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TENTANG  

PROTOKOL PESANTREN DALAM MENGHADAPI   

IDUL FITRI 1442  H  

 

 لّسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتها
Ancaman bahaya pandemi sampai hari ini belum berakhir. Beberapa waktu lalu 
Kementerian Kesehatan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa varian baru 
virus Corona telah ditemukan di beberapa titik di Sumatera dan Jawa. Varian 

baru ini lebih mudah dan cepat menular, lebih mematikan dan lebih sulit 
dideteksi.  

 
Informasi masuknya varian baru virus Corona datang ditengah tengah masa 

liburan pesantren menyambut Idul Fitri 1442 H. Penting sekali bagi kita semua 
warga pesantren untuk meningkatkan kewaspadaan dan berikhtiar semaksimal 
mungkin agar terhindar dari virus ini. Terkait dengan hal tersebut bersama ini 

RMI PBNU menghimbau agar pesantren :  
  

A. PROTOKOL DI PESANTREN 
 

1. Menyelenggarakan rangkaian ibadah sholat ied di dalam lingkungan 
pesantren dengan peserta dibatasi hanya untuk warga pesantren. 
Apabila kondisi sangat mendesak, jamaah dari luar diperkenankan ikut 

berjamaah dengan catatan tempat dipisah, protokol kesehatan 
diberlakukan secara ketat dan tidak ada interaksi dengan warga 

pesantren sama sekali; 
2. Tidak menyelenggarakan open house, syawalan atau acara acara 

semacamnya; 
3.  Tidak mengizinkan santri yang masih ada di pesantren keluar dari area 

pesantren kecuali untuk kepentingan darurat dengan tetap 

melaksanakan protokol secara ketat.  
 

B. PROTOKOL SANTRI PULANG KE RUMAH DAN KEMBALI KE PESANTREN 
 

1. Sebelum pulang, santri mendapatkan sosialisasi tentang covid 19, gejala 
dan indikasi, cara penyebaran, serta penularan agar terhindar dari covid 
19 dan tetap menjaga protokol selama dirumah; 

 
 



 
 

 
 

 
2. Proses dan pelaksanaan pemulangan harus dilakukan dengan 

memperhatikan dan menerapkan standar kesehatan,kebersihan dan 
keselamatan seluruh warga pesantren; 

3. Sangat disarankan semua santri yang akan pulang dan nanti saat 

kembali ke pesantren di screening terlebih dahulu (Antigen atau Genose) 
untuk memastikan santri dalam keadaan sehat; 

4. Dalam perjalanan pulang ke rumah dan kembali ke pesantren, santri 
tidak menggunakan kendaraan umum melainkan dijemput dan diantar 

oleh pihak keluarga atau diatur oleh pesantren dengan kendaraan 
khusus; 

5. Santri yang sedang sakit dengan gejala mengarah pada Covid 19 seperti 

demam, batuk dan anosmia (kehilangan indera penciuman dan 
pengecap) tidak diperkenankan kembali ke pesantren sampai sembuh 

total. 
 

Langkah-langkah pencegahan penularan selama masa liburan ini perlu 

dilakukan sesuai dengan kaidah درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل, sebagai upaya mengurangi 

resiko penularan. 
 

 

    اهلل املوّفق اىل أقوم الطريقو
 عليكم ورمحة اهلل وبركاته والّسالم
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