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TATA TERTIB SANTRI 

AL-IHSAN BOARDING SCHOOL  RIAU 

Desa Kubang Jaya – Kampar  - Riau 

 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat pencipta dan pengatur alam semesta 

dengan penuh kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan 

alam Muhammad SAW., Keluarga, Sahabat, Tabi’in dan semua orang yang senantiasa 

mengikuti sunahnya sampai akhir jaman. Amien. 

 

Merupakan sunnatullah, bahwa keteraturan dan kedisiplinan adalah kunci 

kesuksesan dan ketertiban. Tidak ada kesuksesan dan ketertiban tanpa keteraturan dan 

kedisiplinan. Apa jadinya dunia ini, jikalau bumi, bulan, dan planet yang lain berjalan 

tidak teratur dan satu dengan yang lain saling bertumbukan.? Tentu kiamat yang 

terjadi. Apa jadinya kalau di jalan raya tidak ada rambu-rambu lalu lintas, semua 

orang menjalankan kendaraan menurut apa yang mereka mau?, tentu kemacetan, 

tabrakan dan kecelakaan sangat sulit terhindarkan. 

 

Pesantren adalah lembaga tempat menempa ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang 

melahirkan calon intelektual ulama dan ulama yang berintelektual, tentu sangat sulit 

hal itu diperoleh tanpa usaha dan disiplin yang kuat. Menyadari akan pentingnya tata 

kelola dan aturan main tersebut, Al-Ihsan Boarding School telah membuat panduan 

santri edisi terbaru yang mengalalami beberapa revisi dengan harapan menjadi acuan 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai pegangan bagi 

civitas akademika IBS, khususnya santri, agar kelak menjadi santri rabbany yang 

disiplin, berprestasi dan berakhlak Islami, sesuai dengan harapan orang tua dan 

pesantren ini. 

 

Kami menyadari penyususnan buku ini masih jauh dari sempurna, dan sarat 

kekurangan; baik dari segi bahasa, tata letak dan lain sebagainya. Akhirnya kita 

berharap semoga Allah SWT agar senantiasa membimbing dan mengarahkan kita 

kepada kebaikan dan kebenaran. 

 

 

 

Al-Ihsan Boarding School Riau 

SiakHulu, 24 Juli 2015 

Pimpinan 

 

 

 

 

 

 KH. MISRAN AGUSMAR, Lc 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

VISI Dan MISI 

 

 

~Visi~ 

Terwujudnya Boarding School Unggulan Pada Tahun 2020 Di Bumi Melayu.  

 

~Misi~ 

Al-Ihsan Boarding School memiliki misi yakni 

 Mengenal dan mengembangkan potensi intelektual, emosional, sosial dan 

spritual siswa. 

 Mencetak kader-kader Mutaqin yang ikhlas dan istiqomah dalam mengemban 

tugas pendidikan dan pembinaan umat. 

 Menjadi mitra andalan bagi lembaga/institusi lain yang mempunyai 

kepedulian yang sama terhadap dunia pendidikan dan dakwah.  

 

INDIKATOR VISI: 

1. Unggul dalam hafalan Al-Qur’an dan al-Hadits  

2. Unggul dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Islam. 

3. Unggul dalam berbahasa Arab dan Inggris  

4. Unggul dalam kedisiplinan  kemandirian (life skills)  

5. Unggul dalam kemampuan keterampilan dasar (basic skills)  

6. Unggul dalam ketuntasan kompetensi belajar  

7. Unggul dalam profesionalisme guru dan karyawan  

8. Unggul dalam manajemen sekolah yang profesional dan transparan  

9. Unggul dalam membangun jaringan kemitraan  dengan sekolah-sekolah Islam. 

10. Unggul dalam hubungan kemitraan dengan keluarga, masyarakat dan 

pemerintah.  

 

TUJUAN PENDIDIKAN : 

 Terciptanya sistem pendidikan terpadu dan menjadi model bagi dunia 

pendidikan dalam upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Mempersiapkan generasi muda sebagai basis masyarakat yang mampu 

mengaktualisasikan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. 

 Tercapainya tujuan khusus pendidikan yang terukur, yang diwujudkan dalam 

sepuluh (10) karakter siswa IBS.  
 

10 KARAKTER SANTRI 

 Berakidah yang bersih (salimul aqidah) 

 Ibadah yang benar (shohihul ibadah) 

 Pribadia yang matang (matinul khuluq) 

 Mandiri (qodirun alal kasbi) 

 Cerdas dan berpengetahuan (mutsaqqoful Fikri) 

 Sehat dan kuat (Qowiyyul Jismi) 

 Bersungguh-sungguh dan disiplin (mujahidun linafsihi) 

 Tertib dan cermat (munazhomun fi su’unihi) 

 Efisien (harisun ala waqtihi) 

 Bermanfa’at (nafi’un lighairihi) 
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MOTTO IBS 
1. Kesederhanaan. 

2. Sholat. 

3. Tilawaah. 

4. Akhlak Terpuji. 

5. Kesamaptaan 

 

KEBIJAKAN MUTU 

 Tangible : Performance/secara kasat mata  

Suasana belajar yang menyatu dalam kenyamanan alam yang asri  

 Emphaty: Ciri utama, ramah dan menyenangkan  

Perilaku yang sesuai dengan tuntunan Islam; murah senyum, ramah/humble  

 Reliability/Keandalan : Ciri – Ciri Profesional  

Memiliki tenaga guru/karyawan muslim yang berkepribadian da’i dan 

berdedikasi tinggi; menjadi contoh/teladan bagi orang sekitar, memiliki mental 

pekerja keras.  

 Responsibility/Tanggap : Cepat tanggap dan tepat  

Menangani setiap permasalahan secara cepat, tepat dan tuntas.  

 Assurance/jaminan  : memberi jaminan  

Memberi jaminan kelulusan berupa :  

 Hafal 10 juz Alqur’an dan 40 hadits  (30 Juz & 100 hadits) 

 Menjadi kader muttaqin (10 karakter santri IBS) 

 Memiliki Life skill  

 Memiliki basic skill  

 Tuntas akademis  

 Memiliki daya saing  

 

SASARAN MUTU 

 Mendirikan ibadah dengan sadar dan faham. 

 Berbakti kepada kedua orang tua dan guru. 

 Memiliki kepekaan sosial yang tinggi.  

 Tartil baca al-Quran. 

 Hafal minimal 10 juz (juz 30, 29, 28, 27, 26, 1, 2, 3, 4 dan  5). Hafal 30 Juz 

bagi kelas Tahfidzul Qur’an 

 Bahasa Arab TOAFL 350. 

 Bahasa Inggris TOEFL 350.  

 Keterampilan belajar Learn how to learn. 

 Ketuntasan belajar  85. 

 Dapat melanjutkan ke sekolah dan perguruan tinggi terbaik dalam dan luar 

negeri.  

 Menguasai dasar-dasar pemograman komputer. 

 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 

 Bahasa Arab baik dan lancar. 

 Disiplin dan bertanggung jawab. 

 Rapi, bersih dan sehat. 
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KURIKULUM DAN KBM IBS 

 Kurikulum  dan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di IBS mengacu pada 

kurikulum Nasional yang berlaku (Diknas-Depag), diperkaya dengan 

kurikulum khas IBS. Atau disebut dengan Integrated Holistic Education 

System (IHES). 

 Kegiatan Belajar Mengajar diselenggarakan dengan sistem boarding. Prinsip 

keterpaduan dalam berbagai aspeknya menjadi acuan dalam perancangan 

program sekolah yang digulirkan. 

 Pengelolaaan KBM dilakukan dengan memadukan metoda mengajar yang 

variatif dan mengacu pada ketercapaian kompetensi yang direncanakan.  

 

PROGRAM PENINGKATAN PRIBADI SHOLEH 

 Tahsin al-Qur’an 

 Tahfidz al-Qur’an 

 Mentoring 

 Kepramukaan  

 Outbond  

 Beladiri  

 Tunjuk Ajar Melayu  

 BSMR 

 Olahraga  

 

PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK 

 Student Active Learning 

 Super Memory System 

 Speed Reading 

 Mind Mapping 

 Study Club 

 Karya Ilmiah Siswa  

 Studi Wisata  

 Kunjungan Edukatif  

 

PROGRAM PENINGKATAN QUR’AN 

 Tahsin 

 Halaqoh Qur’an 

 Muraja’ah 

 Tasmi’ 

 Quranic Camp 

 

PROGRAM PENINGKATAN BAHASA 

 Jurnalistik  

 Pekan Bahasa  

 Muhadatsah  

 Muhadharah  

 Lomba da’i muda dalam tiga bahasa  

 Fathul Kutub (baca & telaah kitab turats) 
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TATA TERTIB SANTRI 

AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan  tata tertib ini, yang dimaksud dengan: 

1. IBS adalah pesantren Al-Ihsan Boarding School Riau . 

2. Santri adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu diterima oleh 

IBS untuk dibina dan diberi pengajaran. 

