
 
 

 

 

Nomor   : 50/E/PMA/VII/2022    Krian, 12 Juli 2022 
Lamp    : 3 Lembar 
Hal  : Surat Hantaran Kepengasuhan Santri Putra 

 
 

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu Wali Santri  

Pesantren Modern al-Amanah  
  
  Di-Tempat  

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Bersama ini kami informasikan beberapa hal yang berkaitan dengan disiplin Pesantren 
Modern al-Amanah Junwangi, Krian Sidoarjo: 

A. INFO KEPENGASUHAN 
 
1. Liburan resmi pesantren dan sekolah adalah seputar Idul Fitri dan liburan Semester I,            

di luar itu tidak ada perizinan. 
2. Perihal perizinan keseharian santri meliputi: 

a. Berikut merupakan jam buka kantor kepengasuhan putra : 
Harian 
Pagi : 07.00 – 11.00 WIB 
Sore : 16.00 – 17.00 WIB 

b. Tidak ada pelayanan perizinan dengan alasan apapun pada hari Sabtu. 
c. Tidak ada pelayanan perizinan dengan alasan apapun pada saat kegiatan pesantren 

berlangsung. 
3. Ketentuan Perizinan 

a. Peraturan Umum 
i. Buku perizinan WAJIB dikumpulkan di Kantor kepengasuhan santri putra, 

selama perizinan dan diambil kembali ketika kedatangan. 
ii. Santriwan WAJIB : 

- Dijemput dan diantar kembali oleh orang tua/ wali. 
- Menyertakan buku perizinan yang sesuai dengan ketentuan dalam proses 

perizinan. 
- Memakai baju resmi pesantren; baju pesantren,celana hitam,peci hitam dan 

papan nama. 
- Menyertakan surat-surat ketika kedatangan sesuai yang disyaratkan. 
- Perizinan hanya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : 
 

a) Perizinan Berobat/Istirahat. 
- Perizinan berobat/istirahat harus disertai surat rekomendasi dari dokter 

POSKESTREN dengan ketentuan yang berlaku.* 

- Surat istirahat selain dari POSKESTREN tidak berlaku  

- Perizinan kontrol (check-up) harus menyerahkan surat kontrol dari dokter 
yang bersangkutan kepada pihak POSKESTREN. Kemudian, jika 
disetujui, pihak POSKESTREN akan memberikan surat rekomendasi. 

- Perizinan berobat di luar pesantren atas rekomendasi dokter 
POSKESTREN hanya berlaku maksimal 1x24 jam (atau sesuai 



rekomendasi dari dokter POSKESTREN). 
- Tidak ada perizinan untuk pemasangan behel tanpa konfirmasi ke ustadz 

penanggung jawab POSKESTREN dan perizinan. 
- Tidak ada perizinan terkait optik. 
- Tidak ada perizinan terkait pijat dan LAB kecuali atas rekomendasi dari 

dokter POSKESTREN. 
 

b) Perizinan musibah keluarga 
- Bapak/ibu, saudara kandung sebapak dan seibu meninggal (adek/kakak), 

kakek atau nenek. 

c) Perizinan hajatan keluarga saudara kandung (menikah, sunatan, tasyakuran, 
dll) hanya berlau 1 X 24 jam. 

 
b. Ketentuan Kembali Pasca Perizinan 

i. Mengkonfirmasikan keadaan kesehatan sebelum kembali. 
ii. Mengonfirmasikan surat diagnosa dan surat istirahat sebelum kembali melalui 

nomor call center kepengasuhan. 
iii. Mengenakan seragam resmi (baju pesantren,celana hitam,peci hitam). 

iv. Waktu pengembalian di jam kantor pagi (07.00-11.00) sore (16.00-17.00). 
 

c. Alur Pulang 
i. Santri Sakit. 

ii. Poskestren – Rekomendasi Dokter. 
iii. Kepengasuhan (surat rekomendasi Dokter) – Konfirmasi ke Walisantri. 
iv. Walisantri datang – Menunjukkan bukti WA dari nomor pengasuhan putra di 

Posko utama/gerbang Tegal Rejo.  
v. Santri izin ke Kepengasuhan (gedung An- Nur Al Muhammadi lantai bawah) – Surat 

Jalan pulang. 
vi. Santri Pulang – Diantar ke posko utama/gerbang Tegal Rejo. 

 
d. Alur Datang 

i. Santri konfrmasi ke pengasuhan ketika akan kembali maksimal H-1 dengan 
menyertakan surat hasil pemeriksaan/hasil lab. 

ii. Laporan kedatangan di kantor kepengasuhan santri putra (menyertakan surat jalan 
pulang, surat hasil periksa/hasil lab). 

