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No  : 01/Pan-Sanlat/VII/2015 

Prihal  : Edaran Kegiatan Pesantren Kilat Siswa Baru T.P 2015/2016  

Lampiran : - 

 

 

Kepada 

Yth. Orang Tua/Wali Siswa Baru SMP Al Kautsar 

di 

    tempat 

 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

 

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan pesantren kilat bagi siswa baru yang  

diterima di kelas unggul, plus,  dan reguler  SMP Al Kautsar tahun ajaran 2015/2016 pada 

tanggal 27, 28, 29 Juli 2015 (siswa menginap di sekolah), untuk itu kami informasikan hal-hal 

sebagai berikut: 

 

1. Peserta Check In di sekolah hari  Senin, 27 Juli 2015 pukul 08.00 s.d 10.00 WIB. 

2. Peserta membawa Al Quran,   bagi yang belum dapat membaca Al Quran  membawa 

buku iqro. 

3. Peserta membawa perlengkapan pribadi seperti; sikat gigi, sabun, handuk, pasta gigi, dan 

obat-obatan bagi yang menderita penyakit khusus. 

4. Selama kegiatan peserta diwajibkan mengenakan pakaian muslim bagi putra dan 

muslimah bagi putri. 

5. Selama kegiatan peserta mendapatkan makan pagi, siang, dan malam. 

6. Membawa bantal dan alas tidur (berupa ambal/tikar, bukan kasur tebal) 

7. Membawa sajadah, sarung, peci (untuk putra), mukena (untuk putri). 

8. Membawa  alat tulis dan 1 buah buku tulis. 

9. Membawa sepatu sendal (untuk kegiatan belajar di kelas) dan sandal jepit (untuk wudhu, 

dan MCK). 

10. Membuat tulisan nama diri dengan huruf balok di atas karton warna putih bagi putra dan 

warna merah bagi putri dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 15 cm (dilipat 

membentuk segitiga untuk diletakan di meja belajar) ditulis dengan spidol warna hitam 

dan dibawa pada saat kegiatan dilaksanakan. 

10. Peserta dinyatakan lulus bila kehadiran mencapai 80 % dan  mengikuti setiap materi   

      kegiatan. 

11. Peserta dinyatakan tidak lulus bila  kehadiran kurang dari  80% dan wajib mengikuti   

      Pesantren Kilat tahun depan.  

 

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan hal-hal yang belum tercantum dalam edaran ini 

akan diinformasikan kepada peserta pada saat kegiatan dilaksanakan. 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

Bandar Lampung, 30 mei 2015 

 

TTD.  

 

 

PANITIA 

Contact Person 

1. Agus Sugiarto   (081379101920,085789935642) 

2. Joko Triyantoro   (081928088163) 


