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Al-Badi’iyah

     Segala puji bagi Allah SWT, yang telah 
menyukseskan penerbitan Bulletin Asy-Syifa' 
edisi khusus pandemi ini, sehingga apa yang 
telah kita lakukan mendapat kemudahan, 
kemanfaatan, keberkahan, dan ridho-Nya. Tak 
lupa, shalawat serta salam akan selalu 
tercurahkan kepada kekasih kita, Nabi 
Muhammad SAW, semoga kita termasuk umat 
yang mendapat syafa'atnya di yaumul qiyamah, 
Amiin. 

Selanjutnya, ucapan terimakasih kami 
sampaikan kepada semua pihak yang telah turut 
membantu menyukseskan terbitnya Bulletin 
edisi kali ini. Terkhusus, kepada Ibunda kita, Ibu 
Hj. Nafisah Sahal yang telah memberikan 
peluang bagi santri Pesantren Putri Al-
Badi'iyyah untuk selalu berkarya lewat majalah 
Bulletin Asy-Syifa'. Dan teruntuk Ibu Hj. Tutik 
Nurul Janah Rozin S.HI. M. H. yang telah 
bersedia  meluangkan waktunya untuk 
membimbing, memotivasi, dan mengarahkan, 
serta mengeditori Bulletin Asy-Syifa'.
 Tak lupa, kepada Narasumber yang telah 
meluangkan waktunya untuk memberikan 
pengetahuan-pengetahuan kepada kita dalam 
Bulletin Asy-Syifa' edisi khusus pandemi ini. 
Dan kepada teman-teman Crew Asy-Syifa', 
terimakasih atas segala perjuangan dan 
semangat kalian dalam proses penerbitan 
Bulletin Asy-Syifa'. Harapan kami, semoga 
Bulletin edisi kali ini, dapat memberikan 
informasi yang bermanfaat dan dapat menjadi 
memori bagi Pesantren Maslakul Huda tentang 
penanganan COVID-19 tahun ini. Selamat 
membaca!
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Laput 

Penanganan  Ala Maslakul HudaCOVID�19

             Pandemi COVID-19 memberi dampak besar bagi seluruh umat manusia, tak terkecuali bagi kalangan 
pesantren. Sehingga pesantren melakukan berbagai bentuk pencegahan yang sesuai dengan kebijakan 
pemerintah. Mengenai hal tersebut, Ustadz Badruzzaman selaku santri aktif  dan Musyrif di Pesantren 
Maslakul Huda Lil Mubtadi'in, berpendapat bahwa Pesantren Maslakul Huda salah satu lembaga non-
formal yang berupaya dan merespon dengan cepat adanya pandemi ini dengan menerapkan pola hidup 
bersih dan sehat melalui protokol kesehatan sebagai media pencegahan. Tentu dalam hal ini, pesantren 
memandang dengan sangat serius terhadap COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) sebagai penyakit atau 
wabah yang dapat menyerang sistem pernapasan, menginfeksi paru-paru hingga menyebabkan kematian.
             Selaras dengan Ustadz Badruz, Bapak Dhiya'ul Haq selaku Koordinator SATGAS COVID-19 Pesantren 
Maslakul Huda, menuturkan kebijakan pencegahan COVID-19 yang disampaikan oleh pengasuh. Pada saat 
itu, kasus COVID-19 masih belum ramai terutama di wilayah Kajen. Akan tetapi, pengasuh sudah 
memberikan edukasi sejak dini kepada seluruh santri tentang pentingnya menjaga kebersihan dan 
kesehatan.
          Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Saudari Vina Rahma Sania selaku santri di Pesantren 
Putri Al-Badi'iyyah, memberikan pandangannya sebagai santri, melihat dari perkembangan pesantren-
pesantren di Kajen, Pesantren Maslakul Huda termasuk lembaga pondok pesantren yang menerapkan 
protokol kesehatan dengan  tanggap dan disiplin. Sependapat dengan Saudari Sania, Ustadzah Sarah 
Ernawati selaku alumni tahun ajaran2015/2016, juga menambahkan dua hal terkait dengan ikhtiar yang 
dilakukan Pesantren Maslakul Huda. Pertama; ikhtiar dlahir seperti menggunakan masker atau face shield, 
serta social distancing di setiap kegiatan dan membentuk Satuan Tugas COVID-19 untuk mendisiplinkan 
santri dalam menjalankan protokol kesehatan. Sehingga dalam hal ini, yang harus kita patuhi adalah 
pendapat tim medis bahwa dalam menangani COVID-19 ini kita harus mentaati protokol kesehatan. Karena 
yang namanya pandemi, semua individu mempunyai resiko tertular dan menularkan. Kedua; ikhtiar batin 
sesuai dengan arahan dari pengasuh setiap selesai shalat lima waktu para santri melantunkan shalawat 
faraj dan qasidah munfarijah. Dalam hal ini, kesadaran diri santri menjadi prioritas utama dalam 
menjalankan kedua ikhtiar tersebut. Seperti dalam pilar maqosid syari'at yakni Hifdz al-nafs. Dalam artian, 
jika semua individu sadar betul bahwa pentingnya menjaga diri itu merupakan kewajiban. Maka dari itu, 
tanpa perlu diingatkan kembali, secara otomatis mereka akan paham apa yang harus dilakukan. 

