TATA TERTIB SANTRI
PESANTREN TERPADU ALKAHFI
BOGOR-JAWA BARAT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan tata tertib ini, yang dimaksud dengan :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Pesantren adalah Pesantren Terpadu Al Kahfi Bogor
Pimpinan Pesantren adalah orang yang diamanahi oleh Yayasan Pedesaan
Nusantara untuk memimpin dan mengelola Pesantren Terpadu Al Kahfi
Santri adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu diterima oleh
Pesantren untuk dibimbing, diasuh, dididik dan diberi pengajaran.
Santriwan adalah anggota masyarakat laki-laki yang dengan prosedur tertentu
diterima oleh Pesantren untuk dibimbing, diasuh, dididik dan diberi pengajaran.
Santriwati adalah anggota masyarakat perempuan yang dengan prosedur
tertentu diterima oleh Pesantren untuk dibimbing, diasuh, dididik dan diberi
pengajaran.
Guru adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditunjuk oleh
Pesantren untuk membimbing, mendidik, mengajar dan atau melatih santri di
sekolah.
Wali Asrama adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu
ditunjuk oleh pesantren untuk membimbing, mendidik, mengajar dan atau
melatih santri baik di luar maupun di dalam jam pelajaran.
Pengurus OSPETA adalah santri yang dalam kedudukannya dipilih oleh santri
dan disahkan oleh Pesantren sebagai sarana pengembangan diri dalam
berorganisasi.
OSIS adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah dibawah Wakasek Kesiswaan.
Petugas Piket adalah santri yang bertugas untuk mengerjakan tugas tertentu
yang telah di sepakati bersama.
Bergaul bebas adalah pergaulan santri baik sejenis maupun lain jenis yang tidak
sesuai dengan syariat Islam.
Diwajibkan adalah ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh santri karena alasan
syar i ataupun tata tertib Pesantren.
Diharuskan adalah ketentuan yang harus dilaksanakan santri karena tata tertib
Pesantren.
Ditekankan adalah ketentuan yang sebaiknya dilaksanakan karena adanya
keutamaan.
Dianjurkan adalah ketentuan yang sedapat mungkin dilakukan oleh santri.
Dilarang adalah ketentuan yang wajib ditinggalkan, baik karena alasan syar i
ataupun tata tertib Pesantren.
Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada santri karena melanggar
peraturan tata tertib Pesantren.
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18. Penghargaan adalah sesuatu ketentuan yang diberikan Pesantren kepada santri
karena prestasi tertentu.
19. Area Putri adalah seluruh komplek asrama akhwat sampai dengan batas pos
satpam putri
20. Area Putra adalah selurauh komplek asrama ikhwan mulai dari gerbang masuk
sampai dengan pos satpam 2
21. Area Netral adalah Kantor.
BAB II
IBADAH
Pasal 2
Shalat
1. Santri diwajibkan melaksanakan shalat 5 waktu dengan berjamaah tepat pada
waktu dan di tempat yang ditentukan.
2. Santri ditekankan berada di dalam masjid sebelum adzan dikumandangkan.
3. Santri diharuskan menjawab adzan dan berdo’a setelahnya.
4. Santri diharuskan berdzikir dan berdo’a setiap selesai shalat fardhu.
5. Santri ditekankan mendirikan shalat sunnah rawatib.
6. Santri diharuskan mendirikan shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan
berjamaah di tempat yang ditentukan.
7. Santri diharuskan mengikuti qiyamul lail berjamaah di masjid satu kali dalam
sepekan.
8. Santri dianjurkan mendirikan shalat qiyamul lail minimal 2 kali dalam sepekan.
9. Santri dianjurkan mendirikan shalat dhuha minimal 2 kali dalam sepekan.
10. Santri diharuskan mengikuti kegiatan Al Ma’tsurat jamai di masjid.
11. Santriwati yang udzur haid dilarang melakukan kegiatan diluar asrama di saat
shalat sedang berlangsung.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pasal 3
Puasa
Santri diwajibkan melaksanakan puasa Ramadhan.
Santri diharuskan melaksanakan puasa sunnah sesuai dengan jadwal yang
ditentukan.
Santri ditekankan melaksanakan puasa Sunnah.
Pasal 4
Tahfidz dan Tilawatul Al Qur’an
Santri diharuskan mengikuti kegiatan tahfidz.
Santri diharuskan menghafal Al Qur’an sesuai target yang telah ditentukan.
Santri diharuskan mengikuti kegiatan murojaah jama’i pada waktu dan
pelaksanaan yang telah ditentukan.
Santri diharuskan membaca Al Qur’an setiap hari.
Santri diharuskan memiliki mushaf Al Qur’an sesuai standar madinah.
Santri ditekankan untuk mengkhatamkan Al Qur’an minimal satu kali dalam
satu semester.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