3. Keluarga besar IBS adalah seluruh civitas akademika Al-Ihsan Boarding 

School Riau dan keluarganya. 

4. Pendidik adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur tertentu ditunjuk 

oleh IBS untuk mendidik dalam kegiatan belajar mengajar di akademis dan 

kepengasuhan. 

5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang dengan prosedur 

tertentu diterima oleh IBS untuk membantu proses berjalanya program IBS. 

6. Asrama adalah bangunan tempat tinggal bagi santri selama mengikuti proses 

pendidikan dan pembinaan di IBS. 

7. Masjid adalah masjid yang berada di dalam kawasan IBS. 

8. Badan Esksekutif Santri (BES) adalah santri yang dalam kedudukannya dipilih 

oleh santri dan disahkan oleh Pimpinan IBS untuk membantu berjalannya 

Program  IBS. 

9. Pergaulan bebas adalah pergaulan santri, baik sejenis maupun lawan jenis 

yang tidak sesuai dengan syariat Islam. 

10. Wajib adalah ketentuan yang harus dilaksanakan oleh santri karna alasan 

syar’i dan yang ditetapkan oleh IBS. 

11. Konsekuensi Logis adalah tindakan yang dikenakan kepada santri karena 

melalaikan tata tertib IBS. 

12. Reward adalah apresiasi yang diberikan kepada santri karena prestasi tertentu. 

13. Kafarat adalah sesuatu yang dilakukan santri untuk menghapus poin kelalaian 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

14. Poin kelalaian adalah tolak ukur untuk setiap kelalaian yang dilakukan oleh 

santri berdasarkan jenis kelalaian. 

15. Poin prestasi adalah tolak ukur untuk setiap prestasi yang dilakukan oleh 

santri. 

16. Konsekuensi logis adalah sanksi yang diberikan kepada santri karena 

kelalaian. 

17. Drop Out adalah santri yang dikeluarkan/ dikembalikan kepada orang tuanya 

karena sudah mendapatkan SP3 

 

 

BAB II 

IBADAH 

Pasal 2 

Shalat 

 

1. Santri wajib melaksanakan shalat lima waktu dengan berjama’ah di masjid 

tepat pada waktunya. 
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2. Santri berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. 

3. Santri berzikir setiap selesai shalat fardhu. 

4. Santri melaksanakan shalat sunnah rawatib. 

5. Santri melaksanakan shalat tarawih pada bulan Ramadhan dengan berjama’ah 

di masjid. 

6. Santri mengikuti qiyamul lail berjamaah di masjid. 

7. Santri membaca al-ma’tsurat (pagi dan sore) berjamaah di masjid. 

8. Santri sholat dengan menggunakan peci, koko/kemeja/jubah dan sarung 

(ikhwan), mukena (akhwat) 

 

Pasal 3 

Puasa 

 

1. Santri wajib puasa Ramadhan 

2. Santri wajib melaksanakan puasa sunnah yang ditetapkan IBS. 

3. Santri melaksanakan puasa sunnah yang dianjurkan oleh IBS. 

 

Pasal 4 

Tilawah dan Tahfizh Al-Qur’an 

 

1. Santri membaca Al-Qur’an dengan tartil sesuai kaidah tajwid. 

2. Santri memperhatikan adab majlis dan adab terhadap al Quran. 

3. Santri memiliki, membawa, menjaga dan menyimpan mushaf al-Qur’an 

dengan baik. 

4. Santri mengkhatamkan al-Qur’an minimal satu kali dalam satu bulan. 

5. Santri menghafal al-Qur’an sesuai dengan target IBS (Reguler :10 Juz, 

Tahfizh : 30 Juz selama 6 tahun). 

6. Santri mengikuti halaqoh Al Quran. 

7. Santri wajib mengikuti kelas tahfizh sesuai dengan jadwal dan tempat yang 

telah ditentukan dengan tertib. 

8. Santri meminta izin kepada pembimbing tahfizhnya saat ingin meninggalkan 

halaqoh tilawah/ tahfizh 

9. Santri wajib menyetorkan (mentasmi’) hafalannya kepada pembimbing 

tahfizhnya masing-masing minimal sesuai target yang ditetapkan. 

10. Santri membaca do’a setiap memulai dan mengakhiri halaqoh Al Qur’an. 

 

Pasal 5 

Mabit dan I’tikaf 

 

1. Santri wajib mengikuti mabit dan I’tikaf yang ditetapkan IBS. 

2. Santri menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan saat mabit atau i’tikaf 

 

 

BAB III 

AKHLAQ 

Pasal 6 

Adab dan Prilaku 

 

1. Adab terhadap Orang Tua 

Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 123 dan Lukman ayat 14  
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Hadits Rasulullah SAW, seorang laki-laki bertanya kepada Rasululllah SAW. : 

“Siapa yang paling berhak dipergauli dengan baik?  “Beliau menjawab “ Ibumu 

(sampai tiga kali ), lalu beliau berkata:  “Kemudian bapakmu.” 

(H.R Bukhori dan Muslim) 

1. Mentaati kedua orang tua dalam hal-hal yang bukan maksiat kepada Allah 

SWT (Q.S Lukman :15). Rasululloh bersabda: ”Ketaatan hanya diberikan 

dalam hal yang ma’ruf (tidak maksiat)” 

2. Menghormati dan menghargai keduanya, merendahkan diri di hadapannya, 

memuliakan dalam sikap dan tutur kata, tidak jalan mendahuluinya, 

mengutamakan keinginannya, memanggil dengan sebutan kehormatan, tidak 

keluar rumah tanpa seizin dan kerelaannya. 

3. Berbakti kepada keduanya semampu mungkin, seperti membantu 

pekerjaannya, menjaga dari marabahaya, memberikan bantuan moril dan 

materi. 

4. Mendoakan keduanya, memohon ampun kepada Allah untuk keduanya. 

5. Menyayangi keduanya dan menghormati teman-temannya serta silaturahim 

kepada orang terdekat darinya. 

 

2. Adab terhadap Asatidzah ( guru ) 

Betapa peranan seorang guru begitu besar bagi pembinaan kita. Jika kita hidup 

tanpa pembinaan guru, tentu kita hidup di dalam kegelapan, ibarat berada dalam 

gua yang gelap tanpa cahaya penerang, demikian ibarat hidup tanpa tuntunan dan 

bimbingan guru. 

Adab santri terhadap gurunya: 

1. Menghormati dan menjunjung tinggi martabat guru, sebagaimana sabda 

Rasulullah SAW.: “Pelajarilah ilmu, pelajarilah ilmu ketenangan dan 

kesopanan, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang kau ambil 

ilmunya” . (H.R.Ath- Thabrani). 

 Syaikh Zarmuji berkata: ”Hak yang paling hakiki adalah hak guru, setiap 

Muslim wajib mengayominya. Sungguh ia berhak mendapat penghormatan, 

ia mengajar satu huruf tak akan sebanding dengan memberinya seribu 

dirham.” 

2. Tidak berjalan di depannya ketika berjalan bersama kecuali dengan izinnya. 

3. Tidak menduduki tempat ia biasa duduki. 

4. Memulai bertanya atau berbicara dengan seizinnya. 

5. Menanyakan hal-hal yang bermanfaat. 

6. Memanggil ustadz untuk guru laki-laki dan ustadzah untuk guru perempuan 

7. Tidak bersikap menyepelekannya. 

8. Senantiasa mengenang jasanya. 

9. Selalu mendoakannya. 

10. Termasuk menghormati guru adalah menghormati keluarganya, seperti 

dalam sebuah kisah dari Syaikh Burhanuddin : Ada seorang imam di 

Bukhara, dalam sebuah majelis pengajian terlihat bertingkah agak aneh. 