 
NB : Apabila terdapat keperluan terkait perizinan dan masalah pesantren dapat 
menghubungi kantor kepengasuhan di nomor 0811-3055-1992 

 
B. Tata Tertib dan Sopan Santun Berkunjung ke Pesantren 

Untuk menjaga ketertiban suasana belajar dan kehidupan santri di pesantren, 
dimohon orang tua atau wali santri memperhatikan hal-hal berikut : 

1. Orang tua atau walisantri tidak diperkenankan masuk area pesantren tanpa konfirmasi. 
2. Dilarang merokok di area pesantren, terlebih lagi di hadapan santri. Bila orang tua 

melanggar tata tertib tersebut akan diingatkan dan ditegur. 
3. Para Ibu dan tamu perempuan diharapkan tidak mengenakan celana pensil dan ketat, kaos 

dan atau baju ketat saat berkunjung ke pesantren. Bila orang tua melanggar akan 
diingatkan dan tidak diizinkan menemui santri yang dikunjungi. 

4. Larangan bagi walisantri untuk mengajak santri keluar pesantren tanpa izin (keluar 
gerbang). 

5. Dilarang menemui / mengunjungi santri di luar waktu yang ditentukan pesantren (melalui 
surat edaran / pemberitahuan). 
 



Mengetahui, 
Pengasuh Pesantren Modern al-Amanah 

 
 
 
 
 
 

KH. Nurcholis Misbah 

C. Info Bank Santri 
(Terlampir) 
 

D. Info Smartel 
(Terlampir) 
 

E. Info Pelayanan Kesehatan 
(Terlampir) 

 
F. Info Santri 

 
1. Melarang Santri untuk : 

a. Memiliki : aksesoris (gelang, kalung, dan cincin). 

b. Membawa benda tajam, barang non edukatif, alat-alat elektronik ( HP, radio, Sound 
portable,  MP3, MP4 dll)  

c. Memakai sweater dan hoodie 

d. Memakai baju atau pakaian yang tidak sesuai dengan sunnah pondok : kaos partai, 
baju suporter, full sablon, dan gambar tidak mendidik. 

e. Melaundry baju selain di tempat yang telah ditentukan oleh pesantren 
f. Memasuki area pesantren bersama anggota keluarganya 
g. Meminjam HP staff pesantren 
h. Membeli makanan di luar pesantren 
i. Menjual barang di dalam pesantren 

 
2. Mewajibkan Santriwan untuk : 

a. Memiliki papan nama, alat makan, gantungan baju minimal 6 buah, gembok kunci, 
peralatan mandi, gayung dan ember, gantungan kunci bertali, jam tangan, sajadah 
berukuran standart dan warna sesuai ketentuan. 

b. Memiliki baju sesuai dengan jumlah yang ditentukan pesantren 
 

G. Kunjungan Santri Baru  
 

Demi menciptakan ketertiban lingkungan pesantren dan keberlangsungan 
pendidikan pesantren yang kondusif dan kaffah, maka diberitahukan kepada seluruh 
wali santri baru untuk tidak mengunjungi santri setiap hari dan tidak meminta izin 
pulang sebelum 40 hari santri tersebut berada di pesantren. Perizinan pulang hanya 
diberikan dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas.  

 

H. Malam Inaugurasi 
 

Malam inaugurasi adalah sebuah malam penganugerahan dan pengukuhan seluruh santri 
baru oleh Bapak Pengasuh KH. Nurcholis Misbah, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :  

Hari   : Sabtu 
Tanggal  : 27 Agustus 2022 
Waktu  : 19:00 – 23:00 WIB 
Tempat : Lapangan Mahsyar Pesantren Modern al-Amanah Junwangi  
( Wali santri dapat menyaksikan acara inaugurasi dengan mengunjungi chanel 

youtube AjTV ) 

Demikian maklumat kami, atas segala perhatian kami haturkan terima kasih. 