13.
14.

17.
18.
19.

BAB III
AKHLAQ
Pasal 5
Adab Sopan Santun
Santri diwajibkan berakhlak mulia.
Santri diharuskan membudayakan 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun)
dalam keseharian.
Santri diwajibkan menjauhi segala larangan Islam.
Santri dilarang bergaul bebas, berhubungan dengan lawan jenis melalui suratmenyurat, telepon, sms, e-mail, chatting, kirim barang atau perbuatan sejenisnya
yang tidak dibenarkan oleh Pesantren.
Santri dilarang membuat agenda album kenangan, jaket angkatan dan sejenisnya
tanpa seizin pesantren
Santri dilarang bergurau, gaduh maupun melakukan perbuatan sejenisnya di
masjid, kelas dan majelis yang lainnya.
Pasal 6
Pakaian dan Rambut
Santri diwajibkan menutup aurat, berpakaian bersih, sopan, rapi dan sederhana.
Santri diharuskan berpakaian sesuai dengan ketentuan pesantren waktu keluar
area pesantren.
Santri diharuskan memberi nama pada semua jenis pakaian yang dimiliki.
Santri dilarang membawa dan memakai jeans.
Santriwati diwajibkan berbusana muslimah setiap keluar kamar.
Santri dilarang membuat jaket, kaos kelas / angkatan tanpa seizin Pesantren.
Santriwan diharuskan berkopiah, berbaju koko dan bersarung dalam setiap
shalat.
Santriwati dilarang memakai pakaian ketat dan transparan.
Ukuran panjang blus min 1 jengkal di atas lutut.
Santriwati dilarang mengenakan celana panjang di luar waktu olah raga.
Santriwati diharuskan mengenakan jilbab yang menutup dada, tidak transparan,
tidak ketat, dan tidak terbelah (dengan ukuran min 2 jengkal di muka, 1 jengkal
di samping bahu)
Santriwati dilarang berambut pendek (gundul) tanpa sebab yang dibenarkan
oleh syariat.
Santriwan diharuskan berambut pendek, rapi dan sopan, dan dilarang mengikuti
tren mode yang mengandung imej yang tidak baik, dan tidak mencerminkan
akhlak seorang muslim.
Santri dilarang memakai perhiasan yang berlebihan.
Santriwati diwajibkan memakai kaos kaki waktu keluar asrama.
Santri dilarang mewarnai rambut.
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20. Santri dilarang pinjam-meminjam dan tukar-menukar pakaian.
21. Santriwan dilarang menyerupai perempuan dan sebaliknya.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Pasal 7
Makan
Santri diharuskan makan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan
memperhatikan syariat
Santri dilarang makan dan minum sambil berdiri, berjalan dan menggunakan
tangan kiri.
Santri diharuskan memiliki dan merawat peralatan makannya sendiri.
Santri dilarang pinjam-meminjam peralatan makan.
Santri dilarang mengambil jatah makan temannya.
Santri diwajibkan mencuci peralatan makan langsung setelah selesai makan.
Piket kamar berkewajiban mengambilkan makan anggota kamarnya yang sakit.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN
Pasal 8
Keasramaan
Santri diharuskan tinggal di asrama selama menjadi santri di Pesantren Al Kahfi
Santri diharuskan mematuhi tata tertib asrama
Santri diharuskan bertanggungjawab dalam menjaga ketenangan asrama
Santri diharuskan tolong-menolong, bertoleransi dalam bersikap dan berbicara
Santri diharuskan bertanggungjawab terhadap kebersihan, ketertiban,
keamanan, kerapihan, keindahan, keakraban dan kenyamanan asrama.
Santri diharuskan berangkat ke sekolah bersama dengan seluruh teman
sekamarnya setelah mendapat rekomendasi dari wali asrama yang meliputi
kelengkapan anggota kamar dan seragam sekolah.
Bagi anggota kamar yamg tidak lengkap anggota kamar dan atribut seragam
sekolahnya, maka wali asrama akan menjatuhkan sanksi kepada seluruh anggota
kamar tersebut, kecuali sakit atau izin.
Santri diharuskan melaksanakan kerja bakti kebersihan secara berkala setiap
hari ahad.
Santri dilarang membawa dan menyimpan barang-barang yang tidak
diperbolehkan oleh Pesantren.
Petugas piket diharuskan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan terlebih
piket kebersihan asrama diwaktu sore dan malam.
Santri diharuskan mengatur lemari, ranjang, rak sepatu, dll sesuai dengan
ketentuan asrama.
Santri dilarang pindah kamar tanpa seizin wali asrama.
Santri dilarang menggunakan lampu/peralatan listrik melebihi ketentuan
Pesantren.
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14. Santri diharuskan melapor kepada wali asrama jika ada keluarga/tamu/orang
lain yang berada atau menginap diasrama.
15. Santri dilarang memasuki asrama pada saat kegiatan wajib.
16. Santri diharuskan tidur selambat-lambatnya jam 22.00 wib.
17. Santri diperbolehkan menonton televisi sesuai dengan waktu dan jadwal yang
telah ditentukan.
18. Santri diharuskan tidur di kamar masing-masing dan di tempat tidurnya sendiri.
19. Santriwati diharuskan tidur dengan memakai celana panjang
20. Santri diharuskan bangun sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
21. Santri dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain yang
sedang tidur.
22. Santri hanya diperbolehkan membawa peralatan tidur sesuai ketentuan (1
bantal, 1 guling).
23. Seprei dan sarung bantal diharuskan bersih dan terpasang dengan rapi.
24. Santri dilarang membuat geng atau sejenisnya.
25. Santri tidak dibenarkan saling memberikan sanksi.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pasal 9
