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LAMBANG ATH THORIQOH 

 

Lambang Ath Thoriqoh terdiri dari: Gambar  

1. Asma Allah SWT. 

2. Lingkaran Tampar 

3. Tiga Buah Bintang 

4. Segi Tiga  

5. Sudut Tiga 

 

Arti simbolik dari Lambang Ath Thoriqoh 

1. Asma Allah SWT. Melambangkan: Menanamkan 

ketauhidan di dalam segala hidup dan kehidupan. 

2. Lingkaran Tampar melambangkan: Bernaung dan 

berpegang teguh pada Al Qur`an Al Karim dan Sunnah 

Rasulillah SAW. 

3. Tiga Buah Bintang Melambangkan: Memamtapkan dan 

menyempurnakan Al Islam, Al Iman dan Al Ihsan 

4. Segi Tiga melambangkan: Berkepribadian dan berperi-

laku hati-hati, mawas diri dan mengabdi dengan 

pengabdian yang lebih baik, utama dan sempurna. 

5. Sudut Tiga Melambangkan: Semata-mata karena cinta 

dan ridho Allah SWT. Dan kesungguhan yang jelas dan 

mantap serta kokoh, di dalam berguru dan keguruan. 

Serta perilaku yang terpuji dan manis, tata karma  yang 

baik dan indah, pribadi suci dan mulia demi meraih 

makrifat, cinta dan ridho Allah SWT. 
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LAMBANG 

AL FITHRAH / AL KHIDMAH 
 

Al Fithrah / Al Khidmah Mengandung Arti dan Makna : 

1. Menjunjung tinggi kefithrahan. 
2. Mengabdi keharibaan Allah SWT. 
3. Mensuritauladani Rasulullah SAW. 
4. Menegakkan dan meneruskan amaliah Ulama’ Salafus 

Shaleh. 
5. Berbakti kepada Nusa dan Bangsa.  
6. Dalam naungan dan lindungan Ahlus Sunnah wal 

Jama’ah. 
 
Lambang Al Fithrah / Al Khidmah Terdiri dari Gambar:  

1. Pena – Alat untuk menulis. 
2. Arah pena yang menunjuk ke arah bawah. 
3. Kitab, 4 buah. 
4. Bintang, 3 buah. 
5. Tasbih. 
6. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam lingkaran. 
7. Pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah, 

mengarah ke atas. 
  

Arti Simbolik dari lambang Al Fithrah / Al 

Khidmah: 

1. Pena sebagai lambang mencari ilmu. 
2. Arah pena ke bawah melambangkan: menuntut dan 

menambah ilmu semenjak lahir hingga kembali ke liang 
lahat. 

3. Empat buah kitab melambangkan: berlandaskan atas 
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dasar Al Qur’an, Al Hadist, Al Ijma’ dan Al Qiyas. 
4. Tiga buah bintang melambangkan: Memantapkan dan 

mensempurnakan Al Islam, Al Iman dan Al Ihsan. 
5. Tasbih melambangkan: mengikuti ketetapan dan amaliah 

Ulama’ Salafus Shaleh. 
6. Pentolan tasbih yang mengarah ke dalam melambangkan: 

kesungguhan dan keikhlasan dalam mengabdi dan 
berkhidmah kepada Allah SWT. 

7. Pentolan tasbih yang panjang yang berada di bawah, 
mengarah ke atas melambangkan: berkepribadian dan 
berperilaku rendah hati, mawas diri dan toleransi serta arif 
bijaksana demi meraih rahmat dan ridho serta keutamaan 
dan kemuliaan di sisi Allah SWT. 
 

 امللحوظات

 لطاليب العلوم انلافعة ادلنيوية واألخروية

 ياأيها الطالب الصادق
ىف  ،عليك بعروة الوثىق وعمارة اتلقوى والصدق واإلخالص 

يلمّص ويترّشب نور ايلقني  ،طلب زوال ـجهلك وحجاب نفسك 
حىت التزال وظيفا مرتقيا مهّذبا ىف  ،واملعرفة ىف بصريتك ورسيرتك 

 سبحانه ؛ عبوديتك مع اهلل
حيث يكون  ،وعليك باألخالق الكريمة واألسوة احلسنة 

واكألرض يطأه لك  ،أشعر قلبك اكلسماء ىف رفع اهلّمة ونفوذ العزيمة 
 ،واكجلبـل ىف علو السمت وضخم السكينة  ،الرب والفاـجر ويسكنه 



~ 4 ~ 

واكلسحاب يظل لك يشء  ،واكبلحر ىف تالطم املخافة وهيجان ادلهشة 
, واكلشمس ،طر يسىق لك ما بحب وما البحب وبحييهواكمل ،ويربده 

واكنلجم  ،واكبلدر يرس لك الحظ ويصبحه  ،يسخن لك يشء وينفعه 
 حمّبا ومشتاقا اىل اهلل سبحانه ؛ ، يقتدى لك طالب ويهتديه

وعليك باإلستقامة والطمأنينة, للجوء واجلثوء واهلدوء والركون 
راغبا وناـجيا اىل اهلل  ،رين غري العلم والعمل الظاه، حلرضته تعاىل 

 سبحانه ؛
وعليك باملواظبة واملداومة ىف أوقـات فراغك للمطالعة 
واملراـجعة واملذاكرة واملشاورة ىلع نـهج اتلدقيق واتلحقيق, مستعينا 