Bagian dalam upaya penanganan COVID-19, Pesantren Maslakul Huda memiliki konsep new normal 
atau yang bisa kita artikan sebagai pembiasaan baru, yang mana pembiasaan baru tersebut diterapkan 
dengan menjalankan protokol dan menjaga kesehatan di kehidupan sehari-hari. Ustadz Badruz 
menambahkan tentang pengertian konsep new normal yang sesuai dengan syaria'at islam. Yang dimaksud 
kehidupan normal dalam islam yakni, terhindarnya seseorang dari situasi bahaya atau darurat. Dalam 
akidah/kaidah �iqh, menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada upaya menarik kebaikan (daf'ul 
mafasid muqaddam 'ala jalbil masholih). 
          Oleh karena itu, santri PMH diharapkan agar kedepannya tetap aktif dalam menjalankan aktivitas-
aktivitasnya serta aktif berkarya dalam mencari ilmu, dengan tetap mengutamakan kebersihan dan 
kesehatan untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain di tengah situasi pandemi ini. “ Pandemi tidak 
dapat mengurangi santri dalam mencari ilmu dan berkarya.” Demikian Saudari Vina Rahma Sania menutup 
wawancara pagi itu dengan sebuah quote.

Oleh: Nur Izzah & Elfida
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Pandemi   dan   Ajaran   Islam
 Tentang   Kesehatan