Kegiatan Belajar Mengajar
Santri diharuskan menjaga ketenangan dan ketertiban di dalam kelas maupun di
luar kelas
Santri dilarang meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran tanpa seizin guru.
Santri dilarang pulang ke asrama selama jam sekolah.
Santri diharuskan untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelajaran.
Santri diharuskan berbicara dengan sopan saat bertanya, menjawab atau
mengeluarkan pendapat dan mengangkat tangan sebelum bicara.
Santri diharuskan berpakaian seragam resmi lengkap dengan atribut yang telah
ditentukan dengan rapi.
Santri diharuskan mengikuti upacara yang diadakan oleh sekolah sesuai dengan
tempat dan waktu yang telah ditentukan.
Santri diharuskan hadir di kelas 5 menit sebelum KBM dimulai.
Petugas piket kelas dan upacara diharuskan hadir di sekolah pukul 06.45 WIB
untuk melaksanakan tugasnya.
Petugas piket kelas diharuskan mengambil absensi kelas, dan memastikan
kelengkapan kelas.
Santri diharuskan meletakkan sepatu dengan rapi di tempat yang telah
ditentukan.
Ketua kelas/petugas piket diharuskan melapor ke guru piket apabila dalam 5
menit setelah bel masuk guru belum datang di kelas.
Santri yang tidak masuk kelas diharuskan mendapat surat keterangan dari wali
asramanya.
Santri diharuskan melapor ke guru piket jika tidak memakai seragam dengan
lengkap.
Santri diharuskankan untuk memperhatikan dan mendengarkan guru pada saat
KBM berlangsung atau jika ada yang bertanya.
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16. Santri dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu KBM.
17. Santri dilarang membawa dan atau makan nasi di kelas.
18. Santri dilarang berlaku curang/menyontek pada waktu tes/ujian.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pasal 10
Buku Pelajaran dan Alat Tulis
Santri diharuskan memiliki seluruh buku pelajaran, catatan dan alat sekolah
yang diperlukan.
Santri dilarang membawa buku di luar kepentingan pelajaran dan menggunakan
buku catatan yang bergambar / bertuliskan tidak sopan.
Santri dilarang meninggalkan buku pelajaran dan atau alat sekolah di tempat
manapun.
Santri diharuskan membawa semua buku pelajaran pada hari pelajaran tersebut.
Santri dilarang memiliki dan menggunakan tip-ex dan atau pisau cutter.
Khusus santri SMA diperbolehkan laptop dan atau USB dengan izin dan
pengawasan bidang pembinaan untuk sarana pembelajaran dan dilarang untuk
disalahgunakan
Jika terjadi penyalahgunaan laptop dan atau USB, maka laptop dan atau
USBtersebut akan disita dan akan dicabut izin penggunaannya.
Santri dilarang men-password laptop dan USB nya
Pasal 11
Laboratorium
Pengguna Laboratorium hanya diizinkan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
Santri diharuskan menjaga semua fasilitas laboratorium.
Santri dilarang menggunakan laboratorium selain untuk belajar.
Santri dilarang menggunakan laboratorium tanpa izin petugas.
Santri dilarang menggunakan laboratorium tanpa pendampingan guru yang
bersangkutan.
Santri diharuskan menjaga ketenangan dan ketertiban di ruang laboratorium.
Santri diharuskan menggunakan jas lab ketika akan praktikum dan
mengembalikannya kembali ke tempat semula dengan rapi setelah selesai
dipergunakan.
Santri diharuskan menjaga peralatan yang ada di laboratorium serta
membersihkan serta merapikannya kembali setelah digunakan untuk praktikum.
Santri diharuskan mengganti peralatan laboratorium jika terjadi kerusakan atas
kelalaian santri.
Santri dilarang membawa makanan/minuman, menambahkan bahan-bahan dan
atau menggunakan alat-alat yang tidak sesuai dengan prosedur praktikum.
Santri dilarang main/memasukkan game ke dalam computer.
Santri dilarang memasang dan mencabut alat yang ada di lab tanpa seijin guru.
Santri dilarang mengganti user name dan password serta mensetting
tampilan/display computer dengan setting yang sulit dilihat.
Santri dilarang menggunakan computer untuk kegiatan yang bersifat negative
(kirim-kiriman biodata/surat, dsb)
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Pasal 12
PERPUSTAKAAN
1. Pengunjung duharap tertib didalam ruang perpustakaan
2. Pengunjung dilarang mengenakan topi di dalam ruang perpustakaan
3. Pengunjung dilarang membawa tas dalam ruang perpustakaan
4. Pengunjung harus mengembalikan pinjaman buku, majalah, surat kabar, dll sesuai
dengan waktu pengembalian.
5. Pengunjung selesai membaca buku, majalah, surat kabar, dll harus mengembalikan
pada tempat semula.
6. Pengunjung harus mengisi buku pengunjung perpustakaan
7. Pengunjung tidak dibenarkan mencoret – coret, menggunting, menyobek buku dll
milik perpustakaan.
8. Penggunaan perpustakaan dilakukan hanya untuk kelas yang telah dijadwalkan.
9. Pengunjunng dilarang membawa makanan / minuman serta makan di ruang
perpustakaan sebelum diizinkan oleh petugas perpustakaan.
10. Pengunjung dilarang merokok diruang perpustakaan.
11. Pengunjung dilarang mengobrol, main – main dan kegaduhan lainnya diruan
perpustakaan.
12. Tidak menggunakan perpustakaan tanpa pendampinngan dari guru yang
bersangkutan.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