 ومستمدا من اهلل سبحانه ؛
وعليك بالرياضة واملـجاهدة والصرب والرضا , ىلع ما يـمسك 

متوالك وراـجيا اىل  ،انع والعوائق والقواطع ويشغلك من املصائب واملو
 اهلل سبحانه ؛

بالزواـجر واملعاىص  ، وإياك وطفؤا ومخودا ىف نورك وضيآئه
 واملآثم وباملناكري واذلنوب واملظالم, ملتجأ ومعتصما باهلل سبحانه ؛

وإياك وإمهاال وإهماال فيما ينبىغ لك وبحثك ويعينك نليل 
ظالل حبه تعاىل ورحاب رضاه , ىف  مقصدك األسىن تليح وتموت ىف

 العاـجل واألـجل, داعيا ومترضاع اىل اهلل سبحانه ؛
 املؤّسس  املؤسس
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TUNTUNAN DAN BIMBINGAN   

BAGI PENUNTUT ILMU YANG BERMANFAAT DI 

DUNIA DAN AKHIRAT  

 

Wahai Penuntut Ilmu Sejati ! . . . 

1. Berpegang Teguhlah pada Tali Agama yang kokoh, 

Ketaqwaan yang sempurna, kesungguhan dan 

keikhlasan di dalam menghilangkan kebodohan dan 

keterdindingan hati, agar nur-cahaya keyakinan dan 

kema’rifatan terhisap dan terserap di dalam mata batin 

dan dalam lubuk hati, sehingga selalu meningkat, bersih 

dan murni di dalam menghamba dan mengabdi kepada 

Allah SWT. 

2. Berbudilah dengan Akhlaqul Karimah dan Uswatun 

Hasanah, sehingga hati . . .  

Laksana Langit, meluhurkan dan melestarikan serta 

mewujudkan cita-cita dan harapan –harapan yang 

mulia.  

Laksana Bumi, menjadi pijakan dan tempat orang-

orang yang baik dan jahat. Laksana Gunung, 

menjulang tinggi dan besar.  

Laksana Lautan, penuh dengan tatapan ombak dan 

gelombang.  

Laksana Mendung, mengayomi dan menyejukkan 

semua yang berteduh.  

Laksana Hujan, memberi minuman dan menghidupkan 

semua yang mencintai dan yang menbenci.  

Laksana Matahari, menghangatkan dan memberi 

kemanfa’atan.  
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Laksana Bulan Purnama, menghibur dan 

menyenangkan semua yang memandang.  

Dan laksana Bintang, menjadi panutan dan pegangan 

setiap pencari, dengan cinta dan rindu kepada Allah 

Yang Maha Suci. 

3. Senantiasalah bersikap tegas dan konsisten (istiqomah) 

serta teduh dan tenang (thuma’ninah) untuk 

berlindung, berlutut, pasrah dan bersandar kepada 

Allah SWT., selain ilmu dan amal yang tampak 

(dlohir), dengan cinta dan rindu serta bermunajat 

kepada Allah SWT. 

4. Senantiasalah mengisi dan memanfaatkan waktu-waktu 

kosong untuk belajar, mengevaluasi, berdiskusi dan 

musyawaroh secara mendalam dan lembut serta 

meneliti secara seksama dengan memohon pertolongan 

dan bantuan dari Allah SWT.  

5. Senantiasalah melatih jiwa, bersungguh-sungguh dan 

sabar serta ridho atas cobaan, himpitan, gangguan, 

rintangan, hambatan dan halangan, dengan bertawakal 

dan bersandar kepada Allah SWT. 

6. Takutlah akan padam dan redamnya pancaran sinar dan 

terangnya hati sebab melakukan larangan, kema’siatan, 

kesalahan, kemungkaran, kejahatan, kedloliman dan 

kesewenang-wenangan, dengan kembali , bernaung dan 

berlindung kepada Allah SWT. 

7. Janganlah menyia-nyiakan sesuatu yang sayogya, 

bermanfaat, mendorong dan yang membantu teraih 

dan tercapainya cita-cita dan harapan-harapan yang 

tinggi dan luhur, agar hidup dan kehidupan serta 
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kematian senantiasa dibawah lindungan kecintaan dan 

kerinduan serta keridho-an Allah SWT. baik di dalam 

dunia atau di akhirat, dengan memohon dan 

merendahkan diri kepada Allah SWT. 

 

Pengasuh dan Pembimbing Pondok 
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PROFIL  

PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH 

 

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada 

tahun 1985 bermula dari kediaman Hadhratusy Syaikh KH. 

Achmad Asrori Al Ishaqy RA. Dan musholla. Pada saat itu 

ikut serta beberapa santri dari pondok Darul `Ubudiyah 

Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh Hadhratusy 

Syaikh Al `Arif Billah KH. Muhammad Oetsman Al Ishaqy 

RA. Pada tahun 1990datanglah beberapa santri dengan 

kegiatan `Ubudiyah dan mengaji secara sorogan & 

bandongan di Musholla. 

Dalam perkembangannya jumlah anak yang ingin 

mengaji dan nyantri semakin banyak sehingga pada tahun 

1994 Hadhratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy RA. 

Memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren dan 

mengatur pendidikan secara klasikal. 