Dengan tiba-tiba beliau berdiri dengan sigapnya dan sebentar kemudian 

duduk kembali. Kejadian itu berlangsung terus menerus. Melihat keanehan 

yang terjadi pada gurunya, akhirnya ada seorang muridnya yang  

 bertanya, mengapa imam berperilaku demikian,  maka beliau menjawab : 

salah satu dari putra guruku sedang bermain dengan anak-anak lain di 

halaman depan. Setiap aku melihatnya maka akau berdiri sebagai ungkapan 

hormat kepada bapaknya yang tak lain adalah guruku sendiri. Subhanallah. 
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11. Tidak berjalan di depan guru yang sedang duduk tanpa seizinnya dan 

melewatinya dengan membungkukkan badan. 

 

3. Adab terhadap Teman 

1. Memberikan bantuan materi kepada teman yang memerlukan. 

2. Memberikan bantuan moral dengan cara menasehati, mengingatkan, 

membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 

3. Menjenguk ketika sakit, serta mendo’akan untuk kesembuhannya. 

4. Berperilaku sopan, tersenyum dan menjabat tangan, serta berpelukan 

dengannya setelah lama berpisah. 

5. Menjaga kehormatan dan nama baiknya, dengan tidak menggunjingnya atau 

menyebarluaskan rahasianya. 

6. Memelihara lisan terhadapnya, memanggil dengan panggilan yang indah 

(tidak memanggil sebutan/julukan buruk), tidak menyinggung perasaannya, 

apalagi menyakiti hatinya. 

7. Tidak membebaninya dengan suatu pekerjaan, tidak menambah kesulitan. 

Bahkan membantu meringankan beban dan menyelesaikan masalahnya. 

8. Mendoakannya disaat bertemu dan berpisah, ucapkan selamat dalam 

berbagai kesempatan memberikan pesan-pesan baik saat berpisah, saling 

menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. 

9. Tidak mengambil atau memakai  barang dan  makanan orang lain tanpa 

seizinnya. 

 

4. Adab terhadap Orang yang Lebih Tua dan Lebih Muda 

1. Menghormati orang yang lebih tua/dewasa, menghargai pendapatnya, 

memperhatikan pembicaraannya, tidak melupakan jasa baiknya 

2. Menyayangi yang lebih muda/anak-anak, menghargai perasaannya, 

menampilkan akhlak yang mulia dihadapannya, memuliakan pendapatnya. 

 

5. Adab Salam dan Izin 

1. Ucapkan salam saat bertemu, baik dengan sesama santri, maupun dengan 

seluruh pengelola pesantren, bahkan kepada sesama muslim. 

2. Menjawab salam kepada yang memberi salam dengan cara yang lebih baik 

atau setara, disertai dengan senyum. 

3. Orang yang berada dalam kendaraan memberi salam terlebih dahulu kepada 

yang berjalan, sedangkan yang berjalan memberi salam terlebih dahulu 

kepada yang duduk (berhenti/tidak berjalan), yang lebih muda memberi 

salam kepada yang tua, dan santri kepada astidzahnya. 

4. Berlomba-lomba memberikan salam terlebih dahulu karena orang yang lebih 

awal mengucapkan salam, dialah yang lebih dekat kepada Allah dengan 

ketaatan. 

5. Ucapkan salam sebelum masuk asrama, kamar, dan mintalah izin kepada 

pemilik/penghuninya. 

6. Minta izinlah kepada orang tua/ustadz/ustadzah sebelum memasuki 

rumah/kamar mereka. 

7. Jika tidak diizinkan atau sebelum diizinkan, janganlah merasa kecewa atau 

sakit hati, karena hal itu lebih baik di sisi Allah SWT. 

8. Minta izinlah kalau ingin memanfaatkan barang/benda milik orang lain, 

sebab memakai barang/benda orang lain tanpa izin adalah perbuatan tercela 

dan terlarang dalam Islam (ghosob). 
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6. Adab Safar/Bepergian 

1. Luruskan niat, motivasi, dan tujuan safar, hendaknya safar itu dilakukan 

dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. 

2. Siapkan bekal yang cukup dan pilihlah teman yang shalih (baik) dalam safar. 

3. Ucapkan selamat tinggal kepada yang ditinggalkan  dengan kata-kata yang 

Islami “(Astaudi’ukumullah)” (aku tinggalkan kamu karena Allah. 

4. Orang yang ditinggalkan safar, menjawab ucapan tersebut dengan  kata-kata 

“Wazawwadaka at-taqwa wa ghafara dzanbaka wawajjahaka ilal khoiri 

haitsu tawajjahta” (Semoga Allah SWT. Membekalimu dengan ketakwaan, 

mengampuni dosamu dan mengarahkanmu kepada kebaikan sebagaimana 

rencanamu). 

5. Membaca do’a safar. 

6. Hendaknya selalu berdzikir dan perbanyak istighfar dalam perjalanan. Di 

saat melewati jalan menanjak bacalah takbir (Allahu akbar), di saat jalan 

menurun ucapkan tasbih (Subhanallah). 

7. Perbanyak do’a untuk diri dan orang lain (khususnya yang memesankan 

dido’akan), karena do’a musafir dikabulkan, sebagaimana sabda Rasululloh 

SAW “Ada tiga orang yang tidak ditolak do’anya : orang tua, musafir, dan 

orang teraniaya (didzhalimi)’. 

8. Memahami hukum ibadah yang berkaitan dengan safar, seperti shalat jama’, 

qoshor, dsb. 

9. Ketika tiba di tempat tujuan, berdo’alah: “Allahumma rabbis samawatis 

sab’I wama adhlalna wa rabbal aradhinas sab’i wama aqlalna wa rabbar-

riyahi wama dzaraina wa rabbasy-sdyayathin wama adhlalna as’aluka 

khaira haadzhihil qoryati (baladi) wamin syarrimaafiihi” 

10. Segera kembali ke rumah jika urusan telah selesai. 

11. Memilih pemimpin safar, sebagaiman sabda Rasululloh SAW: “Jika kamu 

dalam bepergian pilihlah salah seorang di antaramu untuk menjadi 

pemimpin“ (Al-Hadits) 

12. Mentaati aturan yang ditetapkan panitia. 

 

7. Adab Berbicara 

1. Berbicara dengan kata-kata yang baik dan sopan. Sabda Rasulullah, “Siapa 

yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir maka berkatalah yang baik 

atau diam”, Kata-kata yang baik merupakan shodaqoh. 

2. Merendahkan suara, tidak bersuara keras (QS Luqman:19) 

3. Berbicara dengan wajah berseri dan ceria, sabda Rasulullah; ”Jangan 

meremehkan perbuatan baik walau sedikit jua, walaupun hanya menjumpai 

saudaramu dengan wajah berseri”. 

4. Berkatalah dengan jelas dan tegas (dapat dipahami), sabda Rasulullah SAW 

”Adalah Rasulullah berkata dengan jelas dan tegas (kalaman fashlan) 

sehingga dapat dipahami oleh yang mendengarnya” (H.R. Abu Daud) 

5. Berbicara seperlunya dan jauhi jidal (debat kusir) 

6. Dengarkan baik-baik saat teman/orang lain berbicara denganmu, jangan 

memotong perkataannya, karena hal itu adalah indikasi orang yang tawadhu. 

Allah memerintahkan agar kita tawadhu kepada orang beriman. (Al Hijr; 88) 

7. Berbicara tidak berdiri ketika lawan bicara duduk 
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8. Adab Makan dan Minum 

1. Tanamkan dan niatkan dalam hati, bahwa makan dan minum yang dilakukan 

adalah dalam rangka menguatkan jasmani agar dapat beribadah kepada Allah 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Cuci tangan sebelum makan, agar bersih dan sehat. 

3. Duduklah dengan baik dan rapi pada tempat yang telah disediakan. Sabda 

Rasulullah SAW, ”Saya tidak makan dengan bersandar, karena sungguh 

saya ini tidak lain hanyalah seorang hamba yang sedang makan seperti cara 

makannya hamba sahaya (sederhana), aku duduk sebagaimana hamba 

sahaya duduk”. 

4. Rela (qona’ah) makan seadanya, tidak menghina suatu jenis makanan, jika 

tidak menyukainya tinggalkan saja. 

5. Islam menganjurkan makan secara berjama’ah, sabda Rasulullah SAW,: 

“Berkumpullah atas makanan kalian, niscaya kalian memperoleh 

keberkahan” (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi). 

6. Mulailah dengan membaca Basmallah dan doa sebelum makan, akhiri 

dengan hamdallah dan do’a sesudah makan. 