Pasal 13
Study Club, Ekskul, Bimbel dan Remedial
Santri diharuskan mengikuti bimbel atau remedial yang telah ditentukan
Santri diharuskan datang tepat waktu ketika kegiatan berlangsung
Santri diharuskan mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh
Seluruh santri kecuali kelas IX dan XII diharuskan mengikuti maksimal 2
pilihan kegiatan study club/ekskul sesuai dengan bakat dan minatnya.
Seluruh santri kecuali kelas IX dan XII diharuskan mengikuti salah satu ekskul
bela diri.
Seluruh santri kecuali kelas IX dan kelas XII diharuskan mengikuti kegiatan
Kepanduan dan melengkapi seluruh atribut yang diperlukan.
Santri diharuskan menjaga, merawat dan memelihara perlengkapan kegiatan
ekstrakurikuler, study club, bimbel dan remedial.
BAB V
BAHASA
Pasal 14
Santri diharuskan berbahasa arab atau Inggris sesuai dengan ketentuan
Pesantren
Santri diharuskan mengikuti seluruh kegiatan bahasa (mufrodat, muhadatsah,
muhadhoroh dan lain - lain).
Santri dilarang meninggalkan tempat kegiatan bahasa sebelum kegiatan
berakhir.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BAB VI
BAB KEORGANISASIAN
Pasal 15
OSPETA (Organisasi Santri Pesantren Terpadu Al Kahfi)
OSIS ( Organisasi Santri Intra Sekolah )
Pengurus OSPETA adalah seluruh santri kelas XI.
Pengurus OSIS SMP adalah santri yang direkomendasikan.
Anggota OSPETA adalah seluruh santri Pesantren Terpadu Al kahfi
Anggota OSIS SMP adalah seluruh santri SMP IT Alkahfi
Santri diharuskan mentaati segala ketentuan dan mengikuti kegiatan yang
diselenggarakan oleh OSPETA/OSIS
Santri dilarang membuat organisasi tanpa seizin dari Pesantren.
Kedudukan OSIS SMP adalah di bawah koordinasi OSPETA.
OSPETA berkoordinasi langsung dengan kepala bidang pembinaan.
BAB VII
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KERINDANGAN, KEAMANAN,
KETERTIBAN, KEKELUARGAAN DAN KESEHATAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.

