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PROTOKOL DATANGNYA SANTRI BARU PP. BAYT AL-HIKMAH 

 

1. PROTOKOL DATANGNYA SANTRI 

A. Datangnya santri baru ke PP. Bayt Al-Hikmah 

1. Transportasi yang digunakan harus dengan menggunakan kendaraan roda 4 (mobil 

tertutup). 

2. Pengantar tidak lebih dari 2 orang. 

3. Menuliskan nama santri, kelas, dan daerah asal dengan ukuran font minimal 20 di 

kertas Folio/F4 berwarna (Kuning untuk Putra atau Hijau untuk Putri) dan 

ditempelkan di kaca depan mobil bagian dalam. 

4. Mengikuti alur dan prosedur kedatangan santri yang sudah ditentukan: 

a. Pengecekan suhu tubuh tidak lebih dari 37,5
o
 

b. Penyemprotan disinfektan bagian luar mobil dan barang bawaan santri 

c. Melakukan pendataan di Pos Kesehatan dan menyerahkan Surat Keterangan 

Sehat, Surat Pernyataan Isolasi Mandiri 

d. Bagi santri yang belum melakukan rapid test secara mandiri dapat melakukan 

rapid test di Pesantren dengan biaya sebesar Rp. 200,000,- yang akan dimasukkan 

dalam biaya registrasi santri. 

e. Melakukan perekaman sidik jari santri untuk kepentingan e-tasbyh (uang saku 

santri) 

5. Tidak diperkenankan berhenti/parkir kecuali di titik penurunan santri yang sudah 

ditentukan. 

B. Barang yang harus dibawa santri 

1. Pakaian sholat lengkap berwarna putih (minimal 3 pasang) ditambah iket khusus 

untuk santri putri. 

2. Celana training (wajib dipakai untuk tidur) 

3. Membawa pakaian bebas (maksimal 5 pasang) 

4. Disarankan membawa gamis untuk santri putri 

5. Peralatan makan minum sendiri : 2 sendok, 2 piring dan 2 gelas (diberi tanda agar 

tidak tertukar dengan yang lain) 

6. Suplemen : vitamin C, obat-obatan pribadi, madu/nutrisi lain untuk ketahanan tubuh 

selama sebulan 

7. Masker kain (min. 5 buah) dan hand sanitizer 

8. Selimut dan sajadah tipis yang ringan diangkat dan mudah dicuci 

C. Barang yang dilarang dibawa santri ke Pesantren : 

1. Alat-alat elektronik : alat pemutar musik, radio, handphone dalam segala bentuk, 

modem, flashdisk, memory card, memory eksternal dan sejenisnya 

2. Segala macam buku yang tidak terkait dengan pelajaran 
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3. Aksesoris/perhiasan selain jam tangan, seperti : gelang, kalung, cincin tidak 

diperkenankan. 

4. Celana pendek bagi santri putra dan putri 

5. Pakaian yang bergambar tidak sopan 

6. Pakaian berbahan jeans 

7. Senjata tajam 

8. Poster-poster artis, pemain sepak bola, dan buku tulis yang bergambar tidak sopan 

(memperlihatkan aurat) 

9. Cd games/film, stick games, kartu, monopoli Stop kontak 

10. Gantungan baju 

11. Hal-hal yang belum tercantum akan diinformasikan di pondok 

 

2. PROTOKOL ISOLASI MANDIRI SANTRI DI RUMAH 

1. Menjaga Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan olahraga, makan ikan dan sayur, air 

putih hangat. Vitamin C+E atau wedang jahe, sere, madu, dll. 

2. Tetap di rumah dengan kegiatan yang positif dan produktif 

3. Memakai MASKER ketika keluar rumah disaat ada kebutuhan darurat dan menghindari 

kerumunan 

4. Senantiasa dalam keadaan berwudlu dengan sempurna 

5. Tetap sholat berjamaah di masjid/musholla dan sholat Jum’at jika tidak ada larangan dari 

pemerintah setempat 

 

3. PROTOKOL KARANTINA SANTRI DI PESANTREN 

1. Mematuhi Protokol kesehatan sebagai berikut : 

a. Menjaga jarak saat berinteraksi, shalat/beribadah dan tidur 

b. Selalu menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun dan selalu menyiapkan hand 

sanitizer 

c. Mengkonsumsi vitamin C, E, madu dan makanan-makanan bergizi setiap hari untuk 

menjaga imunitas tubuh. 

d. Tidak makan dan minum di satu wadah bersama-sama dan tetap mengikuti protokol 

kesehatan. 

e. Hanya menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri. 

f. Tidak keluar dari Pondok kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan 

Pengasuh. 

g. Wali santri / Keluarga tidak diperkenankan menjenguk (sambang), mengirim barang dan 

makanan atau minuman, sampai batas waktu yang telah ditentukan. 

h. Santri yang sakit akan dirawat di ruang khusus/klinik pesantren, dan apabila perlu 

penanganan lebih lanjut, dilakukan konsultasi dengan wali santri. 
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2. Wali santri membekali sarana kebutuhan  santri selama 1 bulan di Pondok (masker, alat 

makan minum, sajadah, vitamin) 

3. Masa karantina santri dimulai hari Ahad, 28 Juni 2020 sd. Ahad, 12 Juli 2020 

4. Pengiriman uang saku santri melalui transfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 144-

00-2005-2020 atas nama Yayasan Bayt Al-Hikmah, kemudian konfirmasi ke Ibu Siti 

Fatimah No. HP : 0852 5870 9373 atau Ibu Dwi Ismawati No. HP : 0815 5361 8990 

Pasuruan, 10 Juni 2020 

Ketua Umum, 

 

 

 

H. Ahmad Taufiq AR, M.Si 

Sekretaris Umum, 

 

 

 

H. M. Nailur Rochman, S.IP 

 