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah semakin 

berkembang dan dikenal di masyarakat secara luas, 

sehingga banyak masyarakat yang memohon kepada 

Hadhratusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy RA. Untuk 

menerima santri putri. Atas dorongan itulah pada tahun 

2003 beliau membuka pendaftaran santri putri dan 

terdaftarlah 77 santri putri. Seiring animo masyarakat untuk 

memondokkan anak usia dini, Pondok Pesantren Assalafi Al 

Fithrah sebagai wujud tanggung jawab, maka pada hari 

Senin 3 Dzulqo`dah 1431Hijriah bertepatan 11 Oktober 

2010 membuka Pondok Pesantren khusus usia dini untuk 

putra dan putri.  



~ 9 ~ 

Pendidikan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah 

dilaksanakan pada pagi dan siang hari, sedangkan 

pendidikan malam hari diperuntukkan bagi santri yang tidak 

menetap atau masyarakat sekitar pondok yang pada pagi 

harinya sekolah pendidikan umum diluar pondok. 

 

JAMINAN MUTU LULUSAN 

 

1. Memiliki kesadran beribadah  

2. Mampu membaca Al Quran dengan Tartil  

3. Hafal Aurod yang telah dituntunkan  

4. Memiliki sikap jujur, didiplin, santun serta berbudaya 

bersih dan sehat 

5. Mampu membaca dan memahami kutub at turrats  

6. Terbiasa melaksanakan kegiatan sosial keagamaan  

7. Lulus ujian madrasah danUAN 

8. Memiliki Keterampilan Hidup 

 

VISI DAN MISI 

 

Visi 

Mensuritauladani Akhlaqul Karimah Baginda 

Habibillah Rasulillah Muhammad SAW. Meneruskan 

Perjuangan Salafush Sholeh, Terdepan dalam Berilmu dan 

Beragama serta Mampu Menghadapi Tantangan Zaman  

 

Misi 

1. Membentuk jiwa santri yang mampu mensuritauladni 

Akhlaqul Karimah Baginda Habibillah Rasulillah 
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Muhammad SAW. 

2. Membentuk santri yang mampu melanjutkan 

perjuangan salafusholih sebagaimana dicontohkan 

Baginda Habibillah Rasulillah Muhammad SAW. 

3. Membentuk santri yang terdepan dalam berilmu dan 

beragama 

4. Membentuk santri yang mampu menghadapi tantangan 

zaman 

 

TATA TERTIB TERPADU  

PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH  

 

A. KEWAJIBAN SANTRI 

1. UMUM 

a. Berakhlaqul Karimah dalam segala hal 

b. Mematuhi tata tertib Pondok Pesantren dan tata 

tertib Madrasah 

c. Menjaga nama baik Pondok Pesantren Assalafi Al 

Fithrah  

d. Mematuhi segala sesuatu yang diwajibkan oleh 

agama 

e. Mengikuti seluruh kegiatan kewadhifahan, 

pendidikan dan syi’ar Pondok Pesantren Assalafi Al 

Fithrah 

f. Berbakti (menghormati) pengasuh, pendidik dan  

tenaga kependidikan di lingkungan Pondok 

Pesantren Assalafi Al Fithrah 

g. Menjaga ukhuwah antar sesama santri 

h. Menjaga sarana dan prasarana milik pondok atau 
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Madrasah. 

i. Memiliki perlengkapan kewadhifahan seperti : 

tasbih, siwak, al Quran dan kitab-kitab aurod 

j. Mengikuti kegiatan puasa di bulan Ramadhan 

selama 15 hari 

k. Memiliki Kitab-kitab kajian Ramadhan yang telah 

ditentukan 

l. Menjaga 7K (Kesucian, keamanan, kebersihan, 

ketertiban, keindahan kekeluargaan & kerin-

dangan). 

m. Menitipkan atau menabung uang kepada pengurus 

atau lembaga tabungan yang telah ditentukan. 

n. Melaporkan kepada pengurus pondok atau petugas 

bila ada tamu 

o. Izin kepada pengurus ketika akan keluar pondok 

pesantren 

p. Berpamitan kepada pengasuh atau pengurus dan 

sowan ke pesarean Hadlratus Syaikh ketika akan 

meninggalkan pondok pesantren ketika selesai 

masa studi atau sebab lain. 

q. Pulang saat libur pondok  

     

2. BUSANA DAN PENAMPILAN 

Putra: 

a. Memakai seragam (jubah putih bagi putra) saat 

sholat dan sekolah dan santri wajib memiliki 

minimal 2 potong  

b. Memakai kemeja lengan panjang atau baju koko 
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(taqwa) saat kegiatan musyawarah dan 

ekstrakurikuler  

c. Memiliki kopiah putih dan sarung untuk dipakai 

sehari-hari 

d. Memakai pakaian syar’i dan rapi (sablon pakaian 

tidak mengandung kalimat SARA, kata-kata kotor 

atau provokatif) 

Putri: 

a. Memakai mukenah terusan warna putih  

b. Memakai pakaian syar’i dan rapi (tidak ketat, tidak 

transparan, tidak berlengan seperempat serta 

menutupi pinggul) 

c. Memakai jilbab dengan rapi (menggunakan jarum 

atau sejenisnya) saat di luar kamar  

d. Memakai bandana dan kaos dalam saat kegiatan 

syi’ar dan KBM 

e. Berambut rapi  

Putra : 