7. Makan dengan tangan kanan, jika makan tidak menggunakan sendok, maka 

gunakan 3 (tiga) jari tangan kanan, kecilkan suapan dan kunyahlah dengan 

baik. 

8. Jika makan bersama, maka ambillah lauk yang terdekat/mudah diambil, 

jangan mengambil yang jauh dan sulit dijangkau, sebaiknya teman makannya 

mengambilkan teman lain yang menginginkan (saling menawarkan) 

9. Jika ada makanan yang jatuh, ambillah jika mungkin untuk dibersihkan, 

Sabda Rasulullah: “Jika makananmu jatuh maka ambillah, bersihkan, lalu 

makan, jangan tinggalkan untuk setan”. (H.R.Muslim) 

10. Jangan meniup makanan dan minuman yang panas jangan memakan 

makanan yang panas, jangan minum tergesa-gesa, karena Rasulullah SAW. 

mengisyaratkan larangan meniup napas dalam piring atau gelas. 

11. Makanlah secukupnya dan tidak terlalu kenyang, Sabda Rasulullah SAW; 

Kami adalah umat yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum 

kenyang”. 

12. Jika makan berjama’ah maka persilakan orang yang lebih tua, atau minta izin 

untuk mendahuluinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Kabbar, 

kabbar”, maksudnya adalah dahulukan orang yang lebih tua. Jika dalam 

majelis ternyata usianya sebaya, maka dahulukan yang paling kanan, 

sebagaimana sabdanya: ”Al-aiman al-aiman” (H.R. Mutafaq-alaihi). 

13. Usahakan sikap itsar, yaitu jika makan jumlahnya sedikit, maka berikan 

kesempatan kepada orang lain untuk memulainya. 

14. Jangan melihat-lihat wajah teman atau mengontrol makanannya. 

15. Jangan lakukan sesuatu yang  tidak baik untuk didengar dan dilihat, seperti 

mengeluarkan riak atau ingus, dsb, atau mengeluarkan kata-kata tentang 

kekotoran atau kata-kata kotor. 

16. Cucilah/bersihkan tangan dan mulut setelah selesai makan. 

 

 

9. Adab Berpakaian 

1. Memahami bahwa tujuan utama berpakaian bagi manusia adalah menutup 

aurat. 

2. Membaca do’a saat memakai baju ”Allahumma lakal hamdu” 
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3. Bagi lelaki tidak diperkenankan memakai pakaian terbuat dari sutra, 

sebagaimana sabda Rasulullah : “Jangan kamu mengenakan pakaian sutra”. 

4. Tidak memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki 

5. Berpakaian dengan rapi, sopan, dan  sederhana dengan corak yang serasi  

6. Bagi lelaki tidak diperkenankan memakai perhiasan emas. 

7. Tidak beralas kaki sebelah. (Sebab hal tersebut meniru perilaku setan). 

8. Mendahulukan sebelah kanan ketika berpakaian dan mendahulukan sebelah 

kiri ketika hendak menanggalkannya. 

9. Membaca doa saat melepas pakaian “Bismillahilladzilaailahaillahum” 

 

10. Adab Tidur 

1. Tidak mengakhirkan waktu tidur sampai larut malam. 

2. Bersiwak dan berwudhu, sabda Rasulullah: “Jika engkau ingin tidur 

berwudhulah seperti wudhu shalat”. 

3. Tidur dengan sisi kanan. 

4. Jangan tidur tertelungkup/tengkurap. Karena hal itu cara tidur yang tidak 

disukai oleh Allah SWT. 

5. Tidak tidur berdua dengan temannya  pada satu kasur/ranjang. 

6. Berdzikir sebelum tidur, membaca surat-surat pendek, tasbih, tahmid, dan 

tahlil, masing-masing 33 kali. 

7. Membaca doa mau tidur, “Bismikallahuma ahya wa bismika amut.” 

8. Jika terjaga di tengah malam bacalah “Laa ilaha illahu wahdahu laa 

syariikalahu”. 

9. Membaca doa ketika sudah bangun tidur, “Alhamdulillahilladzi ahyanaa 

ba’da maa amaatana wa ilaihinnusyur.” 

 

11. Adab di Asrama 

1. Ucapkan salam kepada orang yang berada dalam asrama 

2. Jangan membuat gaduh karena dapat mengganggu seluruh penghuni asrama. 

3. Bersiwak ketika masuk rumah. 

4. Meletakkan sesuatu barang pada tempatnya. 

5. Memperhatikan dan menjaga kebersihan dan kerapian asrama. 

6. Membantu pekerjaan/tugas Pendidik di asrama. 

7. Hidupkan suasana ruhiyah di asrama, seperti: membaca Al-Qur’an, sholat 

sunnah, tidak memperdengarkan lagu-lagu bermusik yang dilarang, dsb. 

 

12. Adab dalam Majelis/Saat KBM 

1. Ucapkan salam saat datang ke majelis atau kelas jika di dalam ada orangnya. 

2. Bersikap lapang dada, memperluas majelis untuk orang lain. 

3. Tidak menempati tempat orang tanpa seizinnya. “Tidak boleh menyuruh 

seseorang berdiri dari tempat duduknya, lalu ia kembali ke tempatnya, maka 

ia lebih berhak atas tempat itu”. (H.R. Muslim) 

4. Tidak duduk di antara dua orang, ”tidak boleh seseorang memisahkan dua 

orang yang duduk berdampingan”. (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi) 

5. Orang yang duduk pertama lebih berhak duduk di tempat itu, “Jika seseorang 

berdiri dari tempat duduknya, lalu ia kembali ke tempatnya, maka ia lebih 

berhak atas tempat itu” (H.R. Muslim) 

6. Tidak duduk di tengah halaqoh, sesungguhnya Rasulullah melarang orang 

yang  duduk di tengah halaqoh. (H.R. Abu Daud dengan sanad yang 

hasan) 



13 

 

7. Duduk dengan tenang, tidak tasybik (mengaitkan tangan), tidak sibuk dengan 

bacaan, atau lainnya, tidak memasukkan jari tangannya ke lubang hidung, 

tidak meludah atau membuang reak, dan menutup mulut ketika menguap. 

8. Tidak melakukan (berkata/berbuat) sesuatu yang menyakiti teman. 

9. Membaca doa penutup majelis. 

 

13. Adab dalam Masjid 

1. Berwudhu sebelum masuk dan keluar Masjid. 

2. Datang ke masjid dengan niat I’tikaf/taqarrab kepada Allah SWT. 

3. Tidak membawa sesuatu yang akan mengganggu orang shalat. 

4. Membaca doa ketika menuju dan memasuki masjid, “Allahummaftahli 

abwaba rahmatik”. 

5. Masuklah ke dalam masjid dengan mendahulukan kaki kanan, dan dengan 

kaki kiri ketika  meninggalkannya. 

6. Lakukan shalat tahiyyatul masjid 2 rakaat. 

7. Ketika adzan dikumandangkan, dengarkanlah dengan khusyuk, tidak 

berbicara, kemudian menjawab setiap panggilan adzan dan diakhiri dengan 

membaca doa sesudah adzan. 

8. Tidak berbuat sesuatu yang mengganggu orang shalat dan I’tikaf ( berteriak, 

berbincang-bincang, atau membuat kegaduhan lainnya). 

9. Duduklah dengan tenang, bacalah Al-Qur’an, berdzikir dan berdoa saat 

menunggu iqomat, setelah sebelumnya melakukan shalat sunnah rawatib 2 

rakaat. 

 

14. Adab dalam Kamar Mandi 

1. Jika keadaan ramai, maka tunggu antrean/giliran dengan baik dan tertib dan 

tidak membuat gaduh. 

2. Berdoa sebelum memasukinya “Allahumma inni a’udzubika minal khubutsi 

wal khabaits”, dan mendahulukan kaki kiri. 

3. Niatkan dalam hati akan tujuan mandi, yaitu agar tubuh bersih dan sehat 

dalam rangka melaksanakan perintah dan beribadah kepada Allah SWT. 

4. Gunakan air, sabun, dan peralatan mandi lainnya secukupnya, jangan 

berlebihan/israf atau memubadzirkan. (ini berlaku untuk semua pekerjaan). 

5. Dahulukan kaki kanan ketika keluar darinya dan berdoalah “Gufronaka.” 

6. Tidak bercakap-cakap di kamar mandi kecuali dalam situasi mendesak. 

7. Keluar dari kamar mandi dalam kondisi aurot tertutup (sudah berpakaian). 

 

15. Adab Bertamu 

1. Tamu tidak boleh mengintip-intip atau melihat ke dalam Asrama/rumah 

sebelum dipersilakan masuk. 

