membawa  hanger/kastok baju maksimal 10 buah 



 

▪ Membawa sepatu berwarna hitam satu pasang 

▪ Membawa kaos kaki panjang warna hitam maksimal 3 pasang 

▪ Membawa sandal satu pasang 

▪ Membawa alat makan (sendok, garpu, piring) dan botol minuman yang berbahan tidak mudah 

pecah 

▪ Membawa peralatan mandi (tidak diperkenankan membawa timba) 

▪ Tidak diperkenankan membawa kasur, almari sendiri, dan box container (sudah disediakan), 

diperbolehkan membawa bantal, selimut dan jaket 

▪ Dilarang keras membawa handphone/MP4/tab/smartwatch/powerbank dan untuk  

sementara tidak perlu membawa laptop 

▪ Tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan 

 

Kriteria Busana Khusus Santri Putri: 

1. Lengan panjang (tidak disambung dengan deker atau sejenisnya) 

2. Tidak membentuk lekuk tubuh (baik natural ataupun karena kerutan) 

3. Tidak tipis/tembus pandang 

4. Pakaian atasan menutupi bagian pantat 

5. Tidak berbahan jeans, kaos, jersey, spandex dan sejenisnya 

6. Tidak bermodel monyet/overall 

7. Rok yang diperbolehkan hanya yang bermodel  

8. Dilarang menggunakan outer tanpa terkecuali 

9. Dilarang menggunakan pakaian ¾ dan sejenisnya 

10. Dilarang menggunakan pakaian berlengan terompet 

11. Motif Batik minimal 70% dari baju yang digunakan (berupa atasan/jubah) 

12. Dilarang menggunakan kutek/pacar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran II 

KETENTUAN UMUM SKRINING KEWASPADAAN COVID-19  

PONDOK PESANTREN AMANATUL UMMAH 

 

1. TUJUAN UMUM protokol kewaspadaan COVID-19 PP. Amanatul Ummah adalah sebagai bentuk dukungan 

kepada pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. 

 

2. TUJUAN KHUSUS protokol kewaspadaan COVID-19 PP. Amanatul Ummah adalah untuk memastikan santri 

dalam kondisi sehat terbebas dari COVID-19, tidak memiliki penyakit kronis yang mengganggu aktifitas, dan 

dapat mengikuti kegiatan belajar di pondok pesantren dengan baik. 

 

3. SANTRI SEHAT BEBAS COVID-19 adalah: 

 

a. Tidak mengalami gejala flu (demam, batuk, pilek/ hidung buntu/ bersin, sakit tenggorokan, nyeri kepala, 

sesak napas, dan mata berair), 

b. Tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. 

c. Memiliki hasil pemeriksaan Darah Lengkap yang tidak menunjukkan tanda infeksi khususnya infeksi virus, 

d. Memiliki hasil pemeriksaan Rapid Test COVID-19 negatif/ non-reaktif baik antibodi IgG 

(G) dan IgM (M), 

e. Memiliki hasil pemeriksaan Rontgent Thorax yang tidak menunjukkan adanya infeksi paru dan tanda 

kelainan struktural paru, 

f. Memiliki hasil pemeriksaan Swab PCR negatif COVID-19. 

 

4. PENYAKIT KRONIS yang dimaksud pada poin 2 adalah: penyakit asma, jantung, penyakit jantung bawaan, 

diabetes, hipertensi, ginjal, autoimun (contoh: lupus/ SLE). Rekomendasi tim kesehatan PP. Amanatul Ummah 

adalah tidak diperkenankan masuk pondok, berkaitan dengan resiko kesehatan yang cukup besar. Jika tetap 

menghendaki masuk pondok, maka wajib membaca lembar informasi kesehatan bagi santri dengan 

penyakit kronis, mengisi lembar kuesioner asma (bagi yang memiliki asma), dan mengisi surat 

pernyataan bermaterai. 

 

5. BERKAS KESEHATAN yang diwajibkan oleh tim kesehatan PP. Amanatul Ummah adalah: 

 

a. Darah Lengkap (dengan diff count) + Rapid Test COVID-19, atau 

b. Darah Lengkap (dengan diff count) + Foto Thorax, atau 

c. Swab PCR. 

