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KETENTUAN PENGERJAAN IQOB UBUDIYAH  
BULAN SEPTEMBER - DESEMBER 

TAHUN AKADEMIK 2018/2019 

NO BULAN 
KETENTUAN IQOB MAHASANTRI PUTRI 

RINGAN SEDANG BERAT 

1 SEPTEMBER 
 

(Pengerjaan Iqob 
pada hari Senin 
s.d Ahad/1 s.d 7 
Oktober 2018) 

1. Membuat SP (Surat Pernyataan) tidak 
akan melanggar kembali dengan 
bertanda tangan:  
a. Murabbi/ah masing-masing mabna 
b. Co. Ubudiyah masing-masing mabna 
c. Pendamping kamar 
d. Mahasantri yang kena iqab 

2. Permohonan maaf kepada orangtua via 
telfon/vicall dihadapan musyrifah 
ubudiyah masing-masing lantai di setiap 
mabna 

3. Membuat papan dada yang bertuliskan 
“SAYA IQOBER UBUDIYAH YANG 
BERNAMA ..... (nama masing2) BULAN 
.... (di isi bulan kena iqab)” menggunakan 
kertas berukuran F4 

4. Membaca wirdul Latif di depan pintu 
mabna dengan cara berdiri dan 
menggunakan papan dada yang telah 
dibuat. 

5. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 
  

1. Membuat SP (Surat Pernyataan) tidak 
akan melanggar kembali dengan 
bertanda tangan: 
a. Murabbi/ah masing-masing mabna 
b. Co. Ubudiyah dan seluruh anggota 

divisi ubudiyah masing-masing 
mabna 

c. Pendamping kamar 
d. Mahasantri yang kena iqab 

2. Permohonan maaf kepada orangtua 
via telfon/vicall dihadapan musyrifah 
ubudiyah masing-masing lantai setiap 
mabna  

3. Membuat papan dada yang 
bertuliskan “SAYA IQOBER 
UBUDIYAH YANG BERNAMA ..... 
(nama masing2) BULAN .... (di isi 
bulan kena iqab)” menggunakan 
kertas berukuran F4 

4. Membaca al-Qur’an/ diba’ (bagi yang 
haid) selama 30 menit didepan pintu 
mabna dengan cara berdiri dan 
menggunakan papan dada yang telah 
dibuat. 

1. Membuat SP (Surat Pernyataan) 
tidak akan melanggar kembali 
dengan bertanda tangan: 
a. Murabbi/ah masing-masing 

mabna 
b. Co. Ubudiyah seluruh mabna 
c. Pendamping kamar 
d. Mahasantri yang kena iqab 

2. Permohonan maaf kepada orangtua 
via telfon/vicall dihadapan musyrifah 
ubudiyah masing-masing lantai 
setiap mabna 

3. Membuat papan dada yang 
bertuliskan “SAYA IQOBER 
UBUDIYAH YANG BERNAMA ..... 
(nama masing2) BULAN .... (di isi 
bulan kena iqab)” menggunakan 
kertas berukuran F4 

4. Membaca al-Qur’an/ diba’ (bagi 
yang haid) selama 30 menit 
didepan pintu mabna dengan cara 
berdiri dan menggunakan papan 
dada yang telah dibuat. 



5. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

 

5. Membuat video orasi tentang sholat 
berjama’ah maksimal 3 menit 
dengan syarat: 
a. Memakai papan dada 
b. Berisi tentang ajakan untuk 

sholat berjama’ah kepada 
seluruh warga Pusat Ma’had Al-
Jami’ah 

c. Tidak boleh ada unsur SARA 
d. Harus disertai dalil sholat jamaah 

dan manfaatnya 
e. Video diupload oleh musyrifah 

ubudiyah masing-masing mabna 
digrup perkuliahan (PPBA & 
Kelas Reguler) mahasantri yang 
kena iqab  

6. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

2 OKTOBER 
 

(Pengerjaan Iqob 
pada hari Kamis 
s.d Rabu/1 s.d 7 
November 2018) 

