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BAB I 

TATA TERTIB 

MADRASAH/SEKOLAH/KAMPUS MIFTAHUL HUDA AL AZHAR CITANGKOLO 

 

PASAL I 

KEWAJIBAN SISWA – SISWI DAN MAHASISWA 

 

1. Setiap tahun pelajaran baru, siswa/i dan mahasiswa lama harus mendaftar ulang/registrasi pada minggu 

pertama. 

2. Setiap siswa/i dan mahasiswa harus datang di sekolah/kampus 5 menit sebelum bel masuk berbunyi dan 

wajib mengikuti do’a bersama dihalaman sekolah/kampus. 

3. Setiap siswa/i dan mahasiswa harus berada di madrasah selama jam sekolah/kampus. 

4. Setiap siswa/i dan mahasiswa di wajibkan menjaga dan memelihara keamanan, kebersaihan, ketartiban, 

keindahan dan kekeluargaan dilingkungan madrasah/sekolah/kampus. 

5. Setiap siswa/i dan mahasiswa wajib bersikap sopan santun kepada orang tua, pengasuh, guru, pengurus 

dan siapapun. 

6. Setiap siswa/i dan mahasiswa diwajibkan mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hidmat. 

7. Setiap siswa/i dan mahasiswa wajib mengikuti kegiatan madrasah diniyah. 

8. Setiap siswa/i dan mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pramuka dan wajib menjadi anggota pramuka 

dan PMR. 

9. Setiap siswa/i dan mahasiswa yang tidak masuk sekolah/kampus harus menyampaikan surat dari orang 

tua/wali/pengurus kepada kepala sekolah/kampus/guru/petugas piket. 

10. Setiap siswa/i dan mahasiswa yang tidak masuk sekolah/kampus 3 (tiga) hari berturut -  turut, harus 

menyerahkan surat dari orang tua/ wali/pengurus disertai dengan bukti yang kuat. 

11. Selama KMB berangsung, Setiap siswa/i dan mahasiswa yang meninggalkan kelas karena suatu hal 

harus minta izizn kepada guru bidang studi/ dosen yang bersangkutan / guru/ petugas piket. 

12. Setiap siswa dan mahasiswa diwajibkan berpakaian sederhana, sopan, pantas dipandang dan harus 

sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh madrasah dan wajib diberi nama. 

13. Setiap siswi dan mahasiswi diwajibkan berpakaian sederhana, sopan, tidak transparan (memakai kaos 

dalam), tidak ketat, ukuran baju sedikit diatas lutut, pantas dipandang dan harus sesuai dengan ketentuan 

yang dibuat oleh madrasah dan wajib diberi nama. 

14. Setiap siswi dan mahasiswi harus memakai kerudung atau jilbab berukuran besar sampai menutup 

pundak, tidak transparan, dan memakai daleman jilbab. 

15. Setiap siswa dan mahasiswa diwajibkan memakai ikat pinggang hitam dan yang telah ditentukan oleh 

madrasah/sekolah/kampus (ikat pinggang resmi). 

16. Setiap siswa/i dan mahasiswa harus berseragam madrasah /sekolah/ kampus sesuai jadwal pemakaian 

yang telah ditetapkan madrasah/ sekolah/ kampus. 

17. Setiap siswa/i dan mahasiswa dalam berpakaian baju harus dimasukkan, seluruh kancing baju dipasang, 

dan lengan baju tidak boleh dilipat. 

18. Setiap siswa/i dan mahasiswa masuk dan keluar kelas harus dengantertib setelah bel tanda masuk dan 

keluar dibunyikan. 

19. Setiap siswa/i dan mahasiswa diwajibkan memakai sepau dan kaos kaki. 

20. Setiap siswa/i dan mahasiswa harus membaca do’a setelah tanda bel pulang 

21. Setiap siswa/i dan mahasiswa harus mengikuti kegiatan kokurikuler dan extrakulikuler yang ditetapkan 

madrasah. 

22. Setiap siswa/i dan mahasiswa harus meningkatkan prestasi dengan belajar yang rajin, baik dimadrasah/ 

sekolah/ kampus/ pesantren/ maupun dirumah. 

23. Setiap siswa/i dan mahasiswa harus menerima dengan baik dalam hal lulus/ tidak lulus, maupun naik/ 

tidak naik kelas. 

24. Apabila ada jam kosong, ketua kelas harus melapor/ menghubungi guru/ petugas piket agar diatur lebih 

lanjut. 