Pasal 16
Kebersihan
Santri diharuskan menjaga kebersihan diri, kamar dan lingkungan.
Santri diharuskan mandi sekurang-kurangnya 2 kali
Santri diharuskan meletakkan barang-barang miliknya pada tempatnya.
Santri diharuskan membuang sampah pada tempatnya
Santri diharuskan meletakkan pakaian kotor pada tempatnya.
Santri diharuskan menjemur pakaian di tempat yang telah ditentukan.
Santri ditekankan untuk menjemur kasur minimal 1 pekan sekali
Santri dilarang berkuku panjang, memberi warna pada kuku (kuteks) dan
bertato srerta mencorat-coret tangan.
Santri diharuskan meletakkan sandal dan sepatu dengan rapi pada tempat yang
telah ditentukan
Santri dilarang meninggalkan jemuran sebelum perpulangan.
Pasal 17
Keindahan
Santri diharuskan menjaga keindahan diri, kamar dan lingkungan sekitarnya.
Santri dilarang mencoret-coret tempat tidur, pintu, dinding, meja, bangku dan
fasilitas milik Pesantren.
Santri dilarang menggantungkan pakaian dan sejenisnya di tempat yang tidak
seharusnya.
Santri dilarang memelihara binatang di lingkungan asrama.
Santri dilarang memajang hiasan, poster dan stiker yang tidak Islami.
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1.
2.
3.

Pasal 18
Kerindangan
Santri diharuskan menjaga dan memelihara kerindangan di lingkungan
Pesantren.
Santri dilarang menginjak-injak taman.
Santri dilarang mengambil buah dan tanaman tanpa izin pihak Pesantren.
Pasal 19
Keamanan dan Ketertiban

1.

Santri diharuskan :
a. Bertanggungjawab atas keamanan kamar dan kelasnya masing – masing.
b. Melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.
c. Segera melapor kepada wali asrama apabila kehilangan atau menemukan barang
milik orang lain.

2.