Panjang rambut maksimal 3 cm, tidak dimodel dan 

tidak diwarnai 

Putri : 

Tidak menyerupai laki-laki, tidak melebihi 

kerudung, tidak dimodel dan tidak diwarnai 

 

3. WAKTU  KEGIATAN BELAJAR   MENGAJAR  

Pagi : 

a. Setiap hari (07:30 - 11:45 WIS)  

b. Khusus hari Jumat 07:30 - 11:10 WIS) 

Siang : 
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13.00 – 17.00 WIS 

Malam : 

Musyawarah 

21.00 – 22.30 

Musyawarah Kubro 

21.00 – 23.00 

Bahtsul Masail 

21.00 – 24.00 

 

a. KEHADIRAN SANTRI DI MASJID/ 

MUSHOLLA 

1) Berada di Masjid sebelum iqomah pada waktu 

sholat dhuhur, ashar dan isya, sedangkan maghrib 

saat `Alaika serta shubuh saat Ya Hayyu Ya 

Qoyyum 

2) Membawa kitab wadhifah yang berlaku 

3) Menempati shof awal bagi yang datang lebih awal 

4) Mengikuti kegiatan wadhifah dengan khidmat 

5) Masuk masjid dalam kondisi suci, bersih dan rapi 

 

5. KEHADIRAN SANTRI DI MADRASAH 

a. Mengikuti kegiatan belajar mengajar di Madrasah 

hingga selesai 

b. Hadir di kelas selambat-lambatnya 5 menit sebelum 

pelajaran dimulai (bel masuk). 

c. Melengkapi semua catatan atau tugas/ulangan yang 

diberikan oleh ustadz/ah 

d. Melengkapi perlengkapan madrasah seperti; kitab, 

buku dan alat tulis 
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e. Izin ketika tidak masuk sekolah 

f. Meminta izin terlebih dulu kepada ustadznya jika 

meninggalkan kelas selama KBM 

g. Mengikuti apel dan upacara bendera yang 

diselenggarakan madrasah dan pondok 

h. Mengajukan izin istirahat bagi santri karena Sakit, 

Umroh, Haji, dan Tidak mampu ekonomi dengan 

batas maksimal 3 bulan.  

 

6. TATA CARA PERIZINAN SANTRI 

a. Meminta surat izin ke kantor kewadhifahan 

kemudian menyerahkan lembar tembusan (selain 

warna putih) ke kantor madrasah.  

b. Izin santri PP/ non mukim dilakukan oleh walisantri 

ke wali kelas/ kantor madrasah 

c. Melampirkan surat keterangan sakit dari dokter 

apabila sakit lebih dari 3 hari 

d. Masa berlaku surat izin adalah 3 hari, lebih dari 3 

hari harus melakukan perpanjangan izin ke bagian 

kewadhifahan. 

e. Santri mukim yang akan alih status menjadi santri 

PP maka harus meminta surat keterangan ke 

Kabag. Pendidikan dan Kabag. Kewadhifahan 

f. Santri yang akan boyong mengambil surat 

keterangan di kantor administrasi lalu ditanda 

tangani oleh kepala kamar, Kabag. Kewadhifahan 

dan Kepala Pondok. Kemudian menyerahkan 

lembar tembusan ke kantor madrasah dan kantor 

administrasi  
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Kriteria Izin Pulang 

NO 
KRITERIA 

PERIZINAN 

RUANG 

LINGKUP 
PROSEDUR 

1.  Kematian Mahrom   

 Menunjukkan Kartu 
Mahrom (Putri) 

 Permohonan izin oleh 
mahrom 

2.  Pernikahan   Mahrom   

 Menunjukkan Kartu 
Mahrom (Putri) 

 Permohonan izin oleh 
mahrom 

 Membawa bukti 
undangan pernikahan  

3.  Sakit  

Santri  
 

 Membawa surat 
pengantar dari 
puskestren 

Orangtua 
Nenek/ 
Kakek 

 Menunjukkan Kartu 
Mahrom (Putri) 

 Permohonan izin oleh 
mahrom 

4.  Berobat 
Santri 
Terkait 

 Memeriksakan diri 
terlebih dulu ke 
poskestren 

 Menunjukkan Surat 
keterangan sakit dari 
poskestren 

5.  Istirahat  
Santri 
Terkait 

Rekomendasi dari 
kewadhifahan, madrasah & 
administrasi  

6.  Cap Tiga Jari  
Santri 
Terkait 

Membawa surat pengantar 
dari satuan unit madrasah 
Paling lama hanya 1 hari 
(kondisional) 

7.  Tugas Pondok 
Santri 
Terkait 

Membawa surat pengantar 
dari satuan unit yang 
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bersangkutan 

8.  

Acara haul 
kabupaten, 
kecamatan 
atau desa 

Santri 
Terkait 

Membawa surat pengantar 
dari panitia setempat dan 
dikoordinir oleh 
panitia/pengurus setempat. 