 Apa itu pandemi? Apa itu wabah? Sehat itu seperti apa? Bagaimana cara sehat 
menurut islam? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering terlintas di benak 
masyarakat pada masa sekarang. Kondisi dunia saat ini yang sedang berubah membuat 
semua orang dituntut untuk paham dengan apa yang terjadi pada bumi kita dan 
bagaimana cara menghadapi masa pandemi seperti sekarang ini.
 Pandemi sendiri memiliki beberapa artian, diantaranya menurut KBBI, pandemi 
adalah wabah yang berjangkit serempak dimana-mana atau meliputi geogra yang luas. 
Sedangkan menurut WHO, pandemi adalah sebuah situasi dimana ketika populasi seluruh 
dunia ada kemungkinan akan terkena suatu infeksi dan berpotensi sebagian dari mereka 
jatuh sakit.
 Pandemi COVID-19 ini merupakan wabah yang telah menyebar pada daerah yang 
luas dan pada banyak orang. Dapat dilihat seberapa cepat penyebaran virus COVID-19 ini 
pada masyarakat dunia. Virus yang muncul sejak akhir 2019 ini telah menyebar hampir ke 
seluruh dunia dan telah merenggut lebih dari satu juta nyawa. Dalam sejarah islam, 
dituliskan bahwa islam pernah mengalami wabah sejak masa Rasulullah, diantaranya 
adalah wabah Shirawayh, yaitu wabah pertama yang menjangkit umat manusia pada awal 
sejarah islam, terjadi di Al-Madain (Ctesiphon) pusat pemerintahan Persia pada tahun 
627-628 M.
 “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 
the absence of diseases of imrmity.” Ungkapan tersebut merupakan penjelasan dari kata 
sehat yang berarti, “ kesehatan adalah kondisi kesejahteraan sik, mental dan sosial yang 
utuh dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan.” Dalam islam sendiri, 
kesehatan diibaratkan seperti kerajaan yang tersembunyi. Itu berarti kesehatan adalah 
hal yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Rasulullah telah mengajarkan 
kepada kita bagaimana cara hidup sehat yang baik, yaitu dengan cara makan makanan 
yang halal dan baik bagi tubuh, menjaga kebersihan diri serta lingkungan sekitar, 
melaksanakan syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi setiap muslim.
 Adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini merupakan suatu peringatan yang 
diberikan Allah untuk kita. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bersabda: “Tha'un 
(wabah yang menular) adalah peringatan dari Allah untuk menguji hamba-Nya dari 
kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, 
maka janganlah kamu masuk ke negeri itu dan apabila wabah itu berjangkit di tempat 
kamu berada, janganlah pula kamu lari dari padanya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).
 Pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan tentang protokol kesehatan melalui 
keputusan menteri kesehatan. Aturan ini memuat tentang tindakan pencegahan, deteksi 
kasus dan penanggulangan. Termasuk di dalamnya mengatur tentang 3 M ( Mencuci 
tangan, Memakai masker, dan Menjaga jarak ), isolasi mandiri dan kapan harus dilakukan 
lock down, dsb. Itu artinya secara tidak langsung kita telah mengamalkan perintah hadist 
Rasul diatas. Sebagai umat muslim yang paham perintah-perintah agama kita harus 
bersabar, berikhtiar, serta bertawakkal dalam menghadapi COVID-19.

Opini
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Uswah

Ibnu Sina yang juga lebih dikenal 
dengan nama Avicenna adalah ilmuwan 
muslim di bidang kedokteran yang masyhur 
namanya.  Nama lengkap beliau adalah Abu 
Ali Husyain bin Abdullah bin Sina. Beliau 
lahir pada tanggal 22 Agustus 370 Hijriyah 
atau 980 Masehi di Afshona, Uzbekistan. 
Ayahnya yang berasal dari Balkh, Khorasan 
merupakan seorang pegawai tinggi pada 
dinasti Samaniyah (204-395H/819-1005 
M).

Sejak dini, Ibnu Sina sudah memiliki 
kepandaian dan kecerdasan yang luar biasa. 
Dimulai dari usia 5 tahun beliau telah 
menghafal Al-Quran dan juga belajar ilmu-
ilmu agama, beliau pun mempelajari ilmu 
kedokteran saat menginjak 16 tahun pada 
Abu Abdullah An-Natili, sehingga dalam usia 
yang amat muda beliau mampu menjadi 
seorang dokter yang telah memecahkan 
masalah kedokteran, seperti melakukan 
pelayanan kepada orang sakit dengan 
metodenya sendiri.