Setiap santri wajib melakukan pemeriksaan lab yang telah ditentukan dan meng-upload hasil pemeriksaan 

tersebut ke google form https://forms.gle/YFTUGEDTRtq5sUzYA (PUTRA MAKSIMALTANGGAL13 JULI DAN 

PUTRI MAKSIMAL TANGGAL 14). 

 

6. SISTEM SKRINING KEWASPADAAN COVID-19 menggunakan sistem online dengan tujuan untuk 

mengurangi kemungkinan kontak dengan pasien terduga COVID-19/ positif, mempercepat proses skrining, 

dan mempermudah santri/ wali santri menjalani proses skrining. 

 

7. Keputusan tim kesehatan PP. Amanatul Ummah berdasar pada pengetahuan kedokteran, berasaskan 

kemaslahatan bersama, dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak boleh upload hasil pemeriksaan ke google 

form lebih dari sekali. 

 

https://forms.gle/YFTUGEDTRtq5sUzYA


 

INFORMASI KESEHATAN KHUSUS 

BAGI SANTRI DENGAN PENYAKIT KRONIS 

 

 

Assalamualaikum wr.wb. 

 

Tim kesehatan Pondok Pesantren Amanatul Ummah ingin menyampaikan beberapa poin 

kesehatan yang bapak/ ibu wali santri wajib fahami. Informasi kesehatan ini berkaitan dengan 

kondisi penyakit kronis dan hubungannya dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini. 

 

 

1. ASMA merupakan suatu penyakit penyempitan saluran nafas yang dapat mengenai pasien 

yang memiliki faktor resiko. Penyakit Ini memiliki gejala klinik yang bervariasi mulai dari 

ringan (hanya batuk) hingga berat (serangan sesak yang mengancam jiwa). 

 

2. FAKTOR RESIKO tercetusnya serangan sesak pada asma adalah udara dingin, debu, 

serbuk tanaman, makanan, dll. Sehingga setiap pasien harus menghindari hal tersebut agar 

tidak terjadi serangan sesak. 

 

3. TINDAKAN MEDIS yang dapat diberikan pada pasien serangan asma bervariasi tergantung 

derajat keparahan serangan asma. Mulai dari pemberian obat-obatan minum hingga 

terapi uap/ nebulisasi. 

 

4. KONDISI PANDEMI COVID-19 saat ini mengubah berbagai kebijakan tindakan medis, 

terutama bagi pasien dengan serangan sesak khususnya pada penyakit asma. Salah 

satunya adalah pemberian terapi uap/ nebulisasi yang tidak direkomendasikan karena 

dapat meningkatkan resiko penularan. Pada pasien dengan serangan sesak berat, tindakan 

terapi uap/ nebulisasi hanya dapat dilakukan dengan pemantauan ketat di rumah sakit 

dengan fasilitas kesehatan mumpuni. (Rekomendasi Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia dan Badan Kesehatan Dunia/ WHO) 

 

5. PENYAKIT JANTUNG BAWAAN berupa gangguan sekat dan katup jantung dapat 

sewaktu- waktu menyebabkan gejala sesak sehingga membutuhkan terapi uap/ nebulisasi. 

Hal ini juga tidak dapat dilakukan sesuai dengan poin NOMOR 4. 

 

6. REKOMENDASI PONDOK PESANTREN saat ini adalah bagi santri yang memiliki riwayat 

asma yang TERKONTROL SEBAGIAN ATAU TIDAK TERKONTROL untuk tetap di rumah. 

Silakan kontrol ke dokter spesialis paru untuk dipertimbangkan pemberian terapi yang 

cocok sebagai pengganti terapi uap/ nebulisasi. 

 

Demikian informasi kesehatan sehubungan dengan tindakan medis bagi pasien dengan penyakit 

kronis khususnya asma dan penyakit jantung bawaan. Semoga informasi tersebut dapat dimaklumi. 

Segala kebijakan kesehatan yang ada saat ini semata-mata untuk kebaikan dan keselamatan santri. 

 

Wassalamualaikum wr.wb. 



 

KRITERIA ISOLASI MANDIRI DI RUMAH 

 

1. Isolasi mandiri diwajibkan bagi semua calon santri Amanatul ummah yang akan kembali ke 

pondok. 