2. Jika tiga kali salam tidak dijawab oleh tuan rumah maka kembalilah pulang. 

3. Tidak makan, minum, membaca buku, tiduran, dan duduk sebelum meminta 

izin dan diizinkan oleh tuan rumah. 

4. Tidak berlama-lama, sebaiknya setelah selesai keperluan segera pulang, 

karena khawatir mengganggu tuan rumah. 

5. Tawadhu (rendah hati) saat duduk, jika dipersilahkan duduk di suatu tempat, 

maka segeralah duduk di tempat tersebut. 

6. Sambutlah hidangan yang disediakan oleh tuan rumah, sebagai penghargaan 

baginya. 
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7. Tuan rumah tidak mengambil makanan (memasukkan ke dalam) sebelum 

tamunya pulang. 

8. Jika ada hidangan, maka sajikan hidangan sederhana saja, tidak berlebihan, 

hindari kesan mewah, dan tidak terkesan bakhil. 

9. Menemani tamu kalau ia keluar rumah. 

 

16. Adab Bermain 

1. Memelihara kehormatan teman lainnya, tidak mengejeknya, tidak 

menyinggung perasaannya, tidak memanggil dengan nama/julukan yang 

buruk. 

2. Bermain secukupnya, sesuai dengan aturan pesantren. 

3. Tidak berteriak-teriak di lapangan  atau di tempat lain. 

4. Berpakaian yang sesuai syar’i dan sopan. 

5. Tanamkan ke dalam  hati bahwa bermain/berolahraga bukan untuk membuang 

waktu dan semata-mata menghibur  diri, tetapi berolah raga untuk 

menyehatkan dan menyegarkan jasmani, agar dapat beribadah kepada Allah 

SWT, dengan baik. 

6. Memelihara hak-hak bermain, dan tidak mendominasi permainan. 

7. Memelihara pandangan. 

8. Melindungi teman dari bahaya, seperti duri, kaca, paku, atau orang yang akan 

mengganggunya. 

9. Jenis permainan dan olahraga merupakan permainan dan olahraga yang Islami 

(bermanfaat dan tidak berbahaya) 

10. Menggunakkan bahasa resmi yang dijadwalkan. 

 

 

Pasal 7 

Pakaian dan Rambut 

 

1. Santri berpakaian sopan, rapi, sederhana dan menutup aurat. 

2. Santri Putri berbusana muslimah lengkap dan berkaos kaki setiap keluar 

kamar. 

3. Santri berpakaian sesuai dengan ketentuan IBS 

4. Santri tidak dibenarkan menggunakan pakaian atau barang orang lain tanpa 

izin pemiliknya. 

5. Santri Putra wajib berambut pendek, rapi dan sopan (rata maksimal 4 cm) 

6. Santri Putri tidak berambut cepak dan menyerupai laki-laki. 

7. Santri memberi label nama (bordir/sablon) pada semua jenis pakaian yang 

dimiliki. 

8. Santri tidak memakai perhiasan . 

9. Santri tidak memakai celana pensil, jeans dan sejenisnya. 

10. Santri tidak membuat seragam BES IBS, kelas, konsul dan sejenisnya tanpa 

seizin pimpinan IBS. 

11. Santri tidak berkepala gundul tanpa sebab yang dibenarkan oleh IBS. 

12. Santri tidak memakai pakaian dan celana ketat. 

13. Santri tidak mewarnai rambut. 

14. Santri tidak berpakaian menyerupai pakaian perempuan. 

15. Santri Putri tidak berpakaian menyerupai pakaian laki-laki. 

16. Santri wajib merawat pakaian milik masing-masing. 

17. Santri tidak jual beli pakaian tanpa seizin IBS. 
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Pasal 8 

Makan dan Minum  

 

1. Santri makan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh IBS. 

2. Santri memiliki peralatan makan dan minum masing-masing. 

3. Santri tidak meminjamkan peralatan makan dan minum kepada yang lain. 

4. Santri memelihara kebersihan ruangan dan peralatan makan. 

5. Santri menyimpan peralatan makan pada tempatnya. 

6. Santri makan sesuai dengan ketentuan dan adab /etika Islami. 

7. Santri mengambil lauk sesuai jatah yang sudah ditentukan IBS. 

8. Santri mengantri dengan tertib dan teratur saat mengambil makan. 

 

 

BAB IV 

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

Pasal 9 

Kegiatan Belajar Mengajar (Akademik) 

 

1. Santri berpakaian seragam lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. Santri hadir di kelas lima menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. 

3. Santri wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh ustadz/ustadzah. 

4. Santri wajib mengikuti proses KBM dengan penuh konsentrasi. 

5. Santri wajib mengikuti upacara yang diadakan oleh IBS. 

6. Ketua kelas wajib melapor ke guru piket jika lima menit setelah bel masuk, 

guru belum datang ke kelas. 

7. Santri yang tidak masuk atau meninggalkan kelas harus mendapatkan surat 

izin guru piket, kepala sekolah atau petugas yang ditunjuk. 

8. Santri tidak keluar kelas waktu pergantian jam pelajaran. 

9. Santri tidak meninggalkan kelas tanpa seizin guru bidang studi. 

10. Santri tidak berlaku curang pada waktu mengikuti ujian. 

11. Santri melaksanakan piket harian sesuai dengan jadwal. 

12. Santri mewujudkan dan memelihara kebersihan, kesehatan, keindahan, 

keamanan dan ketertiban sesuai kelompok kerja harian di kelas masing-

masing. 

 

 

Pasal 10 

Buku Pelajaran dan Alat Sekolah 

 

1. Santri wajib memiliki dan bertanggung-jawab atas buku pelajaran, catatan dan 

alat sekolah yang diperlukan. 

2. Santri tidak menggunakan buku catatan yang bergambar dan bertuliskan tidak 

sopan. 

3. Santri tidak meninggalkan buku pelajaran dan atau alat sekolah di sembarang 

tempat. 

4. Santri membawa semua buku pelajaran pada hari pelajaran itu berlangsung. 

5. Santri tidak memiliki dan menggunakan barang-barang yang tidak sesuai 

penggunaannya. 
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Pasal 11 

Buku Bacaan 

 

1. Santri membaca buku, majalah, koran, atau bacaan lain yang disediakan di 

perpustakaan. 

2. Santri memiliki buku-buku yang menunjang pendidikan. 

3. Santri tidak berlangganan bacaan kecuali seizin IBS. 

4. Santri tidak membawa, memiliki dan menyimpan buku-buku yang bukan 

penunjang pendidikan. 

5. Santri tidak membuat buku bacaan dan atau gambar tidak Islami. 

6. Santri tidak melakukan jual beli buku, majalah dan sejenisnya tanpa seizin 

IBS. 

7. Santri memberi nama label pada bukunya. 

 

 

BAB V 

KEORGANISASIAN 

Pasal 12 

Organisasi Badan Eksekutif Santri (BES) IBS  

 

1. Santri menjadi anggota Organisasi Badan Eksekutif Santri IBS. 

2. Santri bersedia menjadi pengurus jika terpilih. 

3. Santri mentaati segala ketentuan pengurus Badan Eksekutif Santri IBS. 

4. Santri mengikuti kegiatan Badan Eksekutif Santri IBS. 

5. Santri tidak membuat organisasi atau kelompok  kecuali dengan seizin IBS. 

 

 

BAB VI 

HALAQAH TARBAWIYAH 

Pasal 13 

 

1. Santri wajib mengikuti kegiatan halaqah tarbawiyah yang telah ditetapkan 

oleh tim tarbawi IBS. 