Ibnu Sina sangat gemar dalam 
mempelajari ilmu �ilsafat, walau beliau 
banyak mengalami kesulitan, beliau tetap 
bersunguh-sungguh daam memahaminya 
dengan membaca ilmu ini bekali-kali. 
Beliau pun tidak lupa berdoa kepada Allah 
S W T  a g a r  d i m u d a h k a n  d a l a m 
mempelajarinya. Ada sebuah riwayat yang 
m e n g a t a k a n  b a h w a  b e l i a u  p e r n a h 
membaca buku meta�isika karangan 
Aristoteles sebanyak 40 kali, tapi tidak 

dipahaminya sama sekali . Kemudian 
secara kebetulan, beliau ditawari sebuah 
buku oleh seorang penjual buku loak 
d e n g a n  h a r g a  y a n g  r e l a t i f  m u r a h , 
kemudian beliau membelinya setelah 
m e n o l a k nya b e r ka l i - ka l i .  A l a n gka h 
gembiranya setelah beliau mengetahui 
bahwa buku tersebut adalah karya Al-
Farobi, lalu beliau membacanya dan 
menghafalkannya. Sehingga dengan 
mudah beliau memahami buku karangan 
Aristoteles tersebut. 

S e b a g a i  s e o r a n g  t o k o h  � i g u r 
m a s y a r a k a t  y a n g  t e r k e n a l ,  b e l i a u 
mendapatkan julukan “Bapak Kedokteran 
Modern”. Dan tak sampai disitu saja, beliau 
juga ahli dalam matematika, logika, �isika, 
astronomi, meta�isika, dan �iloso�i. Dengan 
sederet keahlian dan kecerdasannya, Ibnu 
Sina mendapat predikat sebagai seorang 
�isikawan pada usia 18 tahun. Beliau telah 
menciptakan konsep 40 hari atau Al-
Arba'iniyyah sebuatan dalam bahasa arab 
yaitu mengisolasi pasien yang berfungsi 
untuk melemahkan infeksi yang menular. 
Konsep ini telah diwariskan Ibnu Sina dalam 
sebuah ilmu atau karya yang dibuatnya, yang 
mana ilmu tersebut dipakai para dokter hari 
ini untuk melawan virus Corona, yaitu ilmu 
karantina.

          Pada usia 22 tahun, ayahnya  meninggal 
dunia. Beliau pun akhirnya meninggalkan 
Bukhara (tempat tinggalnya saat ini) untuk 
mencari  penghidupan serta ingin mencari 

Oleh: Meri & Safira
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kepanikan adalah separuh penyakit
ketenangan adalah separuh obat�dan
kesabaran adalah permulaan kesembuhan 
Ibnu Sina

’’

* diolah dari berbagai sumber.
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Menjadi Manusia yang Manusia

Cerpen

Oleh: Zahrotun Nafisah
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        Sejauh mata memandang, dari ufuk ke 
ufuk, hanya warna kelabu yang terlihat. 
Nabastala selalu mendung semenjak beberapa 
minggu yang lalu. Tapi tetap tak ada satu rintik 
air pun yang turun. Arakan payoda hitam itu tak 
kunjung menjelma menjadi hujan. Sedangkan 
tanah coklat yang kering dan retak-retak 
perlahan memerah, basah, bekas darah.
 Semesta seakan tengah bermuram durja. 
Aku sama sekali tidak tahu menahu, apa yang 
tengah menimpa rakyat bumi. Sedang kenapa 
mereka? Dan entah apa yang tengah mereka 
perbincangkan di depan beranda rumah setiap 
sebuah ambulance lewat. Aku sama sekali tidak 
tahu menahu, tentang mengapa mereka tidak 
mau membuka tanah pekuburan untuk mereka 
yang dikafani; para mayat yang cukup 
beruntung mendapatkan penghormatan 
terakhir.

***
 Hari ini, sebuah ambulance lewat di 
depan rumahku. Dan seperti yang sudah 
k u d u g a ,  b e b e r a p a  t e t a n g g a  s e k e t i k a 
berkerumun, menyumpah serapah, dan 
beberapa lagi melempari ambulance dengan 
batu.
 “Lihat apa, Amir?” Tanya Bapak.