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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Nomor : 49/E/PMA/VII/2022 
Lamp :4Lembar
Hal : Surat Hantaran Kenenpasuhan Santri Putri

Krian, 12 Juli 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Wali Santri 

Pesantren Modern al-Amanah

Di-Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bersama ini kami informasikan beberapa hal yang berkaitan dengan disiplin Pesantren 
Modem al-Amanah Junwangi, Krian Sidoaijo:

A. INFO KEPENGASUHAN
*

1. Liburan resmi pesantren dan sekolah adalah seputar Idul Fitri dan liburan Semester I, 
di luar itu tidak ada perizinan.

2. Perihal perizinan keseharian santri meliputi:
a Berikut merupakan jam buka kantor kepengasuhan putri:

Harian
Pagi : 06.30-11.00 WIB
Sore : 15.45 -  17.00 WIB

b. Tidak ada pelayanan perizinan dengan alasan apapun pada hari Sabtu dan Minggu. 
c Tidak ada pelayanan perizinan dengan alasan apapun pada saat kegiatan pesantren 

berlangsung.
3. Ketentuan Perizinan 

a. Peraturan Umum
i. Buku perizinan WAJIB dikumpulkan di Kantor Siti Zahro, selama perizinan dan 

diambil kembali ketika kedatangan.
ii. Santriwati W AJIB:

- Dijemput dan diantar kembali oleh orang tua/ wali.
- Menyertakan buku perizinan yang sesuai dengan ketentuan dalam proses 

perizinan.
- Memakai baju resmi pesantren; kerudung resmi, mika, papan nama, masker, kaos 

kaki dan sepatu.
- Menyertakan surat-surat ketika kedatangan sesuai yang disyaratkan.
- Perizinan hanya diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Perizinan Berobat/Istirahat.
- Perizinan berobat/istirahat haras disertai surat rekomendasi dari dokter 

POSKESTREN dengan ketentuan yangberlaku.*

- Surat istirahat selain dari POSKESTREN tidak berlaku

- Perizinan kontrol (check-up) haras menyerahkan surat kontrol dari dokter 
yang bersangkutan kepada pihak POSKESTREN. Kemudian, jika disetujui, 
pihak POSKESTREN akan memberikan surat rekomendasi.

- Perizinan berobat di luar pesantren atas rekomendasi dokter POSKESTREN 
hanya berlaku maksimal 1x24 jam (atau sesuai rekomendasi dari dokter
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POSKESTREN).

- Tidak ada perizinan untuk pemasangan behel tanpa konfirmasi ke ustadzah 

penanggung jawab POSKESTREN dan perizinan.

- Tidak ada perizinan terkait optik.
- Tidak ada perizinan terkait pijat dan LAB kecuali atas rekomendasi dari 

dokter POSKESTREN.

b) Perizinan musibah keluarga

- Bapak/ibu, saudara kandung sebapak dan seibu meninggal (adek/kakak), 

kakek atau nenek.

c) Perizinan hajatan keluarga saudara kandung (menikah, sunatan, tasyakuran, dll) 
hanya berlau 1 X 24 jam.

b. Ketentuan Kembali Pasca Perizinan
i. Mengkonfirmasikan keadaan kesehatan sebelum kembali.

ii. Mengonfirmasikan surat diagnosa dan surat istirahat sebelum kembali melalui nomor 

call center kepengasuhan.

iii. Mengenakan seragam resmi (jubah resmi, lauha, torbus, masker, sepatu, kaos kaki, 

khumeir).

iv. Waktu pengembalian di jam kantorpagi (07.00-11.00) sore (16.00-17.00).

c Alur Pulang
i. Santri Sakit.

ii. Poskestren -  Rekomendasi Dokter.

iii. Kepengasuhan (surat rekomendasi Dokter) -  Konfirmasi ke Walisantri.

iv. Walisantri datang -  Menunjukkan bukti WA dari nomor pengasuhan putri di Posko

utama/gerbang Diponegoro.

v. Santri izin ke Kepengasuhan (kantor siti zahro) -  Surat Jalan pulang.

vi. Santri Pulang -  Diantar ke posko utama/gerbang Diponegoro.

d Alur Datang
i. Santri konfirmasi ke pengasuhan ketika akan kembali maksimal H-l dengan 

menyertakan surat hasil pemeriksaan/hasil lab. 

ii. Laporan kedatangan di kantor siti zahro (menyertakan surat jalan pulang, surat hasil 

periksa/hasil lab).