9.  Keperluan lain 
Santri 
Terkait 

Membawa surat izin dari 
kewadhifahan 

 

Tempat & Waktu Perijinan 

JENIS IZIN 
TEMPAT 

PERIZINAN 
WAKTU 

PERIZINAN 
KETERANGAN 

Pulang 
Kantor 

kewadhifahan 
Setiap hari 

Selain jam 
sekolah & 
wadhifah 

Sekolah 
Kantor 

madrasah 
Senin-Sabtu 

Jam aktif 
sekolah 

 

7. PEMBAYARAN SYAHRIYAH DAN BIAYA 

LAINNYA 

a. Membayar syahriyah selambat-lambatnya tanggal 

10 setiap bulan   

b. Membayar biaya-biaya lain yang telah ditentukan. 

c. Menyimpan bukti pembayaran 

 

B. HAK-HAK SANTRI
1
 

1. Memperoleh pelayanan pesantren dengan baik 

2. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas 

                                                            
1 Santri yg sakit blm dpt prhatian  dari pihak pondok???????? 
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3. Mendapatkan bimbingan konseling  

4. Menggunakan fasilitas Pesantren  

5. Meminjam/membaca buku-buku dari perpustakaan 

madrasah/ pondok dengan menaati peraturan 

perpustakaan 

6. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan santri 

yang lain 

7. Dinyatakan hadir apabila mendapat tugas dari 

madrasah/ pondok (tugas luar)  

8. Mengikuti kegiatan lomba akademik maupun non 

akademik di pondok maupun di luar pondok (sesuai 

rekomendasi) 

9. Mendapatkan beasiswa dari instansi swasta dan 

pemerintah dengan ketentuan yang berlaku 

10. Meningkatkan potensi dan prestasi akademik 

maupun non akademik 

11. Mendapatkan  pengurangan    sanksi    poin 

pelanggaran kecuali pelanggaran katagori sangat 

berat.  

 

C. ATURAN-ATURAN TAMBAHAN
2
 

1. Santri: 

a. Dianjurkan berpuasa Senin, Kamis dan puasa 

sunnah yang lain. 

b. Merokok  

1) Merokok hanya diperbolehkan bagi Mahasiswa 

STAI & MAY. 

                                                            
2 Ditaruh setelah larangan 
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2) Merokok hanya diperbolehkan di tempat-

tempat yang telah ditentukan. 

c. Hand Phone 

1) Tujuan utama diperbolehkannya menggunakan 

HP adalah untuk memudahkan dalam 

menjalankan tugas, serta dakwah. 

2) HP hanya diperbolehkan bagi : 

a) Pengurus dan tenaga pendidik 

b) Santri yang telah mendapat rekomendasi 

dari kepala Pondok. 

d. Laptop3  

1) Laptop hanya diperbolehkan bagi: 

a) Pengurus dan tenaga pendidik 

b) Mahasiswa STAI & Ma’had Aly 

2) Area yang diperbolehkan menggunakan 

Laptop: 

a) Perpustakaan 

b) kampus. 

c) Asrama mahasiswa/i 

3) Waktu menggunakan laptop di luar jam 

kewadhifahan 

e. Pelayanan Santri Yang Sedang Sakit 

1) Santri yang sakit di pondok, diantar oleh 

pengurus kamar ke puskestren/ balai 

                                                            
3 Masukan dari U. Abdullah : Belum ada peraturan penggunaan wifi. 

Hasil rapat kemaren tentang usulan saya santri sebaiknya difasilitasi 
koran di mading, belum disetujui, dan beri opsi menggunakan internet 
di perpus dgn pengawasan. (Tolong koordinasikan, hawatir saya salah 
atau lupa). 
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pengobatan. Apabila perlu dirujuk ke rumah 

sakit maka bagian kesehatan menghubungi 

orang tua/ wali santri. 

2) Santri yang mengalami kecelakaan di pondok, 

ditangani oleh santri husada. 

3) Santri yang teridentifikasi penyakit menular dan 

atau mendapat rekomendasi dokter maka 

istirahat di rumah dan kembali setelah sembuh. 

2. Wali santri: 

a. Konsultasi: 

Orang tua mengonsultasikan permasalahan yang 

berkaitan dengan santri ke pengurus kamar, 

kewadhifahan, wali kelas, bimbingan konseling, 

kesiswaan atau kepala madrasah. 

b. Kegiatan Yang Melibatkan Orang Tua / Wali 

Santri: 

Orang tua/wali santri wajib menghadiri 

undangan pertemuan yang di selenggarakan 

oleh pihak pondok/ madrasah, dan komite 

madrasah untuk kepentingan bersama, kecuali 

dengan alasan yang dapat dibenarkan. 

c. Oarang tua/ Wali Santri tidak diperkenankan: 

1) Mengunjungi santri saat kegiatan wadhifah/ 

madrasah 

2) Masuk kedalam kamar santri 

3) Merokok di lingkungan pondok 

4) Membuang sampah sembarangan 

5) Meminjamkan HP pada santri di selain tempat 

penyambangan atau tanpa pengawasan. 
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d. Waktu Berkunjung Wali Santri 

1) Wali santri/saudara yang berkunjung wajib 

memakai pakaian muslim/ah 

2) Wali Santri berkunjung pada selain waktu 

kegiatan wadhifah dan madrasah kecuali ada 

udzur syar`i  

3) Waktu berkunjung wali santri pondok putri 

hari minggu: 

MTs (09.00-11.00 Wis) 

MA & MAY 12.30-14.00 Wis 

Penyambang maksimal 2 orang (mahrom). 