Mungkin beliau melihat aku yang hanya 
terdiam di  depan jendela rumah.  Aku 
mengedikkan bahu sebagai jawaban atas 
pertanyaan Bapak barusan.  Beberapa 
dengungan masih terdengar, tapi tak seberisik 
tadi. Dan suara sirene ambulance terdengar 
memelan, menjauh.
 “ A p a  p a r a  t e t a n g g a  m e l e m p a r i 
ambulance dengan batu lagi?” Bapak berdecak.

Aku  ber ja lan  mendekat ,  hendak 
membantu Bapak yang tengah berusaha duduk 
bersandar di kepala pembaringan. Untuk 
beberapa saat, Bapak terbatuk-batuk, terengah-
engah, lantas kemudian terbatuk-batuk lagi, 
barulah Bapak bisa bersandar dengan nyaman. 
Aku mengambilkan segelas air putih diatas 
nakas untuk Bapak. Beliau menerimanya 

sembari tersenyum dan mengelus puncak 
kepalaku.
 “Kamu tahu siapa yang meninggal Amir?” 
Tanya Bapak. 

Di luar, sumpah serapah tetangga masih 
sesekali terdengar.
 “Bu Yanti, Pak.” Kening Bapak mengerut 
mendengar jawabanku.
 “Apa dia sakit?” Aku mengangguk.
 “Bu Yanti sakit sejak satu minggu yang 
lalu, Pak. Baru tiga hari yang lalu dibawa ke 
rumah sakit, tapi meninggal tadi pagi.”
 “Positif COVID-19?” Aku menggeleng.
 “Belum tahu pak, hasil swab nya belum 
keluar.”
 Bapak menghela napas. Netranya 
menatap ke luar jendela. Menerawang. Entah 
apa yang tengah bapak pikirkan. Hal itu selalu 
menjadi teka-teki bagiku.
 COVID-19, sebuah coronavirus yang 
ditemukan di tahun 2019, yang penyebarannya 
begitu cepat melalui droplet, dan langsung 
merebak ke seluruh penjuru dunia, serta telah 
memakan begitu banyak korban. Hanya dalam 
kurun waktu beberapa bulan, wabah tersebut 
mengalami peningkatan status menjadi 
pandemi. Semenjak itu, orang-orang panik. 
Semua keadaan menjadi tidak terkendali, dan 
sifat manusia dalam diri manusia perlahan 
hilang, dipertanyakan.
 Bapakku, beliau adalah salah satu dokter 
di salah satu rumah sakit yang juga menangani 
pasien COVID-19. Beberapa hari terakhir beliau 
meminta izin cuti sakit. Radang paru-paru 
Bapak kambuh. Mungkin beliau kelelahan, 
sebab aku pun tahu, tenaga Bapak diforsir 
habis-habisan ketika beliau berjuang di rumah 
sakit. Tapi, mau tak mau aku pun takut 
memikirkan hal yang satu ini. Suasana 
kampung semakin tidak kondusif. Bagaimana 
jika mereka salah paham terhadap penyakit 
Bapak? Anak tetangga demam pun langsung 
menjadi bahan gunjingan.
 “Amir, apa yang tengah kamu pikirkan?”
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Tamat

 Bapak menatap lekat-lekat kearahku. Aku 
menggeleng, enggan menjawab pertanyaan 
Bapak.

 “Setiap hari Amir, setiap hari satu 
persen rasa kemanusiaan menghilang dari 
muka bumi, entah menguap kemana, tidak 
ada yang tahu.” Bapak terbatuk-batuk, 
terengah-engah,  lantas  melanjutkan 
ucapannya.

 “Setiap hari Amir, setiap hari rasa 
peduli semakin memudar di antara sesama, 
tak ada lagi  yang saling merangkul di kala 
waktu susah datang. Bapak harap, rasa 
kemanusiaan didalam dirimu lebih tinggi dari 
satu juta langit dijadikan satu.” Lagi, Bapak 
terbatuk-batuk. Kali ini aku menyodorkan 
segelas air putih, namun Bapak menggeleng. 
Menolak.