NB : Apabila terdapat keperluan terkait perizinan dan masalah pesantren dapat 

menghubungi kantor kepengasuhan di nomor 0811-3056-1992

B. Tata Tertib dan Sopan Santun Berkunjung ke Pesantren
Untuk menjaga ketertiban suasana belajar dan kehidupan santri di pesantren, dimohon 

orang tua atau wali santri memperhatikan hal-hal berikut:

1. Orang tua atau walisantri tidak diperkenankan masuk area pesantren tanpa konfirmasi

2. Dilarang merokok di area pesantren, terlebih lagi di hadapan santri. Bila orang tua melanggai 

tata tertib tersebut akan diingatkan dan ditegur.

3. Para Ibu dan tamu perempuan diharapkan tidak mengenakan celana pensil dan ketat, kaos 

dan atau baju ketat saat berkunjung ke pesantren. Bila orang tua melanggar akan diingatkan 

dan tidak diizinkan menemui santn yang dikunjungi.
4. Larangan bagi walisantri untuk mengajak santri keluar pesantren tanpa izin.



C. Info Bank Santri
(Terlampir)

D. Info Smartel
(Terlampir)

E. Info Pelayanan Kesehatan
(Terlampir)

F. Info Santri

1. Melarang Santri untuk :

a Memiliki : Jam tangan laki-laki, kosmetik yang berlebihan (eyeliner, mascara, 

eyeshadow, lipstick dll), sandal laki-laki, dan lensa mata meskipun minus 

b. Membawa benda tajam, barang non edukatif, alat-alat elektronik ( HP, radio, Sound 

portable, MP3, MP4 dll)

c Memakai kerudung bercorak, kerudung 2 wama, kerudung bergo dari bahan 

parasite/jersey dan berukuran pendek atau minim, 

d Memakai baju atau pakaian yang tidak sesuai syari'at Islam dan sunnah pondok : Rok dan 

baju berbahan tipis, baju yang ketat dan membentuk lekuk tubuh, baju pendek, baju 

bertali, dan berkaret pinggang, jubah berbahan kaos, baju semi levis, rok bermodel 

canda, rok jeans, lengan baju bermodel terompet, celana jogger pants, pinggang kaos 

berkerut, lengan baju berbeda wama, celana pensil, baju dan jubah berompi, kecuali 

berompi panjang dan berjahit, baju model Hem. 

e Melaundry baju selain di tempat yang telah ditentukan oleh pesantren 

f Memasuki area pesantren bersama anggota keluarganya 

g Meminjam HP staff pesantren 

h. Membeli makanan di luar pesantren 

i Menjual barang di dalam pesantren

2. Mewajibkan Santriwati untuk :

a Memiliki papan nama dan lencaua, alat makan, payung, gantungan baju minimal 6 buah, 

gembok kunci, peralatan mandi, rok dalam (handrok) dan kaos dalam minimal 2 buah, 

gayung dan ember, dalaman mika polos minimal 3 cm dan dalaman topi, gantungan kunci 

bertali, jam tangan dengan diameter maksimal 2,9 cm, sajadah berukuran standart dan 

wama sesuai ketentuan.
b.Memiliki baju maksimal 6 stel untuk aliyah dan kelas 3 smp, 4 stel untuk kelas 1 SMP, 

dan 5 stel untuk kelas 2 SMP

G. Kunjungan Santri Baru

Demi menciptakan ketertiban lingkungan pesantren dan keberlangsungan pendidikan 
pesantren yang kondusif dan kaffah, maka diberitahukan kepada seluruh wali santri baru 
untuk tidak mengunjungi santri setiap hari dan tidak meminta izin pulang sebelum 40 
hari santri tersebut berada di pesantren. Perizinan puiang hanya diberikan dengan 
ketentuan yang telah disebutkan diatas.