Santri dilarang :
a. Menolak dan melawan perintah yang wajar dari pimpinan pesantren, wali
asrama, guru dan pengurus OSPETA.
b. Menganiaya, Menghina mengancam kepada sesama santri, karyawan, guru, wali
asrama dan pimpinan Pesantren beserta keluarganya, baik berupa tulisan, lisan
isyarat, gerak-gerik maupun cara-cara lain
c. Membawa, menyimpan,memiliki senjata api, senjata angin, senjata tajam, obatobatan terlarang, minuman keras dan sejenisnya.
d. Membawa , menyimpan, menjual dan menghisap rokok.
e. Membawa dan atau menyimpan radio, tape, TV, HP, MP3, MP4, USB, dan
barang elektronik lainnya di Pesantren.
f. Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Pesantren untuk kepentingan pribadi
, golongan maupun pihak lain.
g. Berkelahi dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun.
h. Menyalahgunakan barang, peralatan, uang, dokumen atau surat berharga milik
Pesantren dan atau membawanya keluar dari lingkungan pesantren tanpa izin
tertulis dari pihak pimpinan pesantren atau pihak yang berwenang.
i. Menjual atau memperdagangkan barang-barang berupa apapun selain di unit
usaha Pesantren.
j. Memberikan keterangan palsu.
k. Melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian dan kemusyrikan dalam
bentuk apapun.
l. Mencuri, menipu, dan melakukan kejahatan lain yang sejenisnya.
m. Sengaja atau tidak sengaja melakukan pengrusakan atau mengakibatkan
rusaknya barang milik Pesantren dan orang lain.
n. Mengintimidasi guru, wali asrama, karyawan baik berupa tulisan, lisan, maupun
fisik.
o. Mengintimidasi santri lainnya baik dalam bentuk lisan atau fisik.
p. Melakukan tindak asusila di lingkungan pesantren atau di luar pesantren.
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Pasal 20
Kekeluargaan
Santri diwajibkan menghormati wali asrama, guru, karyawan dan keluarga
besar Pesantren, serta berlaku sopan kepada teman maupun tamu.
Santri diwajibkan hormat-menghormati dan tolong-menolong dalam kebaikan.
Santri diwajibkan membantu meringankan penderitaan sesama santri yang
sakit / terkena musibah.
Santri diwajibkan menjaga dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah.
Pasal 21
Kesehatan
Santri diharuskan menjaga kesehatan diri dan lingkungannya.
Santri diharuskan untuk memeriksakan diri ke klinik apabila merasa
kesehatannya terganggu.

BAB VIII
KEUANGAN
Pasal 22
Santri diharuskan membayar uang SPP dan keuangan yang lain tepat pada
waktu yang telah ditentukan melalui wali santri atau melalui Wali Asrama.
Santri kelas VII dan VIII diharuskan menitipkan uangnya ke tabungan
pesantren.
Santri kelas IX, X, XI dianjurkan menitipkan uangnya ke tabungan pesantren.
Santri dilarang membawa uang tunai melebihi Rp. 20.000,-