25. Setiap siswa/i dan mahasiswa wajib memakai peci selama KBM. 
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PASAL II 

LARANGAN SISWA – SISWI 

 

1. Setiap siswa/i dan mahasiswa tidak boleh terlambat do’a bersama dan masuk kelas/kampus. 

2. Setiap siswa/i dan mahasiswa yang terlambat, tidak boleh masuk sebelum mendapat izin dari guru/ 

petugas piket/ ketertiban. 

3. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang meninggalkan kelas/kampus selama KBM berlangsung tanpa ada 

izin dari guru terkait dan guru/ petugas piket. 

4. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang keluar dari lingkungan madrasah/sekolah/ kampus pada waktu 

istirahat. 

5. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang berada diasrama selama KBM. 

6. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang keras mengonsumsi, membawa, menyimpan, memiliki, atau 

mengedarkan rokok, miras, dan nazpa, serta menyalahgunakan obat – obatan dalam bentuk apapun. 

7. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang berkelahi, menganiaya, mengajak geng, membuat geng, 

membuat keributan dan atau kekacauan dalam bentuk apapun dan dalih apapun juga. 

8. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan sejenisnya yang bisa 

membahayakan orang lain. 

9. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang membuat coret – coretan dimeja, bangku, dan fasilitas madrasah/ 

sekolah/ kampus. 

10. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang membaca, membawa, melihatkan buku bacaan dan atau gambar 

yang tidak pantas ditinjau dari segi pendidikan. 

11. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang membawa teman dari luar atau menerima tamu tanpa izin guru/ 

petugas piket/ bagian ketertiban. 

12. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang memiliki rambut panjang dan yang dicat. 

13. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang memiliki kuku panjang dan yang dicat. 

14. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang menggunakan alat/ sarana madrasah/ sekolah/ kampus sebelum 

mendapat izin dari bagian ketertiban. 

15. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang mandi di madrasah/ sekolah/ asrama selama KBM. 

16. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang membawa/ meminjam HP dan alat elektronik lainnya. 

17. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang meminjam/ mengendarai sepeda motor (kecuali sudah pinya 

SIM). 

18. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang meludah sembarangan. 

19. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang membeli makanan diselain kantin madrasah/ sekolah/ kampus. 

20. Larangan Syari’at Islam dan Larangan Negara menjadi larangan madrasah / sekolah/ kampus. 

21. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang merusak gedung, kendaraan guru/ karyawan. Dan sarana 

madrasah/ sekolah/ kampus lainnya. 

22. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang mengucapkan kata – kata yang tidak sopan, mengancam, dan 

menyakiti orang lain. 

23. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang membawa makanan dan minuman di dalam kelas/kampus. 

24. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang makan dan minum sambil berjalan. 

25. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang membaca do’a pulang sebelum bel tanda pulang dibunyikan. 

26. Setiap siswa/i dan mahasiswa dilarang mengadakan/ membantu hubungan antar lawan jenis, baik 

melalui surat, telefon, orang lain atau pertemuan langsung. 
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BAB II 

TATA TERTIB 

PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA AL AZHAR 

 

PASAL I 

KEWAJIBAN SANTRI 

 

1. Setiap santri harus mengikuti shalat maktubah dan sunnahnya berjama’ah ditempat yang telah 

disediakan. 

2. Setiap santri harus mengikuti shalat tahajud, dhuha, pengajian Al Qur’an, Diba’iyah dan Mujahadah. 

3. Setiap santri harus bersikap baik kepada orang tua, Ahlul Bait, pengurus, guru, staf, tamu dan atau 

siapapun. 

4. Setiap santri harus menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda. 

5. Setiap santri harus melaksanakan tugas piket harian/ kerjabakti. 

6. Setiap santri harus tidur dikamarnya masing – masing. 

7. Setiap santri harus mengikuti kegiatan yang bersifat incidental. 

8. Setiap santri harus menitipkan uang kepada petugas yang ditunjuk oleh pesantren. 

9. Setiap santri putra harus berpakaian standar (peci, baju polos, koko, sarung) pada setisp kegiatan wajib. 

10. Setiap santri putri harus berpakaian standar (kerudung, baju lengan panjang, sarung, rok). 

11. Setiap santri harus berpakaian rapid an sopan, baik didalam maupun diluar asrama pesantren. 

12. Setiap santri putra harus mengenakan peci/ sejenisnya jika keluar pesantren. 

13. Setiap santri wajib menjaga bersama fasilitas milik pesantren. 

14. Setiap santri putri harus izin jika meninggalkan pesantren (izin maksimal 1 bulan 1 x ) 

15. Setiap santri harus mengindahkan teguran pengurus, guru, maupun karyawan. 

16. Setiap santri harus mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan pesantren. 

 