H. Malam Inaugurasi

Malam inaugurasi adalah sebuah malam penganugerahan dan pengukuhan seluruh santri 
baru oleh Bapak Pengasuh KH. Nurcholis Misbah, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 27 Agustus 2022
Waktu : 19:00-23:00 WIB
Tempat : Lapangan Mahsyar Pesantren Modern al-Amanah Junwangi
( VVali santri dapat menyaksikan acara inaugurasi dengan mengunjungi chanel 

youtube AjTV)

Demikian maklumat kami, atas segala perhatian kami haturkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
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SURAT PERNYATAAN W ALI SANTRI 
N o m o r: 03/PMA/PJ/VII/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :_________________________________________________________

Alamat :_________________________________________________________

Nomor tclepon :_________________________________________________________

Selaku orang tua dari

Nama :_________________________________________________________

Kelas :_________________________________________________________

Menyatakan bahwa :

1. Siap mempercayakan pendidikan dan pengasuhan putra/putri kami kepada Pesantren Modem 
Al-Amanah.

2. Siap mengikuti dan menaati segala peraturan terkait kebijakan Pesantren Modem Al-Amanah

3. Apabila terdapat kritik dan saran dapat disampaikan secara khidmat.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya dan tanpa paksaan dari pihak 
manapun, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraatuh.

Sidoarjo,____________
Yang Membuat Pemyataan,

Materai 10000

( )

Jl. Junwangi No.43 Krian - Sidoarjo - Jciwa Timur  
Telp. (031) 8983618 | Fax. (031) 8983363 | h ttp :/ /pma-co l lege.sch . id /

http://pma-college.sch.id/


   
 
 
 
 
 

 STUDENT BANK OF 
           AL AMANAH MODERN COLLEGE 
Jl.      Junwangi  no. 43 Krian – Sidoarjo – Jawa Timur 

           Telp. (031) 8983618  
 

INFORMASI BANK SANTRI AL-AMANAH 

Bank santri al-Amanah merupakan bentuk fasilitas yang disediakan pesantren 
berkenaan dengan kebutuhan uang saku para santri. Selain dari pada itu, bank santri hadir 
sebagai salah satu sarana para santri untuk belajar me-manage uang saku individual dan 
mencegah terhadap kehilangan serta kemungkinan lainnya.  

Di bawah ini kami cantumkan prosedur yang wajib diikuti oleh santri ketika datang ke 
pesantren berkenaan dengan uang saku, yaitu sebagai berikut: 

A. Santri SMP & MAB (Non Alumni): 
1. Setiap santri hanya diperbolehkan memegang uang sebesar maksimal Rp. 300.000,- 

ketika awal kedatangan.  
2. Seluruh uang saku santri wajib dititipkan di stand Bank Santri ketika kedatangan. 

Maksimal uang saku yang dititipkan sebesar Rp. 1.000.000,- 
3. Uang saku yang dititipkan dapat diambil oleh masing-masing santri secara berkala 

sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut: 
a. Santri Putra  

1) Rabu  : 09.00 – 13.00 
2) Sabtu  : 09.00 – 13.00  

b. Santri Putri  
1) Rabu : 21.00 – 22.30 
2) Sabtu : 21.00 – 22.30 

c. Tempat pengambilan uang saku berada di kantor Bank Santri di masing-masing 
asrama. 

B. SANTRI MAB (Alumni): 
1. Setiap santri hanya diperbolehkan memegang uang sebesar maksimal Rp. 300.000,- 

ketika awal kedatangan. 
2. Uang saku tambahan harap disimpan di rekening kartu e-money masing-masing 

santri dan orang tua dapat melakukan top up saldo secara berkala sesuai kebutuhan 
santri. 

3. Uang saku di rekening kartu e-money dapat diambil oleh masing-masing santri 
secara berkala sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut: 
a. Santri Putra 

1) Senin : 08.30-12.00, 13.00-15.00 
2) Kamis : 08.30-12.00, 13.00-15.00 

b. Santri Putri 
1) Selasa : 08.30-12.00, 13.00-15.00 
2) Jumat : 08.00-12.00 

c. Tempat pengambilan uang saku berada di kantor Bank Santri di masing-masing 
asrama. 
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