BAB IX
PERIZINAN, JAM MENERIMA TELEPON DAN WAKTU BERKUNJUNG
WALI SANTRI
Pasal 23
PERIZINAN PULANG
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Orang tua diharuskan meminta izin kepada Kepala Bidang Pembinaan, sebelum
membawa santri pulang.
Setelah mendapatkan izin, santri diharuskan menghubungi wali asrama masing
masing untuk mengambil kartu izin dan meminta tanda tangan dari Wali
Asrama.
Santri diharuskan membayar sebesar Rp 2.000,- untuk sekali perizinan pulang
Kartu perizinan harap ditunjukkan kepada satpam saat melewati pintu gerbang.
Santri diharuskan menyerahkan kembali kartu perizinan pulang ke wali asrama
masing-masing ketika telah tiba di Pesantren.
Wali santri diharuskan menghubungi wali asrama terlebih dahulu sebelum
menjemput anaknya untuk dibawa pulang.
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7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apabila orang tua tidak bisa menjemput anaknya atau bermaksud
menitipkannya kepada wali santri yang lain harus memberitahu terlebih dahulu
kepada kepala bidang pembinaan.
8. Kepala Bidang Pembinaan tidak melayani perizinan melalui SMS.
9. Santri dilarang pulang sendiri tanpa ada rekomendasi dari Walinya.
10. Wali asrama tidak melayani perizinan pulang.
11. Santri diharuskan memakai seragam perizinan pulang.
Pasal 24
Perizinan Keluar Area Pesantren
Santri diharuskan meminta izin ke wali asrama masing-masing ketika akan keluar
bersama orangtua.
Santri yang keluar beserta orang tua tidak diperbolehkan membawa teman.
Santri diharuskan tiba di Pesantren paling lambat pukul 17.30 WIB.
Santri diharuskan dijemput dan diantar kembali ke pesantren oleh orang tua/wali.
Santri hanya diperbolehkan keluar Pesantren tanpa orang tua/wali sekali dalam
sebulan, santriwan (Pekan 1 atau 3) dan santriwati (Pekan ke 2 atau 4).
Santri kelas VII, VIII, VIII dilarang keluar tanpa pendampingan wali
asrama/guru/pengurus OSPETA/ orang yang telah ditunjuk.
Santri diharuskan memakai baju seragam perizinan keluar.
Santriwati diharuskan memakai jilbab peniti (bukan bergo).
Pasal 25
Perizinan Lain-lain
Santri diharuskan meminta izin ke wali asrama ketika akan keluar dari area yang
ditentukan dan membawa kartu izin setelah diperbolehkan serta menyerahkan
kembali kartu tersebut setelah masuk kembali ke arenya.
Santri ketika ingin bertemu dengan saudara kandungnya diharuskan memakai kartu
saudara.
Pertemuan adik-kakak harus dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan oleh
Pesantren dan hanya diperbolehkan pada setiap hari Ahad.
Orang tua santri diharuskan konfirmasi ke Kepala Bidang Pembinaan dan ke orang
tua santri yang akan disinggahi, Jika pulangnya ke rumah teman, .
Santri diharuskan berlaku sopan dan santun selama menginap di rumah temannya.
Santri yang tetap bermukim di Pesantren ( Selama Liburan ) diharuskan
mendaftarkan diri terlebih dahulu dengan tetap mematuhi tata tertib.
Santriwati dilarang naik ojeg dengan posisi duduk seperti laki - laki.
Santriwati dilarang naik ojeg berdua atau lebih.
Pasal 26
Waktu Menerima Telepon

1.

2.
3.

4.

Santri ditekankan menerima telepon hanya pada waktu yang telah ditentukan :
- Senin – Sabtu
: 16.00-17.30, 20.00-21.30 WIB
- Ahad
: 08.00 – 12.00, 13.00-15.00, 16.00-17.30, 20.00- 21.30
Santri dilarang menerima telepon pada waktu shalat atau sedang ada kegiatan
Santri ditekankan menggunakan HP asrama hanya untuk Miss Call dan SMS sesuai dengan
waktu menerima telepon serta didampingi oleh Wali Asrama yang bersangkutan.

Santri dilarang menyalahgunakan pemanfaatan HP / telp Pesantren.
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1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

BAB X
HAK MILIK
Pasal 27
Pinjam Meminjam Barang dan barang kiriman
Santri diwajibkan berlaku amanah atas hak milik orang lain dan hak milik Pesantren.
Santri diharuskan mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang
ditentukan, dan apabila rusak/hilang harus mengganti.
Santri dilarang memakai barang-barang Pesantren dan hak orang lain tanpa seizin
dari pemiliknya.
Santri diharuskan membuka barang kirimannya dihadapan Wali Asrama.
BAB XII
LAUNDRY
Pasal 28
Santri diharuskan menyetorkan pakaian kotor dan mengambil pakaian bersihnya
sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
Setiap penyetoran pakaian kotor harus menyertakan kertas daftar pakaian yang akan
dicuci
Santri dilarang memasukkan pakaian dalam, kaos kaki, peci dan selimut ke plastic
laundry.
Santri diharuskan memeriksa kembali barang – barang yang ada di pakaian kotor
sebelum diserahkan ke laundry.
BAB XIII
SANKSI DAN PENGHARGAAN
Pasal 29
Klasifikasi sanksi
Setiap santri yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi.
Setiap jenis pelanggaran akan selalu mendapat teguran, nasihat, dan poin
Jenis sanksi diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan :
A. Tingkatan Ringan
B. Tingkatan Sedang
C. Tingkatan Berat
Barang-barang yang dilarang oleh pesantren disita dan tidak dikembalikan.

1.

2.
3.