2. Santri membawa perlengkapan halaqah yang telah ditetapkan oleh tim tarbawi. 

3. Santri menjalankan aturan perizinan yang telah ditetapkan oleh tim tarbawi. 

 

 

BAB VII 

KEGIATAN BAHASA 

Pasal 14 

Bahasa 

 

1. Santri berbahasa Arab dan atau Inggris. 

2. Santri mengikuti seluruh kegiatan bahasa. 

3. Santri berada di tempat kegiatan bahasa lima menit sebelum kegiatan dimulai. 

4. Santri tidak meninggalkan tempat kegiatan bahasa sebelum kegiatan selesai. 

5. Santri tidak melecehkan penggunaan bahasa. 

6. Santri memenuhi panggilan mahkamah bahasa. 

7. Santri melaksanakan tugas dan sanksi dari urusan bahasa. 

8. Santri memiliki buku panduan bahasa. 
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BAB VIII 

EXTRA KURIKULER 

Pasal 15 

Kepramukaan 

 

1. Santri wajib menjadi anggota pramuka. 

2. Santri melengkapi atribut dan perlengkapan kepramukaan. 

3. Santri mengikuti semua kegiatan kepramukaan 

4. Santri mentaati segala ketentuan kepramukaan 

5. Santri tidak mengikuti kegiatan kepramukaan di luar IBS kecuali seizin IBS. 

 

 

Pasal 16 

Beladiri 

 

1. Santri wajib menjadi anggota beladiri yang ditetapkan. 

2. Santri melengkapi atribut dan perlengkapan beladiri. 

3. Santri mengikuti semua kegiatan beladiri. 

4. Santri mentaati segala ketentuan beladiri. 

5. Santri tidak mengikuti kegiatan beladiri di luar IBS kecuali seizin IBS. 

 

 

Pasal 17 

Kegiatan Wajib dan Pilihan 

 

1. Santri dapat mengikuti kegiatan ekstra kurikuler wajib yang telah ditetapkan 

oleh IBS. 

2. Santri mengikuti club-club sesuai bakat dan minatnya di IBS. 

3. Santri menjaga, merawat dan memelihara perlengkapan kegiatan extra 

kurikuler. 

4. Santri tidak mengadakan kegiatan extra kurikuler di luar tempat dan waktu 

yang ditentukan. 

5. Santri tidak mengadakan/mengikuti kegiatan di luar kecuali dengan seizin 

IBS. 

6. Santri tidak menampilkan segala bentuk kegiatan yang tidak sopan dan tidak 

Islami. 

7. Santri berolahraga dengan berpakaian olahraga yang ditentukan oleh IBS. 

8. Santri berolahraga sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan IBS. 

 

 

BAB IX 

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KERINDANGAN, KEAMANAN, 

KETERTIBAN, KEKELUARGAAN DAN KESEHATAN 

Pasal 18 

Kebersihan 

 

1. Santri menjaga kebersihan diri, kamar, kelas, kamar mandi dan lingkungan 

IBS. 

2. Santri menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan dan memakai hanger 

3. Santri membuang sampah pada tempatnya. 
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4. Santri tidak meludah sembarangan. 

5. Santri menempatkan pakaian kotor pada tempatnya dengan rapi. 

6. Santri menyimpan barang-barang miliknya dengan rapi. 

7. Santri tidak berkuku panjang, memakai cutex pada kuku dan bertato. 

 

 

Pasal 19 

Keindahan 

 

1. Santri memelihara keindahan diri, kamar dan lingkungan sekitarnya. 

2. Santri tidak menulis, mencoret dinding kamar, kelas, ranjang, almari, pintu, 

tembok, meja, bangku, toilet, kamar mandi dan sarana IBS lainnya. 

3. Santri tidak menggantungkan pakaian dan sejenisnya tidak pada tempatnya.    

4. Santri tidak memelihara binatang di lingkungan IBS. 

5. Santri tidak menempel hiasan yang tidak Islami. 

 

 

Pasal 20 

Kerindangan 

 

1. Santri menjaga dan memelihara kerindangan dan keindahan di lingkungan IBS 

2. Santri tidak merusak tanaman. 

 

 

Pasal 21 

Keamanan dan Ketertiban 

 

1. Santri wajib mentaati perintah dari semua civitas akademika IBS  

2. Santri bertanggung-jawab atas keamanan IBS. 

3. Santri wajib melaporkan hal-hal yang diduga dapat menimbulkan gangguan 

keamanan. 

4. Santri wajib melapor kepada ustadz/zah atau bagian keamanan apabila 

kehilangan atau menemukan barang milik orang lain. 

5. Santri wajib berbuat baik kepada sesama santri dan seluruh civitas akademika 

beserta kekeluarganya. 

6. Santri tidak melakukan kegiatan yang merugikan IBS. 

7. Santri tidak melakukan tindak asusila di dalam maupun di luar lingkungan 

IBS. 

8. Santri tidak membawa dan memakai pakaian yang tidak sesuai aturan IBS. 

9. Santri tidak membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam, minuman 

keras dan NAPZA. 

10. Santri tidak membawa, menyimpan dan menghisap rokok. 

11. Santri tidak membawa dan memiliki HP, kamera digital, radio/walkman, tape 

recorder, TV, Laptop, Flashdisk/MP3/MP4/MP5/iPad, Game watch, PS dan 

barang elektronik atau permainan yang tidak Islami lainnya di lingkungan 

IBS. 

12. Santri tidak berjualan di dalam IBS. 

13. Santri tidak mengedarkan daftar sumbangan dan menyebarkan poster/pamflet 

yang tidak ada hubunganya dengan kegiatan belajar mengajar kecuali dengan 

izin IBS 
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14. Santri tidak memberikan keterangan palsu atau berbohong. 

15. Santri tidak membuat dan atau mengikuti kelompok-kelompok gank, 

perkelahian dan perbuatan sewenang-wenang. 

16. Santri tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian dan 

kemusryikan dalam bentuk apapun. 

17. Santri tidak mencuri, menipu dan menggelapkan uang. 

18. Santri tidak melakukan pengerusakan barang milik IBS dan orang lain. 

19. Santri tidak melakukan penyidangan gelap maupun terbuka dengan segala 

bentuk ancaman yang diikuti kekerasan. 

20. Santri tidak melakukan segala bentuk kerja sama dalam kemungkaran. 

21. Santri tidak berkelahi dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun. 

22. Santri tidak mengintip dan mengganggu kenyamanan santri. 

23. Santri mengadukan permasalahan pribadi atau kelompok kepada 

pembimbing/murobbi/ah yang telah ditentukan dalam struktur IBS. 

24. Santri putra tidak memasuki asrama santri putri dan sebaliknya. 

 

 

Pasal 22 

Kekeluargaan 

 

1. Santri wajib menghormati dan berlaku sopan kepada seluruh civitas 

akademika IBS dan tamu. 

2. Santri wajib menghargai dan tolong menolong dalam kebaikan. 

3. Santri wajib membantu meringankan penderitaan sesama santri yang 

sakit/terkena musibah. 

4. Santri wajib memelihara dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah. 

5. Santri wajib membudayakan 5S (senyum, salam, sapa, sopan dan santun) 

dalam setiap muamalah. 

 

 

Pasal 23 

Kesehatan 

 

1. Santri wajib melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

2. Santri wajib menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. 

3. Santri wajib memeriksakan diri ke poskestren (pos kesehatan pesantren) 

apabila merasa kesehatannya terganggu. 

 

 

BAB X 

KEUANGAN 

Pasal 24 

1. Santri wajib membayar uang bulanan dan keuangan yang lain langsung ke 

bagian keuangan tepat waktu. 

2. Santri menitipkan uangnya di bank IBS dalam bentuk tabungan 

3. Santri tidak menitipkan uang kepada pendidik dan tenaga kependidikan. 

4. Santri mengambil uang di bank sesuai jadwal yang telah ditentukan maksimal 

Rp.100.000/pekan. 
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5. Santri yang mengambil uang melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan harus 

memberi tahu orang tua dan meminta tanda tangan wapimdik atau kepala 

asrama 

6. Santri tidak memegang/membawa uang tunai melebihi Rp 100.000,-/pekan 

7. Santri yang memegang uang tunai lebih dari 100.000,- akan disita untuk 

kemudian diinfaqkan ke IBS dan hasil infaq tersebut akan diumumkan di 

depan santri setiap bulannya. 

 

 

BAB XI 

KELUAR MASUK IBS 

Pasal 24 

Perizinan 

 

1. Santri wajib memiliki kartu perizinan 

2. Santri wajib izin ke pihak pengasuhan santri jika ingin bertemu saudaranya 

baik yang berada diluar ataupun di dalam pondok dengan didampingi orang 

tua/wali. 

3. Santri wajib membawa kartu perizinan yang telah ditentukan IBS pada saat 

izin dengan didampingi orang tua/wali 

4. Santri wajib membawa kartu perizinan yang sudah di tanda tangani oleh 

orang tua/wali . 

5. Santri keluar masuk IBS melalui pintu gerbang IBS dan mendaftarkan dirinya 

pada pos security dengan menunjukkan surat izin keluar. 