 

 

PASAL II 

LARANGAN SANTRI 

 

1. Setiap santri dilarang keluar pesantren tanpa izin dari pengurus. 

2. Setiap santri dilarang keluar pesantren dengan memakai celana pendek, ¾, pas bodi atau celana pensil. 

3. Setiap santri putri dilarang memakai celana pendek dan kaos pendek, dan atau tanktop. 

4. Setiap santri dilarang menonton TV pada selain waktu yang telah dijadwalkan. 

5. Setiap santri dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. 

6. Setiap santri dilarang membeli apapun diwarung/ took yang tidak direkomendasikan dari pesantren. 

7. Setiap santri dilarang membawa kartu judi, remi, domino dan sebagainya. 

8. Setiap santri dilarang membawa uang jajan lebih dari jatah uang jajan perharinya. 

9. Setiap santri dilarang menggunakan kamar mandi tamu atau pengurus. 

10. Setiap santri dilarang ghosob (memakai barang orang lain tanpa izin). 

11. Setiap santri dilarang menemui tamu diluar tempat yang disediakan. 

12. Setiap santri dilarang makan/ minum sambil berjalan. 

13. Setiap santri dilarang nongkrong dipinggir jalan dengan alasan apapun. 

14. Setiap santri dilarang meninggalkan kegiatan pesantren sebelum waktunya. 

15. Setiap santri dilarang membawa atau memakai alat apapun yang dilarang oleh pesantren. 

16. Setiap santri dilarang menyalahgunakan perizinan. 

17. Setiap santri dilarang melampaui batas izin yang telah ditetapkan. 

18. Setiap santri dilarang memakai celana diatas lutut, 3/4 , atau kolor ditempat umum. 

19. Setiap santri dilarang bermain bola di area pesantren. 

20. Setiap santri dilarang memakai kaos, sweater, baju setengah lengan pada saat kegiatan resmi. 

21. Setiap santri dilarang memakai pakaian yang bertuliskan kata – kata jorok dan profokatif. 

22. Setiap santri dilarang bertingkah laku/ bertutur kata kasar, kotor, provokatif, dan menyakiti perasaan 

kepada orang lain. 

23. Setiap santri putra dilarang berambut gondrong dan kuku panjang. 

24. Setiap santri dilarang membawa/ memainkan permainan yang dilarang syar’i. 

25. Setiap santri dilarang membawa/ meminjam/ mengendarai sepeda motor. 
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26. Setiap santri dilarang bermain warnetan tanpa seizing dari pengurus. 

27. Setiap santri dilarang bermain/ menginap/ menyewa kos – kosan. 

28. Setiap santri dilarang membuat jaket, jemper, kaos, dsb, tanpa izin dari pengurus pesantren. 

29. Setiap santri dilarang mengenakan pakaian bergambar pada kegiatan resmi. 

30. Setiap santri dilarang memakai gelang, anting/tindik, tato, dan atribut anak jalanan. 

31. Setiap santri dilarang menggunakan heater/ elemen (pemanas air). 

32. Setiap santri dilarang bermain kekolam renang, stadion, menonton bioskop, konser apapun tanpa izin 

dari petugas yang ditunjuk. 

33. Setiap santri dilarang menggunakan ATM sendiri/ orang lain. 

34. Setiap santri dilarang bermain dirumah warga sekitar pesantren tanpa ada keperluan dan sudah 

mendapai izin dari petugas. 

35. Setiap santri dilarang mengganggu ketenangan dan kenyamanan teman/ orang lain dan masyarakat 

sekitar pesantren. 

36. Setiap santri putri dilarang bermain di madrasah atau di halaman diluar jam sekolah/kampus. 

37. Setiap santri dilarang mencoba tidak jujur/ berbohong. 

38. Setiap santri dilarang tidur atau singgah diwarung atau rumah warga sekitar pesantren. 

39. Setiap santri dilarang loncat pagar/ membantu pelanggaran tersebut. 

40. Setiap santri dilarang pulang kerunah lebih awal atau datang terlambat dari waktu yang telah ditentukan 

pada hari libur panjang. 

41. Setiap santri dilarang bermain play Station, internet dan sejenisnya. 

42. Setiap santri dilarang merusak, mencoret coret, membuat tempelan pada dinding dan sarana prasarana 

pesantren yang lain. 