 “Bapak minta maaf Amir,  telah 
merepotkanmu untuk beberapa hari ini. 
Seandainya Bapak bisa lebih sehat dari ini, 
seandainya setelah ini Bapak bisa selalu ada 
untukmu, Nak...”

Entah mengapa, seakan ada yang 
tertahan di tenggorokan. Ada yang sedikit 
terasa sesak didalam hati. Tapi di saat yang 
bersamaan pula, aku tidak tahu itu apa. 
Mendengar suara Bapak yang bergetar 
membuat kabut tipis menggenang di pelupuk 
mataku. Tapi tidak! Aku tidak boleh menangis. 
Tidak untuk sekarang. Bapak tersenyum 
memandangku. Terlihat sekali beliau sedikit 
susah bebrnafas. Bapak mengusap puncak 
kepalaku penuh kasih sayang.

“Bapak minta maaf...” Aku mendengar, ada 
sedikit getaran penyesalan dalam suara 
Bapak, sebelum mata jernih itu tertutup 
dengan perlahan.

“Bapak...” Aku memanggil pelan. 
Kuguncang tubuh Bapak perlahan. Tak ada 
respon. Aku panik.

“Bapak!” Pekikku histeris.

Dengan secepat kilat aku menelepon 

ambulance yang datang sekitar 15 menit 
kemudian. Tetangga berkerumun heboh, aku 
mendengar beberapa mencaci maki, ada pula 
yang melempar batu. Namun aku sedang tidak 
ingin mempedulikan mereka. Yang terpenting 
adalah Bapakku. 

 Tapi, seperti yang banyak orang 
ketahui, tak ada yang bisa menghentikan 
aliran takdir. Bapak wafat ketika tiba di 
rumah sakit. Seakan belum mencukupkan 
penderitaanku, orang-orang kampung 
menolak membuka tanah pekuburan, meski 
aku dan pihak rumah sakit berbusa-busa 
menjelaskan jika Bapak negatif dari COVID-
19, mereka tetap bersikukuh menutup 
kampung.

Aku sungguh tak percaya dengan hal 
ini. Ingin rasanya aku meraung, menangis, 
mengobrak-abrik seluruh kampung, dan 
meneriaki semua warganya. Adakah diantara 
mereka, satu orang saja yang masih memiliki 
hati nurani?

     Salah satu dokter kenalan Bapak menepuk 
pundakku, mencoba menguatkan. Beliau 
membawaku pergi dari kampung tersebut 
dengan ambulance yang masih mengangkut 
jenazah Bapak. Dan pada akhirnya, untuk 
pertama kali, setelah berminggu-minggu 
payoda hitam hanya mengawang di batas 
cakrawala, ia memuntahkan rintik hujan. 
Suaranya mendayu di atap genting, dan anila 
menelisik di antara dedaunan pohon trembesi. 
Setetes air pun luruh dari mataku tanpa bisa 
kutahan. Pada akhirnya aku pun ingat, bahwa 
aku juga seorang manusia, seorang anak yang 
baru saja kehilangan Bapaknya.

Semua kenyataan ini mau tak mau 
membuatku berpikir, Apa sesulit itukah 
mereka memanusiakan manusia? Tetapi 
kemudian aku terpikirkan satu hal lain. Ada 
hal yang lebih sulit daripada memanusiakan 
manusia. Yaitu menjadi manusia yang 
manusia.



YOJANA

Dulu, kita berlarian di batas jarak
Namun kedaan memutus asa dengan 
congkak
Tangan-tangan tak tersulur bagai akar,
Kini renggang melibas suar.

Untuk sejenak kita bungkam,
Membubung tanya tanpa cakram..