6. Santri keluar IBS setelah mendapat izin dari petugas yang ditentukan oleh 

bagian pengasuhan santri yang ditandatangani dan distempel pada surat jalan. 

7. Santri kembali ke IBS tepat waktu dan melapor kepada petugas yang 

memberikan izin. 

8. Saat tiba di IBS santri mengembalikan surat jalan dan mengambil kartu izin 

9. Bagi yang tidak mengambil kartu izin dianggap belum hadir  

10. Kartu izin yang tidak di ambil tiga hari setelah kehadiran di pondok akan di 

musnahkan.  

11. Santri yang terlambat hadir dari waktu yang sudah ditentukan akan 

mendapatkan sangsi yang sudah di tetapkan. 

 

 

Pasal 26 

Masa Libur 

 

1. Santri wajib dijemput oleh orang tua/wali. 

2. Santri yang pulang melalui travel harus dikonfirmasikan kepada Pendidik 

yang bersangkutan oleh orang tua/wali. 

3. Santri wajib mengisi buku mutaba’ah yaumiyyah (laporan harian) selama 

liburan dan menyerahkan kembali kepada TU kepengasuhan. 

4. Santri tidak mengadakan kegiatan naik gunung, camping, seminar, temu akrab 

dan sejenisnya kecuali dengan seizin IBS. 

5. Santri yang berada di IBS pada masa liburan harus mendaftarkan diri kepada 

pihak IBS dan wajib mematuhi tata tertib. 

6. Santri wajib menunaikan tugas yang telah diberikan IBS. 
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7. Santri wajib mengamalkan ilmu dan menjaga nama baik IBS selama masa 

liburan. 

8. Santri wajib melapor kedatangannya. 

 

 

BAB XII 

ASRAMA 

Pasal 27 

Pengasuhan santri 

 

1. Santri wajib mentaati peraturan yang berlaku di asrama. 

2. Santri melapor kepada Pendidik dan atau stafnya jika ada tamu/orang lain 

berada di dalam asrama. 

3. Santri wajib melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

4. Santri wajib menjaga, mengatur dan memelihara sarana asrama. 

5. Santri wajib menjaga 5K (kebersihan, keindahan, kerapian, ketertiban dan 

keamanan) asrama. 

6. Santri tidak mengadakan kegiatan di kamar tanpa seizin Pendidik. 

7. Santri tidak pindah kamar tanpa izin Pendidik. 

8. Santri tidak menggunakan peralatan listrik melebihi ketentuan IBS. 

9. Santri tidak menerima tamu di dalam asrama kecuali dengan izin Pendidik. 

10. Santri tidak memasuki kamar pada saat kegiatan IBS. 

11. Santri tidak menggunakan fasilitas kamar lain tanpa seizin Pendidik. 

12. Santri tidak merubah posisi ranjang dan lemari tanpa seizin Pendidik. 

 

 

Pasal 28 

Tidur 

 

1. Santri wajib berdo’a sebelum dan sesudah tidur. 

2. Santri melaksanakan adab-adab tidur. 

3. Santri wajib tidur maksimal jam 22.00 WIB 

4. Santri tidur di tempat tidurnya masing-masing. 

5. Santri tidur dengan memakai pakaian yang aman dari kemungkinan 

terbukanya aurat. 

6. Santri bangun paling lambat 03:30 subuh. 

7. Santri tidak mengganggu orang lain yang sedang tidur. 

8. Santri memiliki peralatan tidur berupa dipan, kasur, bantal dan sprei. 

9. Santri tidak dibenarkan tidur setelah sholat subuh. 

 

 

Pasal 29 

Mandi dan kamar mandi 

 

1. Santri melaksanakan adab dalam kamar mandi 

2. Santri menghemat penggunaan air mandi. 

3. Santri wajib memiliki dan membawa peralatan mandi masing-masing. 

4. Santri wajib menjaga peralatan dan kebersihan kamar mandi. 

5. Santri berangkat dan pulang dari kamar mandi dengan pakaian lengkap 

penutup aurat. 
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6. Santri menggunakan kamar mandi sesuai dengan ketentuan. 

7. Santri wajib menyiram kamar mandi sampai bersi setelah melakukan buang air 

besar/air kecil. 

 

BAB XIII 

HAK MILIK 

Pasal 30 

Kepemilikan 

 

1. Santri memiliki perlengkapan harian wajib menjaga serta memelihara 

kepemilikannya dengan baik. 

2. Santri memiliki baju seragam sekolah sesuai ketentuan. 

3. Santri memiliki baju maksimal delapan stel selain baju seragam. 

4. Santri wajib memberi label nama diri dengan bordir pada setiap pakaiannya di 

tempat yang telah ditentukan. 

5. Santri memiliki baju tidur. 

6. Santri memiliki dua pasang sepatu dan satu pasang sandal. 

7. Santri tidak memiliki kasur, bantal dan guling lebih dari satu. 

8. Santri tidak membawa lemari di luar ketentuan IBS. 

 

 

Pasal 31 

Pinjam Meminjam Barang 

 

1. Santri bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya. 

2. Santri mengembalikan pinjaman sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, 

dan apabila rusak/hilang harus mengganti. 

3. Santri tidak memakai hak milik orang lain kecuali dengan seizin pemiliknya. 

4. Santri tidak menggunakan barang-barang IBS kecuali dengan seizin IBS. 

 

 

BAB XIV 

KONSEKUENSI LOGIS  DAN PENGHARGAAN (REWARD) 

Pasal 32 

Klasifikasi Konsekuensi logis 

 

Setiap santri dibekali 160 Poin. Poin akan bertambah ketika santri mendapat prestasi 

dan berkurang ketika santri melakukan kelalaian. 

 

A. TAMBAHAN POIN 

1. Prestasi Tarbawi 

a. Melakukan tahajjud dan witir 4 kali dalam satu pekan (10) 

b. Melakukan Sholat Dhuha 7 kali dalam satu pekan (10) 

c. Puasa Senin Kamis 8 kali dalam satu bulan (10) 

d. Puasa Ayaumul Bidh 3 hari dalam satu bulan (6) 

e. Puasa sunah Daud dalam satu bulan (14) 

2. Prestasi Akademik. 

a. Mendapat peringkat 3 Besar kelas (1=30, 2=20, 3=10) 

b. Menjadi utusan IBS dalam Olimpiade dan Lomba Akademik tingkat 

Kabupaten (5) 
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c. Menjadi utusan IBS dalam Olimpiade dan Lomba Akademik tingkat 

Provinsi (10) 

d. Menjadi utusan IBS dalam Olimpiade dan Lomba Akademik tingkat 

Nasional (15) 

e. Menjadi utusan IBS dalam Olimpiade dan Lomba Akademik tingkat 

Internasional (20) 

f. Juara Olimpiade dan Lomba Akademik tingkat Kabupaten (10) 

g. Juara Olimpiade dan Lomba Akademik tingkat Provinsi (15) 

h. Juara Olimpiade dan Lomba Akademik tingkat Nasional (20) 

i. Juara Olimpiade dan Lomba Akademik tingkat Internasional (30) 

3. Prestasi non Akademik. 

a. Menjadi pemenang dalam perlombaan kegiatan internal (1=30, 2=20, 

3=10) 

b. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Kabupaten (5) 

c. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Provinsi (10) 

d. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Nosional (15) 

e. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Internasional (20) 

f. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Kabupaten (10) 

g. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Provinsi (15) 

h. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Nosional (20) 

i. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Internasional (30) 

4. Tahfidzul Qur’an. 

a. Melebihi standar minimal hafalan (Penambahan diatas 1 Juz) (20) 

b. Menjadi pemenang dalam perlombaan kegiatan internal (1=30, 2=20, 

3=10) 

c. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Kabupaten (5) 

d. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Provinsi (10) 

e. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Nosional (15) 

f. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Internasional (20) 

g. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Kabupaten (10) 

h. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Provinsi (15) 

i. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Nosional (20) 

j. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Internasional (30) 

5. Menghafalkan Hadits 

a. Hafal hadits Arba’in (20) 

b. Hafal 50 Hadits pilihan (selain Arba’in) (25) 

6. Prestasi Bahasa. 

a. Aktif berbahasa Arab dan atau Inggris (20) 

b. Aktif menyetorkan 10 Kosakata/Mufrodat per hari (20) 

c. Memiliki karya ilmiah/essai/tulisan yang dipublikasikan di media (20) 

d. Menjadi pemenang dalam perlombaan kegiatan internal (1=30, 2=20, 

3=10) 

e. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Kabupaten (5) 

f. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Provinsi (10) 

g. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Nosional (15) 

h. Menjadi utusan IBS dalam kegiatan tingkat Internasional (20) 

i. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Kabupaten (10) 

j. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Provinsi (15) 

k. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Nosional (20) 

l. Menjadi Juara dalam kegiatan tingkat Internasional (30) 
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 PENGURANGAN POIN 