1. Membuat SP (Surat Pernyataan) tidak 
akan melanggar kembali dengan bertanda 
tangan:  
a. Murabbi/ah masing-masing mabna 
b. Co. Ubudiyah masing-masing mabna 
c. Pendamping kamar 
d. Mahasantri yang kena iqab 

2. Permohonan maaf kepada orangtua via 
telfon/vicall dihadapan musyrifah ubudiyah 
masing-masing lantai di setiap mabna 

3. Membuat papan dada yang bertuliskan 
“SAYA IQOBER UBUDIYAH YANG 
BERNAMA ..... (nama masing2) BULAN 
.... (di isi bulan kena iqab)” menggunakan 
kertas berukuran F4 

4. Menulis surat al-Mulk di kertas folio 
bergaris 

1. Membuat SP (Surat Pernyataan) tidak 
akan melanggar kembali dengan 
bertanda tangan: 
a. Murabbi/ah masing-masing mabna 
b. Co. Ubudiyah dan seluruh anggota 

divisi ubudiyah masing-masing 
mabna 

c. Pendamping kamar 
d. Mahasantri yang kena iqab 

2. Permohonan maaf kepada orangtua 
via telfon/vicall dihadapan musyrifah 
ubudiyah masing-masing lantai setiap 
mabna  

3. Membuat papan dada yang 
bertuliskan “SAYA IQOBER 
UBUDIYAH YANG BERNAMA ..... 
(nama masing2) BULAN .... (di isi 

1. Membuat SP (Surat Pernyataan) 
tidak akan melanggar kembali 
dengan bertanda tangan: 
a. Murabbi/ah masing-masing 

mabna 
b. Co. Ubudiyah seluruh mabna 
c. Pendamping kamar 
d. Mahasantri yang kena iqab 

2. Permohonan maaf kepada orangtua 
via telfon/vicall dihadapan musyrifah 
ubudiyah masing-masing lantai 
setiap mabna 

3. Membuat papan dada yang 
bertuliskan “SAYA IQOBER 
UBUDIYAH YANG BERNAMA ..... 
(nama masing2) BULAN .... (di isi 
bulan kena iqab)” menggunakan 
kertas berukuran F4 



5. Membaca wirdul Latif dan surat Al-Mulk 
(yang telah ditulis) di depan pintu mabna 
dengan cara berdiri dan menggunakan 
papan dada yang telah dibuat. 

6. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

 

bulan kena iqab)” menggunakan 
kertas berukuran F4 

4. Menulis surat al-Waqi’ah di kertas folio 
bergaris 

5. Membaca al-Qur’an/ diba’ (bagi yang 
haid) selama 30 menit dan membaca 
surat Al-Waqi’ah didepan pintu mabna 
dengan cara berdiri dan menggunakan 
papan dada yang telah dibuat. 

6. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

4. Menulis surat Yasin di kertas folio 
bergaris 

5. Membaca al-Qur’an/ diba’ (bagi 
yang haid) selama 30 menit dan 
membaca surat Yasin didepan pintu 
mabna dengan cara berdiri dan 
menggunakan papan dada yang 
telah dibuat. 

6. Membuat video orasi tentang sholat 
berjama’ah maksimal 3 menit 
dengan syarat: 
a. Memakai papan dada 
b. Berisi tentang ajakan untuk 

sholat berjama’ah kepada 
seluruh warga Pusat Ma’had Al-
Jami’ah 

c. Tidak boleh ada unsur SARA 
d. Harus disertai dalil sholat 

jamaah dan manfaatnya 
e. Video diupload oleh musyrifah 

ubudiyah masing-masing mabna 
digrup perkuliahan (PPBA & 
Kelas Reguler) mahasantri yang 
kena iqab. 

7. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut 



3 NOVEMBER 
 
(Pengerjaan Iqob 
pada hari Sabtu 
s.d Selasa/1 s.d 4 
Desember 2018) 

1. Membuat SP (Surat Pernyataan) tidak 
akan melanggar kembali dengan bertanda 
tangan:  
a. Murabbi/ah seluruh mabna 
b. Co. Ubudiyah masing-masing mabna 
c. Pendamping kamar 
d. Mahasantri yang kena iqab 

2. Permohonan maaf kepada orangtua via 
telfon/vicall dihadapan musyrifah ubudiyah 
masing-masing lantai di setiap mabna 

3. Membuat papan dada yang bertuliskan 
“SAYA IQOBER UBUDIYAH YANG 
BERNAMA ..... (nama masing2) BULAN 
.... (di isi bulan kena iqab)” menggunakan 
kertas berukuran F4 

4. Menulis surat al-Mulk di kertas folio 
bergaris 

5. Membaca wirdul Latif dan surat Al-Mulk 
(yang telah ditulis) di depan pintu mabna 
dengan cara berdiri dan menggunakan 
papan dada yang telah dibuat. 

6. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

1. Membuat SP (Surat Pernyataan) tidak 
akan melanggar kembali dengan 
bertanda tangan: 
a. Murabbi/ah seluruh mabna 
b. Co. Ubudiyah dan seluruh anggota 

divisi ubudiyah masing-masing 
mabna 

c. Pendamping kamar 
d. Mahasantri yang kena iqab 

2. Permohonan maaf kepada orangtua 
via telfon/vicall dihadapan musyrifah 
ubudiyah masing-masing lantai setiap 
mabna  

3. Membuat papan dada yang 
bertuliskan “SAYA IQOBER 
UBUDIYAH YANG BERNAMA ..... 
(nama masing2) BULAN .... (di isi 
bulan kena iqab)” menggunakan 
kertas berukuran F4 

4. Menulis surat al-Waqi’ah di kertas folio 
bergaris 

5. Membaca al-Qur’an/ diba’ (bagi yang 
haid) selama 30 menit dan membaca 
surat Al-Waqi’ah didepan pintu mabna 
dengan cara berdiri dan menggunakan 
papan dada yang telah dibuat 

6. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut. 

1. Membuat SP (Surat Pernyataan) 
tidak akan melanggar kembali 
dengan bertanda tangan: 
a. Pengasuh masing-masing 

mabna dan berfoto bersama 
b. Murabbi/ah masing-masing 

mabna 
c. Co. Ubudiyah seluruh mabna 
d. Pendamping kamar 
e. Mahasantri yang kena iqab 

2. Permohonan maaf kepada orangtua 
via telfon/vicall dihadapan musyrifah 
ubudiyah masing-masing lantai 
setiap mabna 

3. Membuat papan dada yang 
bertuliskan “SAYA IQOBER 
UBUDIYAH YANG BERNAMA ..... 
(nama masing2) BULAN .... (di isi 
bulan kena iqab)” menggunakan 
kertas berukuran F4 

4. Menulis surat Yasin di kertas folio 
bergaris 

5. Membaca al-Qur’an/ diba’ (bagi 
yang haid) selama 30 menit dan 
membaca surat Yasin didepan pintu 
mabna dengan cara berdiri dan 
menggunakan papan dada yang 
telah dibuat. 

6. Membuat video orasi tentang sholat 
berjama’ah maksimal 3 menit 
dengan syarat: 
a. Memakai papan dada 
b. Berisi tentang ajakan untuk 

sholat berjama’ah kepada 
seluruh warga Pusat Ma’had Al-
Jami’ah 

c. Tidak boleh ada unsur SARA 



d. Harus disertai dalil sholat 
jamaah dan manfaatnya 

e. Video diupload oleh musyrifah 
ubudiyah masing-masing mabna 
digrup perkuliahan (PPBA & 
Kelas Reguler) mahasantri yang 
kena iqab. 

7. Menyerahkan foto saat meminta ttd 
kepada pengasuh 

8. Mahasantri menandatangani bukti 
pengerjaan iqob apabila telah 
mengerjakan empat poin tersebut 

 