 

D. LARANGAN  

1. Kriteria Pelanggaran 

KATEGORI POIN RUANG LINGKUP 

Ringan 1-10 Etika/moral 

Sedang 11-50 Etika/moral 

Berat 51-100 
Tindakan yang merugikan 

orang lain 

Sangat Berat 250 

1. Minum minuman keras  

2. Berjudi 

3. Narkoba 

4. Mencuri 

5. Berzina 

 
2. Pasal Kerapian 

AYAT JENIS PELANGGARAN KATEGORI SKOR 

1.  
Berpakaian tidak sesuai dengan 
ketentuan ketika sholat 

Ringan 5 

2.  Berambut gondrong, model metal/ Ringan 5 
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tidak rapi (Putra), berambut 
pendek menyerupai laki-laki 
(putri) 

3.  Mewarnai rambut  Ringan 5 

4.  Berkuku panjang  Ringan 5 

5.  
Berkalung, bergelang dan 
bercincin yang tidak wajar  

Ringan 5 

6.  
Memakai aksesoris gigi tanpa 
keterangan dokter 

Ringan 5 

7.  Tidak memakai jarum kerudung Ringan 5 

8.  Tidak memakai kerudung Sedang 11 

9.  

Memakai make up (kutex, henna, 
lipstick, lipgloss, lip ice yang tidak 
natural, eye liner, mascara, blash 
on, eye shadow, celak selain 
warna hitam, pensil alis, penjepit 
bulu mata) 

Ringan 10 

10.  
menampakkan rambut saat 
berkerudung 

Ringan 5 

11.  
Tidak memakai bandana saat 
sekolah dan kegiatan syiar   

Ringan 5 

12.  
Menyingsing rok, sarung, baju 
atau kerudung (tidak menutupi 
dada) 

Ringan 5 

13.  Memakai pakaian yang tidak syar’i Ringan 5 

14.  
Menaruh barang/ menjemur 
pakaian di depan kamar 

Ringan 5 

15.  Bertato atau bertindik  Berat 51 

16.  
Memakai seragam madrasah tidak 
sesuai dengan ketentuan 

Ringan 5 

17.  
Memakai seragam /  Jubah yang 
bertulisan / bergambar yang tidak 
pantas 

Ringan 5 

18.  
Memakai make up (kutex, henna, 
lipstick, lipgloss, lip ice yang tidak 

Sedang 11 
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natural, eye liner, mascara, blash 
on, eye shadow, celak selain 
warna hitam, pensil alis, penjepit 
bulu mata) 

19.  
Menulis /mengambar kitab/buku 
dengan tulisan/gambar yang tidak 
pantas 

Ringan 5 

20.  
Tidak melaksanakan jadwal piket 
kebersihan 

Ringan 5 

21.  Tidak memakai bad/bros pengenal Ringan 5 

22.  
Tidak memakai seragam sejak 
berangkat dari rumah (Santri PP) 

Ringan 5 

23.  
Memakai seragam yang 
dimodifikasi menjadi press body/ 
ketat (Putri) 

Sedang 11 

 
3. Pasal  Kedisplinan 

AYAT JENIS PELANGGARAN KATEGORI SKOR 

1.  Terlambat Sholat Jamaah Ringan 5 

2.  
pindah tempat saat pembacaan 
Aurod  

Ringan 5 

3.  
Meninggalkan sholat dengan 
disengaja 

Sedang  20 

4.  
Bersenda gurau saat kegiatan 
wadhifah di masjid 

Ringan 5 

5.  
Tidak membawa kitab wadhifah 
(Burdah, Maulid, dan Manaqib) 
yang telah ditentukan 

Ringan 5 

6.  
Tidak mengikuti kegiatan burdah, 
maulid, manakib, tahlil dan 
hataman 

Sedang 11 

7.  
Meninggalkan kegiatan wadhifah 
sebelum waktunya tanpa ijin 

Ringan 5 

8.  Tidak melakukan tadarus al quran Ringan 5 

9.  Membaca kitab/ buku selain kitab Ringan 5 
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wadhifah yang sedang 
berlangsung 

10.  

Tidak mengikuti kegiatan Syiar 
(Manaqib Ahad Awal, Majlis Ahad 
Kedua dan acara-acara yang 
diselenggraan oleh Pondok, 
seperti : Majlis akhir/awal Tahun 
dll) 

Sedang 11 

11.  Tidak mengikuti Sholat jamaah  Sedang 11 

12.  
Mengganggu jalannya kegiatan 
wadhifah 

Sedang 11 

13.  Tidak mengikuti piket kamar Ringan 5 

14.  

