
 
 
 
 

MUSYAWARAH MENGHADAPI AKHIR SANAH 1441 H. 
 

1. Santri dilarang keluar komplek Pondok 

a. Zona merah: 

1) Bagian barat: depan Kamar Tamu 

2) Bagian timur: depan Kantor Pusat IAPT 

3) Bagian utara: gerbang RMQ 

4) Bagian selatan: komplek Al-Mannan 

b. Bagi santri kampung bilamana masuk ke komplek pondok harus 

menggunakan hand sanitizer. 

c. Warung pondok harus menyediakan sabun cuci tangan/ hand sanitizer 

d. Penambahan pos jaga di depan ndalem sokopapat (bagi santri putri) 

e. Pembagian pos pengiriman pajegan (berterop): 

1) Halaman blok L dan blok H 

2) Bagi yang tidak majeg utk makan di warung komplek pondok/kantin 

f. Para penyedia jajan dari luar ke komplek pondok putri untuk sementara 

waktu olehnya menyetorkan jajan dititipkan lewat pos penjagaan sebelum 

masuk ke komplek pondok putri. 

g. Bagi santri putri yang ngaji pada Usth. Halimah Jamal dan Usth. Miftahul 

Janah untuk sementara waktu deresan di asrama. 

2.  Kegiatan-kegiatan 

a. Penutupan kegiatan asrama 

1) Untuk konsumsinya masak sendiri 

2) Pembicara dari dakhily 

b. Wisuda TPQ dan Madin 

1) Di tunda sampai waktu yang belum ditentukan 

c. Penataran Guru TPQ Madin 

1) Tetap dilaksanakan, pemateri harus dari internal 

d. Wisuda hafadhah 

1) Di tunda sampai waktu yang belum ditentukan 

e. Isra’ mi’raj 

1) Digabungkan sekalian ijtima’ imtihan ke 3 (malam sabtu) 

 



f. Haflah Akhir Sanah 

1) Di tunda sampai waktu yang belum ditentukan 

g. Dakwah bil Hal 

1) Di tunda sampai waktu yang belum ditentukan 

h. KKM Ma’had Aly 

1) Pelaksanaannya di pondok 

3. Penekanan kepada santri untuk selalu berdo’a 

4. Malam haflah diganti dengan ijtima’ pembagian raport 

5. Teknis kepulangan santri: 

a. Santri dijemput secara rombongan oleh perwakilan delegasi/ pembimbing 

ORDA 

b. Berkoordinasi dengan masing-masing koordinator daerah 

6. Bagi santri kelas 9 MTs Pondok Tremas dan PPs Wajar Dikdas dilarang pulang 

sampai selesainya pelaksanaan UN. 

7. Pembagian raport bagi kelas 3 MTs Salafiyah dan santri peserta PPs Wajar Dikdas 

setelah pelaksanaan UN. 

8. Ziarah ke Maqbarah Semanten dan Lembu sementara di tunda/ di stop 

9. Santri yang diwajibkan Romadhonan di pondok hanya kelas III MA (baru) baik 

putra maupun putri dan santri yang masih Naun. 

10. Bagi santri yang diwajibkan atau yang berkeinginan Romadhonan di pondok 

maka konsekuensinya tidak diperbolehkan keluar komplek sampai batas waktu 

yang belum ditentukan (totalitas di dalam komplek pondok), berlaku juga bagi 

pengurus baik asatidz/ustadzat. 
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