 

2. Tetap tinggal di rumah dan tidak pergi ke keramaian (pasar, mall, takziyah, acara2 yang 

melibatkan banyak orang, pengajian, dll). 

 

3. Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, 

upayakan menjaga jarak setidaknya satu meter dari anggota keluarga lain. 

 

4. Gunakan selalu masker selama masa isolasi diri. 

 

5. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan 

bernapas. 

 

6. Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas) dan peralatan 

mandi (handuk, sikat gigi, gayung), dan seprai. 

 

7. Sediakan tempat sampah atau kantung plastik khusus untuk membuang tisu yang Anda 

gunakan untuk batuk, bersin, dan membersihkan mulut atau hidung. 

 

8. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mengkonsumsi makanan bergizi, 

membersihkan tangan secara rutin, mencuci tangan dengan sabun serta air mengalir, dan 

lakukan etika batuk/bersin. 

 

9. Jika memungkinkan berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap 

pagi. 

 

10. Jaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan, dan disarankan untuk rutin membersihkan 

permukaan benda yang sering disentuh, seperti wastafel, gagang pintu, atau telepon, dengan 

cairan disinfektan. 

 

11. Segera hubungi fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit dan didapatkan keluhan. 

 

 

 

 

Mojokerto, 09 Juli 2020 

 

 

 

Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, MA. 

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah 



 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

(Pertanyaan yang umum beserta jawabannya) 

 

 

1. Pertanyaan: Berapa lama waktu yang dibutuhkan mulai dari submit/ upload berkas online 

hingga mendapat jawaban dari tim kesehatan/ mendapat lembar verifikasi? 

 

Jawaban: Waktu yang dibutuhkan adalah maksimal 1x24 jam setelah submit. 

 

2. Pertanyaan: Berapakah lama waktu sebuah hasil pemeriksaan lab dapat dikatakan masih 

valid/ tidak kadaluarsa? 

 

Jawaban: Pemeriksaan Darah lengkap, foto thorax, dan swab PCR masih valid hingga 7 hari 

setelah tanggal pemeriksaan. Untuk pemeriksaan Rapid test COVID-19 masih valid hingga 10 

hari setelah tanggal pemeriksaan. 

 

3. Pertanyaan: Bagaimana jika karena satu dan lain hal santri tidak dapat mengisi google form 

skrining kewaspadaan COVID-19? 

 

Jawaban: Santri tersebut harus menghubungi contact person kami untuk dipandu proses 

pengisian form skrining. 

 

4. Pertanyaan: Bagaimana jika karena satu dan lain hal santri datang di luar waktu (jam) yang 

telah ditentukan? 

 

Jawaban: Santri tesebut harus konfirmasi menghubungi contact person yang telah kami 

sediakan di bawah, mempersiapkan berkas lengkap, dan menunggu konfirmasi/ 

persetujuan tim kesehatan. Selama waktu menunggu, santri tidak dapat memasuki pondok 

pesantren dan harus menunggu di IKHAC. Prosedur ini sangat tidak direkomendasikan, 

tetap upayakan datang di waktu (jam) yang telah ditentukan. 

 

5. Pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan pemeriksaan darah lengkap? 

 

Jawaban: Pemeriksaan darah lengkap adalah pemeriksaan sel darah yang meliputi sel 

darah merah (eritrosit), sel darah putih (leukosit), hitung jenis/diff count leukosit 

(eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, monosit), dan sel pembekuan darah (trombosit). 

 

6. Pertanyaan: Bagaimana jika seorang santri mendapatkan verifikasi TIDAK LOLOS skrining 

kesehatan ? 

 

Jawaban: Santri yang tidak lolos skrining kesehatan akan mendapat lembar tertulis yang 

dikirim melalui email oleh tim kesehatan. Lembar tersebut berisi alasan tidak lolos dan 

rekomendasi kesehatan selanjutnya. Untuk kegiatan belajar mengajar yang tidak dapat 

diikuti karena tidak dapat memasuki pondok dapat didiskusikan dengan pembimbing. 

 



 

CP(hanya untuk proses skrining) :  

 

Ustadzah Icha 082334483886  

Ustadz Andri    082141665122 