Satu hari terlambat kembali ke 
pondok setelah liburan tanpa ada 
konfirmasi kepda pengurus 
kewadhifahan 

Sedang 25 

15.  Datang terlambat ke madrasah Ringan 1 

16.  
Tidak mengikuti KBM (per jtm) 
tanpa keterangan  

Ringan  2 

17.  
Mengganggu jalannya KBM 
terhadap kelasnya maupun kelas 
lain 

Ringan  5 

18.  
Tidak membawa kitab/ buku / alat 
tulis 

Ringan 2 

19.  Tidak mengikuti apel pagi Ringan 5 

20.  
Berada di luar lingkungan pondok 
saat jam istirahat bagi santri PP 

Ringan 5 

 
4. Pasal  Perilaku 

AYAT JENIS PELANGGARAN KATEGORI SKOR 

1.  Keluar tanpa izin Sedang 25 

2.  Tidur di kamar orang lain Ringan  5 

3.  
Membuang sampah tidak pada 
tempatnya 

Ringan 5 

4.  Membeli makanan/ jajan pada Ringan  10 
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tempat selain yang telah ditetapkan 
oleh pondok tanpa izin 

5.  Menggunakan terompet  Ringan  5 

6.  Bergadang Ringan  5 

7.  Tidur di masjid Ringan 5 

8.  
Berdusta atas nama pondok  
kepada orang tua 

Sedang 30 

9.  Membawa / membunyikan petasan Sedang 11 

10.  
Membawa alat-alat elektronik 
selain HP 

Sedang 11 

11.  Membawa HP Sedang 20 

12.  
Menjadi anggota/ membuat 
perkumpulan anak-anak geng 

Sedang 11 

13.  
Melakukan penghinaan dengan 
perbuatan atau perilaku yang tidak 
sopan secara lisan maupun tulisan 

Sedang 11 

14.  Meludah sembarangan Ringan 5 

15.  
Merayakan ulang tahun, valentine 
day, dan perayaan lain yang tidak 
islami  

Sedang 20 

16.  
Membikin gaduh, seperti; 
kelotekan, menyanyi 

Sedang 20 

17.  Berdagang di dalam pondok Sedang  11 

18.  
Ghasab (menggunakan barang 
orang lain tanpa izin) 

Sedang 20 

19.  Disambang selain hari ahad Sedang  11 

20.  Disambang oleh selain mahrom Sedang 30 

21.  
Membawa/ Merokok di dalam area 
Pondok 

Sedang 25 

22.  Cangkruan di Pos Jaga  Sedang  11 

23.  
Mandi di luar kamar mandi tanpa 
kain penutup 

Sedang 20 

24.  
Mencemarkan nama baik Pondok 
Pesantren Assalafi Al Fithrah. 
(seperti melakukan : perampokan, 

Sangat 
Berat 

250 
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minum minuman keras, narkoba, 
judi, madon) 

25.  Mencuri (≤ 50.000) Sedang 49 

26.  Mencuri ( 51.000-500.000) Berat 200 

27.  Mencuri lebih dari 500.000 
Sangat 
berat 

250 

28.  
Meminta barang orang lain secara 
paksa (malak) 

Berat 51 

29.  
Meng-upload foto-foto vulgar di 
media sosial dan sejenisnya 

Berat  51 

30.  pornografi, porno aksi Berat 100 

31.  Keluar bersama selain mahrom Berat 100 

32.  
Menjalin hubungan (berpacaran) 
antara santri putra dan putri 

Berat 51 

33.  
Memalsu tanda tangan / stempel/ 
mengatasnamakan pengurus 

Berat  51 

34.  
Merusak sarana dan prasarana 
pondok 

Berat  51 

35.  Merusak barang orang lain  Sedang  11 

36.  Merokok bagi santri putri Berat  51 

37.  
Mengancam/ membully/ 
mengintimidasi santri 

Berat  51 

38.  Membawa senjata tajam di Pondok Berat 51 

39.  Berkelahi dengan teman Berat 51 

40.  
Terlibat perkelahian antar teman di 
dalam dan di luar pesantren 
(tawuran) 

Berat 100 

41.  
Mengancam, melecehkan atau 
melawan pengurus baik secara 
lisan maupun perbuatan 

Berat 150 

42.  
Terlibat perkelahian berakibat 
mencederai/ membunuh 

Sangat 
Berat 

250 

43.  
Memakai dan mengedarkan 
narkoba 

Sangat 
Berat 

250 

44.  Minum minuman keras  Sangat 250 
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Berat 

45.  
Tidur atau acuh tak acuh dengan 
gurunya saat KBM 

Ringan 
 

5 

46.  
Membuang sampah tidak pada 
tempatnya 

Ringan 5 

47.  
Berangkat sekolah menggunakan 
sepeda motor bagi santri PP (santri 
tingkat Wustho) 

Ringan 5 

48.  
Menfasilitasi santri mukim untuk 
melakukan pelanggaran pesantren 
sesuai kategori 

Ringan –
sangat 
berat 

1-
250 

49.  Membawa elektronik ( HP dll)  Sedang 20 

50.  Bermain di dalam kelas  Sedang 11 

51.  Berbohong  Ringan 10 

52.  
Merubah / menyembunyikan 
absen kelas 

Sedang 11 

53.  
Memalsu tanda tangan / stempel/ 
mengatasnamakan pengurus 

Berat 51 

54.  Meludah sembarangan Ringan 5 

55.  
Tidak ikut UTS/ UAS tanpa 
keterangan 

Berat 51 

 

5. Sanksi Pelanggaran 

POIN SANKSI CATATAN 

50 Peringatan Lisan Santri diberikan sanksi setelah 

pelanggaran di madrasah dan 

di Kewadhifahan diakumulasi 

jumlahnya 

100 SP 1 

150 SP 2 

200 
SP 3 Diistirahatkan 

maksimal 3 bulan  

250 
Dikembalikan ke 

Wali santri 
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E. PENANGANAN PELANGGARAN SANTRI 