43. Setiap santri dilarang membawa HP,MP3, MP4, MP5, kamera dan semua jenis alat elektronik. 

44. Setiap santri dilarang membawa majalah, komik, buku bacaan, gambar dan sejenisnya yang bersifat 

pornografi dan tidak mendidik. 

45. Setiap santri dilarang mengadakan/ membantu hubungan antar lawan jenis yang bukan mukhrim. 

46. Setiap santri dilarang menemui santri atau orang luar lawan jenis yang bukan mukhrim. 

47. Setiap santri dilarang menemui santri yang bukan mukhrimnya. 

48. Setiap santri dilarang mengghosob/ memakai barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. 

49. Setiap santri dilarang berkelahi, penganiayaan, pelecehan, pemerasan, atau mencuri. 

50. Setiap santri dilarang memakai atribut dan identitas yang tidak sesuai dengan norma pesantren. 

51. Setiap santri dilarang membawa, mengedarkan, atau mengonsumsi rokok, miras, narkoba, nazpa, dan 

atau menyalah gunakan obat – obatan. 

 

 

 

PASAL III 

SANKI – SANKI 

 

Santri yang melanggar peraturan tata tertib diatas dikenakan sanksi – sanksi sebagai berikut : 

 

No Kategori  Pelanggaran Pembinaan /  Sanksi - Sanksi 

1. Ringan 

1. Pembinaan oleh wali kelas/ pengurus. 

2. Pembinaan dan ta’ziran ringan. 

“pelanggaran ringan yang ketiga menjadi    pelanggaran 

sedang” 

2. Sedang 

1. Pembinaan oleh pengurus. 

2. Potong rambut/ di gundul 

3. Membuat surat pernyataan pertama. 

4. Ta’ziran sedang dan pemanggilan orang tua. 

“pelanggaran sedang yang ketiga menjadi    pelanggaran 

berat” 

3. Berat 

1. Ta’ziran berat dan membuat surat pernyataan terakhir. 

2. Pemanggilan orang tua terakhir. 

3. Dikembalikan kepada orang tua wali. 
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ATURAN TAMBAHAN 

 

1. Pelanggaran juga memungkinkan adanya sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Pelanggaran yang berkaitan dengan barang atau alat, maka pengurus berhak mendenda, menyita, dan 

tidak dikembalikan lagi atau memusnahkan jika di perlukan, seperti : 

a. Kartu ATM, Kartu Judi 

b. Alat Audio maupunVisual 

c. Jaket , Kaos, dan sejenisnya 

d. Rokok, Miras, dan Narkoba 

e. HP, MP3, MP4, MP5 dan sejenisnya 

f. Walkman yang tersita lebih dari dua kali 

3. Pelanggaran yang berkaitan dengan perusakan fasilitas pesantren dikenakan dikenakan dengan dua kali 

lipat harga barang tersebut dan mengganti hingga seperti semula, termasuk mencoret – coret gedung. 

4. Jika terjadi kerusakan pada fasilitas pesantren maupun madrasah/ sekolah/ kampus yang disebabkan 

oleh santri dan pelakunya tidak diketahui, maka yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut adalah 

penggunanya. 

5. Kebijakan pesantren bersifat mutlak. 

6. Tatatertib ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan adanya perubahan yang dapat mengatur 

kemudian. 

7. Bertato, tindikan, membawa, mengedarkan atau mengonsumsi miras atau narkoba, mencuri, hubungan 

dengan lawan jenis langsung dikembalikan kepada orang tua. 

8. Ketidak benaran pada penulisan peraturan ini dan atau peraturan yang belum tertera akan ditetapkan 

dikemudian hari. 

 

 

PENUTUP 

 

1. Peraturan ini setelah ditanda tangani oleh siswa yang bersangkutan serta orang tua/wali diserahkan 

kembali kepada madrasah untuk didokumentasikan. 

2. Hal hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. 

3. Peraturan ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan situasi tertentu. 

4. Jika dikemudian waktu terbukti bahwa saya (santri yang bertanda tangan dibawah ini) benar – benar 

melanggar larangan tersebut, setelah menyetujui tatatertib ini, maka saya siap dan ikhlas menerima 

pembinaan dan atau sanksi apapun dari pesantren dan madrasah / sekolah / kampus, termasuk 

dikembalikan kepada orang tua / wali, dan denda minimal Rp. 5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) dan 

diserahkan kepada yang berwajib (untuk pelanggaran MIRAS dan NAZPA). 

 

 

 

 

  Citangkolo,………………….2019 

Orangtua/Wali 

 

 

 

 

 

(………………………..….) 

 Pembuat Pernyataan 

 

 

 

 

 

(………………………..….) 

 