Pasal 30
Pemberian Sanksi
Yang berhak memberi sanksi adalah :
a. Seluruh wali asrama / guru untuk pelanggaran ringan dan sedang
b. Bagian kedisiplinan, dalam hal pelanggaran berat melalui mekanisme rapat.
Pengurus OSPETA/OSIS yang ditunjuk, bertanggung jawab untuk mengawasi
berjalannya pelaksanaan sanksi.
Ketetapan usulan sanksi kategori pelanggaran berat ditetapkan melalui rapat
tingkat pimpinan atas usulan Litbang santri
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4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

1.

2.

Keputusan pengembalian santri kepada orang tuanya menjadi wewenang
pimpinan Pesantren.
Pasal 31
MEKANISME SURAT PERINGATAN ( SP)
SP 1 diberikan jika santri telah melakukan pelanggaran sampai mendapatkan
100 poin
SP 2 diberikan jika santri telah melakukan pelanggaran sampai mendapatkan
200 poin
SP 3 diberikan jika santri melakukan pelanggaran berat setelah mendapatkan
300 poin
SP 3 adalah santri diberhentikan dari aktivitas pendidikan di Alkahfi dan
dikembalikan kepada orang tua.
Semua SP yang diberikan akan ditandatangani oleh Wali santri yang
bersangkutan.
Semua poin SP akan berlaku permanen(tidak dapat terkurangi)
Khusus kelas 9 dan 12, berlaku surat perjanjian terakhir dengan sanksi sebagai
berikut :
a. Jika melakukan pelanggaran ringan maka akan dinasihati dan diberi
teguran, jika pelanggaran ringan tersebut terus berulang dan dinilai tidak
ada perbaikan maka sanksi terberat adalah tidak diwisuda
b. Jika melakukan pelanggaran sedang santri tersebut akan dipulangkan, dan
tidak akan diwisuda, namun masih diberi kesempatan mengikuti uajian
akhir nasional
c. Jika melakukan pelanggaran berat, santri tersebut akan dikeluarkan dari
pesantren
Pasal 32
Penghargaan
Santri yang berprestasi berhak mendapat penghargaan.
Penghargaan berupa poin reward/hadiah/sertifikat.
Hadiah akan diberikan sesuai dengan kemampuan Pesantren.
Penghargaan santri teladan diberikan kepada santri berprestasi yang tidak
mempunyai catatan pelanggaran apapun, atau catatan paling minimal apabila
tidak ada.
Pasal 33
STATUS BARANG SITAAN
HP, Kamera, USB, Water Heater, lampu emergenci, Walkman bradio, TV disita
dan tidak dikembalikan. dan kepada orang tua diminta keikhlasannya barangbarang tersebut untuk dimanfaatkan dengan sebaik –baiknya oleh pesantren.
a. Majalah, novel, komik, Koran, CD, Kaset, PIN dan barang lain yang tidak
islami = dimusnahkan
a. Semua jenis makanan dan minuman yang dilarang oleh pesantren akan
disepakati dengan santri.
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b.
c.
d.

1.
2.

Lemari tambahan (exel) = disita dan dipulangkan
Kontainer ( box ) tidak boleh lebih dari satu, jika lebih dari satu = disita
dikembalikan.
Senjata tajam / api = disita dan diamankan.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 34
Masa Berlaku
Tata Tertib Santri ini dinyatakan berlaku efektif sejak Juli 2011.
Tata Tertib Santri dievaluasi selambat-lambatnya 1 tahun sejak tanggal
ditetapkannya.

Pasal 35
Peralihan Antar Aturan
Dengan berlakunya Tata Tertib Santri ini maka tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak
berlaku lagi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
1.
2.

Tata tertib ini menjadi acuan dasar peraturan santri di Pesantren Terpadu Al Kahfi
Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

Keterangan :
1.
Penggunaan denda (infak perizinan,sms, administrasi tabungan,denda keterlambatan,
infak cukur dan salón muslimah, infak barang sitaan,)
a.
Kebutuhan kegiatan santri (memasak, rihlah,kegiatan pembinaan,membeli pulsa
asrama )
b.
Berlangganan surat kabar
c.
Infak santri sakit/dana ta’ziyah
2.
Penggunaan dana infak masjid
Infak masjid digunakan untuk keperluan masjid
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