Kita bingung,
Dibawa kesana, dibawa kemari
Situasi tak terkendali..
Raungan sirene memecah atma;
Bak anak hilang, kita tak tahu harus 
apa!
Terjebak kontroversi otak dan realita

Dan kita berhenti berlarian membawa 
tanya,
Katanya;
Jangan takut, jangan resah, dan tetap 
waspada!
Kita diberi mandat untuk berikhtiar, 
bermunajat, dan berdoa.

Betapa segala hal kini menjadi jauh lebih 
menenangkan,
Kita tak lagi berlari tanpa arah,
Meski apa yang akan kita hadapi masih 
tanpa kepastian.

Kini kita tahu, bahwa setiap hal ada 
masanya
Siulan yojana tak lagi menjadi masalah 
diantara kita,

Kobaran semangat tak lagi padam,
Namun kini membara didalam dada..

         
Oleh: Symphony Fajar

Sastra
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Puisi                         Cergam

Be well, 
be safe. 
We can get 
through 
this.:)



Hati-hati & Waspadalah..! 

Belum selesai persoalan Corona Virus, sekarang muncul virus 
baru, yaitu: VIRUS ZIKA. Disinyalir virus Zika lebih ganas 
daripada Corona Virus. Kepada dulur-dulur, harap berhati-hati, 
benar-benar jaga kesehatan. Virus Zika sudah sampai Lampung, 
Bandung, Surabaya, Bali, dan tersebar di beberapa kota besar di 
Indonesia. Hal ini bisa menjadi endemi yang meresahkan 
masyarakat.
Ciri-ciri penyakit Zika: kepala terasa pusing cenut-cenut, mudah 
marah/emosi, demam dan keluar keringat dingin, uring-
uringan/gelisah.
Penyakit ZIKA cepat berkembang apabila: 

1. ZIKA ditagih hutang
2. ZIKA ditagih kreditan
3. ZIKA dompet kosong
4. ZIKA tanggal tua
5. ZIKA perut lapar

RIDDLE 1
Walaupun kadang menyebalkan, namun aku sangat bersyukur 
memiliki saudara kembar identik. Setelah aku membersihkan pisau 
berlumuran darah ini dan menyingkirkan mayatnya dari rumah 
baruku, aku yakin suami dan anak-anaknya tak kan pernah tahu 
perbedaan kami.

RIDDLE 2
Aku memegang testpack positif di tanganku, sementara kartu 
bertulskan April Mop di tanganku yang lain.
Aku melihat badan yang sudah tidak bernyawa di depanku, aku 
berharap membaca kartunya terlebih dahulu.

RIDDLE 3
Operasi
“Ini operasi pertamaku, aku agak takut”
“Jangan khawatir, Pak! Operasi ini pasti akan berhasil”

Pada hari operasi...

“Pak dokter, apa operasinya benar akan berhasil?”
“Tenang saja, Pak. Kami sangat mengutamakan pasien. Rumah sakit 
kami juga tak mengizinkan adanya kegagalan”

Fresh 
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Kru Asy-Syifa’ 2020/2021

Mustakhrijat 2020/2021

Rutinitas Cek Suhu & Oximeter

Mencuci tangan setelah kegiatan

Berkebun

Senam pagi Bersama Sorogan Mustakhrijat Watching Movies
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Istighosah bersama pengasuh dan seluruh LO

 via zoom

Dialog kesehatan & Ceramah Ilmiah

 via zoom

Ngaji Bandongan dengan protokol kesehatan

Ngaji Al-Qur’an dengan protokol kesehatan

‘‘Para Santri Maslakul Huda, 
teruslah sabar dan istiqomah dalam 
melaksanakan kenormalan baru ini. 

Kita harus senantiasa disiplin dalam 
menjalankan protokol kesehatan yang 
telah ditetapkan, demi kebaikan bagi 

kita semua’’ 

- K.H. Abdul Ghofar Rozin 

         Jama’ah dengan protokol kesehatan

Penimbalan wali santri 

dengan protokol kesehatan