1. Pondok/ Kewadifahan 

Pelanggaran oleh santri terkait tata tertib Pondok/ 

Kewadhifahan ditangani oleh Kewadhifahan 

2. Madrasah 

Pelanggaran oleh santri terkait tata tertib Madrasah 

ditangani oleh Madrasah 

 

F. SANKSI-SANKSI TAMBAHAN 

Santri yang melanggar tata tertib pondok/madrasah 

selain mendapatkan poin juga akan diberikan sanksi 

antara lain : 

1. Membaca Sholawat \ 

2. Disita/Diambil jika membawa sesuatu yang dilarang 

3. Digundul/ Pemberian Tugas Dari Pondok/ Madrasah 

(Membersihkan Kelas, menulis pelajaran, menghafal dll) 

4. Mengganti  sarana dan prasarana yang dirusak, 

diambil atau dihilangkan 

5. Santri yang membawa HP tanpa rekomendasi, akan 

disita pengurus dan tidak dapat diambil kembali. 

6. HP yang telah disita akan ditasarufkan untuk 

melengkapi koleksi kitab perpustakaan unit. 

 

G. PENILAIAN RAPOT 

No. Jenis Sanksi 

Poin 

Akumulasi 

Nilai 

Rapor 

Ket 

1.  Peringatan lisan 0-45 A Naik 

2.  Surat Peringatan (SP) I di 50-100 B Naik 
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hadapan wali Santri dan 

Wali kelas/ Kewadhifahan  

3.  

Surat Peringatan (SP) II di 

hadapan wali Santri dan 

Wali kelas/ Kewadhifahan 

105-145 

4.  

Surat Peringatan (SP) III di 

hadapan wali Santri, Kepala 

Madrasah dan Wali kelas/ 

Kewadhifahan 

150-245 

C 
Tidak 

naik 

5.  
Dikembalikan kepada wali 

santri 
250> 

 

H. MEKANISME PROSES PENCATATAN PELANG-

GARAN SANTRI 

1. PENCATATAN PELANGGARAN SANTRI 

Pengurus, Asatidz, Pegawai dan kepala kamar yang 

melihat santri melanggar maka santri yang 

bersangkutan langsung dipanggil dan dicatat data 

dirinya kemudian dilaporkan ke kewadhifahan/ 

madrasah.  

2. FORM PENCATATAN PELANGGARAN SANTRI 

Pencatatan Pelanggaran Santri Didokumentasikan Di 

2 (Dua) Form yang terintegrasi dan terkoneksi dari 

Form 1 ke form  2  

Form 1 Adalah instrumen pencatatan pelanggaran 

santri yang dimiliki oleh asatidz, pegawai, pengurus 

dan kepala kamar 

Form 2 Adalah instrumen rekapitulasi pelanggaran 

setiap santri yang dimiliki oleh satuan unit pendidikan 
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 Contoh Form 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contoh Form 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. FLOW CHART PELAPORAN DAN PENCATATAN 

PELANGGARAN SANTRI 

Data pelanggaran santri bisa diperoleh dari para Pelapor 

(asatidz, pengurus kamar, Pegawai Pondok, walisantri 

dan masyarakat). Pelaporan pelanggaran santri bisa 

melalui :  

1. Catatan  

 

FORM PELANGGARAN SANTRI 

PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH  

TAHUN PELAJARAN 1437/1438 H. / 

 

NAMA SANTRI : ARIF AFANDI     KAMAR : 17 KELAS  : IX A 

NO TGL PELANGGARAN POIN JUMLAH PELAPOR 

TANDA 

TANGAN 

SANTRI 

1.  10/07/2016 Bolos  10  Ust. Fahri   

2.  11/07/2016 Bolos  10 20 Ust. ainul  

3.  15/07/2016 Keluar tanpa izin 10 30 Ust. Karim  

4.  20/07/2016 Bolos 10 40 Ust. Badrus   

 

 

 

 

 

FORM PELANGGARAN SANTRI 

PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH  

TAHUN PELAJARAN 1437/1438 H. 

 

NAMA PELAPOR : …………………………… 

TGL NAMA KMR KLS PELANGGARAN POIN PELAPOR 

12/07/16 Arifin  3 MTs   Bolos  10 Ust. Hadi 

12/07/16 Robi  5 MTs Keluar tanpa izin 10 Ust. Rofiq 

12/07/16 Dzulkifli  12 MA Memukul santri  50 Ust. Samuji 

13/07/16 andi 14 MAY Bolos 10 Ust Bakri  

 

 

 

 

 

Form 1 

 

Form 2 
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2. Lisan  

3. Online. 

Contoh flow chart pelaporan : 

 

1. Catatan 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lisan 

 

 

  

 

 

 

 

3. Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisan 

 

Admin  

 

Form 

2 

 

Admin  

 

Form 

2 

 

Form 

1 

 

Admin  

 

Form 

2 
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CATATAN 

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan 

dirumuskan dan ditetapkan kemudian 

2. Tata tertib pondok /madrasah ini berlaku sejak ditetapkan 

3. Buku tata tertib ini harap disimpan, dipelajari dan 

dilaksanakan. 

4. Orang Tua / Wali santri dimohon berperan aktif agar tata 

tertib ini dapat terlaksana dengan baik  

 

Surabaya, 17 Syawal 1437 H. 

29 Juli 2016 M. 

 

 

 

KEPALA PONDOK 