1. KELALAIAN BERAT 

1.1 Bentuk-bentuk konsekuensi logis KELALAIAN BERAT 

1. Membersihkan dan i’tikaf di masjid selama 2 pekan 

2. Puasa Daud selama 1 minggu  

3. Baca Al-Qur’an 1 kali khatam selama 1 minggu 

4. Cukur rambut kepala licin (ikhwan), memakai jilbab khusus  berwarna 

merah, kuning, hijau (akhwat) 

5. Dikembalikan kepada orang tua 
 

1.2 Kriteria KELALAIAN BERAT 

1. Melakukan pertemuan ikhwan dan akhwat, pacaran atau berdua-duaan 

(SP-3) 

2. Narkoba/ngelem (SP-3) 

3. Perilaku menyimpang = homo/lesbian (suka dengan sesama jenis) (SP-3) 

4. Masuk kamar lawan jenis (SP-3) 

5. Pornografi (majalah, gambar, buku, dan film berbau porno) * (-100) 

6. Mencuri * (-100) 

7. Keluar pondok tanpa izin**(-100) 

8. Mengancam, memprovokasi, dan membuat tidak nyaman orang lain**(-

100) 

9. Berkelahi**(-100) 

10. Melawan ustadz/ustadzah baik perkataan dan atau perbuatan** 

i. Dengan perkataan dan atau ekspresi perlawanan (-125) 

ii. Dengan perkataan disertai kontak fisik (SP-3) 

11. Merokok* (-100) 

12. Membawa HP, laptop, dan alat elektronik ketika di IBS* (-100) 

13. Bersaksi dan sumpah palsu** (-125) 

14. Terlambat datang ke IBS ** (-100) 

15. Tidak shalat wajib ** (-100) 

16. Merusak fasilitas IBS** (-100) 

17. Mencemarkan nama baik lembaga** (-100) 

18. Melakukan kegiatan bersama lawan jenis** (-100) 

19. Tidak mengikuti ujian tanpa alasan syar’i** (-100) 

20. Masuk dan keluar lewat jendela** (-100) 

21. Menggosob barang milik orang lain* (-50) 

22. Menyimpan dan mengedit gambar lawan jenis** (-100) 

23. Mengintip orang mandi* (-100) 
 

*        Kelalaiannya terhitung selama menjadi santri IBS 

**      Kelalaiannya terhitung per semester 

 
2. KELALAIAN SEDANG 
 

2.1. Bentuk-bentuk konsekuensi logis KELALAIAN SEDANG 

1. Shalat tahajud 3 kali selama 1 pekan yang disaksikan Pendidik 

2.    Minta nasihat 

3. Membaca 2 juz Al-Qur’an per hari selama 1 pekan 

5. Shalat di saf depan selama 3 hari 

6. Membersihkan kamar mandi/WC 1 kali setiap pelanggaran 

7. Memberikan tausyiah setelah shalat Ashar 1 kali 

8. Lari keliling lapangan dengan membawa kasur/ember 5 kali keliling 
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9. Puasa Daud selama 1 pekan 

10. Diberikan Surat Peringatan 

11. Menulis surat Al-Qur’an  

 

2.2 Kriteria KELALAIAN SEDANG 
 

1. Tidak puasa sunnah yang dijadwalkan pondok* (-30) 

2. Tidak shalat berjamaah di masjid (-30) 

3.    Tidak hadir halaqah tarbawiyah (-30) 

4. Tidak mengikuti salah satu kegiatan wajib pondok (-30) 

6. Berbicara kotor (-30) 

7. Bertengkar, mengejek (adu mulut) (-15) 

8. Mengirim surat/kado/main isyarat (ikhwan ke akhwat atau 

sebaliknya) (-30) 

9. Tidak memiliki Al-Qur’an (-10) 

10. Tidak memiliki sandal (-10) 

11. Datang ke pondok tanpa melapor kepada guru asrama (-25) 

12. Membawa atau memakai celana jeans/levis, celana ketat  dan 

sejenisnya (-30) 

13. Memakai celana pendek (di atas lutut) di dalam kamar (-30) 

14.  Memakai handuk ke luar kamar (-30) 

15.  Tidur berdua dalam satu tempat tidur (-25) 

16.  Tidur di kamar orang lain (-20) 

17. Tidak memakai kaos kaki (akhwat) (-30) 

18. Berbahasa daerah (-10) 

19.  Tidur dengan membuka baju (-25) 

20. Tidak masuk kelas tanpa surat izin (-30) 

21.  Cabut pada jam KBM (-30) 

22.  Merusak barang milik orang lain (-30) 

23.  Merayakan ulang tahun dengan cara jahiliyah (-30) 

24. Tidak memakai seragam sekolah (baju, celana/rok, kaos kaki, sepatu, 

dasi, jilbab formal) (-30) 

25.  Menggunakan gelang, hena, kutek, tato (-20) 

26.  Memotong rambut yang tidak sesuai dengan adab pesantren (-25) 

27. Berdagang di IBS (-20) 

28. Menyalahgunakan izin keluar pondok (-30) 

29. Tidak memakai sepatu hitam pada jam akademik (-10) 

30. Naik atau duduk dia atas meja (-15) 

31. Memakai pakaian yang transparan, kecil, paspasan (-30) 

32. Berada di kamar pada jam akademik (-30) 

33. Tidak mau setoran hafalan Qur’an (-30) 

34. Membawa senjata tajam seperti pisau, parang, dll (-30) 

35. Meminjam hp selain kepada walas, murabbi/murabbiyah, Pendidik (-

20) 
 

       Ket.: *  Yang tidak puasa : diwajibkan puasa pada hari lain (Senin) 

 

 

2.3 Prosedur konsekuensi logis KELALAIAN SEDANG 
 

1. Satu kali melakukan kelalaian 

a. Shalat di saf pertama selama 3 hari 
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b. Membuat insya’ (karangan) dengan menggunakan bahasa Arab atau 

bahasa Inggris (khusus melanggar bahasa)  

2. Dua kali melakukan kelalaian 

a. Shalat tahajud 3 kali yang disaksikan Pendidik 

b. Baca Al-Quran 2 juz per hari selama 1 pekan 

c. Membersihkan kamar mandi 1 kali 

d. Menerjemahkan bahasa Arab atau Inggris kedalam bahasa Indonesia 

3. Tiga kali melakukan kelalaian 

a. Memberikan tausyiah berbahasa Arab atau berbahasa Inggris 1 kali 

dalam sepekan 

b. Puasa Senin dan Kamis   

c. Minta nasihat 

4. Empat kali melakukan kelalain sedang menjadi kelalain berat (SP 1) 

 

 

3. KELALAIAN RINGAN 
 

3.1 Bentuk-bentuk konsekuensi logis KELALAIAN RINGAN 

1. Nasihat 

2. Push-up 10 kali (ikhwan) 

3. Membangunkan teman selama 1 pekan 

4. Menghafal vocabulary/hadits  

5. Memungut 30 sampah 
 

3.2 Kriteria KELALAIAN RINGAN 

1. Masbuk (terlambat hadir shalat berjama’ah) (-10) 

2. Tidak memakai perlengkapan shalat (sarung, peci, baju koko/kemeja) 

pada shalat Ashar, Maghrib, Isya, dan Subuh (-10) 

3. Main-main di masjid pada waktu shalat (-10) 

4. Terlambat tidur malam (maksimal pukul 22.15 WIB) (-5) 

5. Makan nasi di kamar (-10) 

6. Meninggalkan Al-Qur’an di masjid (-5) 

7.  Mengabaikan piket  kamar dan kelas (-10) 

8.  Keluar masjid setelah shalat sebelum berdzikir (-10) 

9.  Buang sampah sembarangan (-5) 

11.  Tidur pagi setelah shalat Subuh (-10) 

12.  Makan bukan pada waktunya (-5) 

13.  Meletakkan sandal dan sepatu bukan pada tempatnya (-10) 

14.  Olahraga bukan pada waktu dan tempatnya (-5) 

15.  Mencoret-coret pakaian (-10) 

16.  Tidak memakai bahasa resmi (Arab dan Inggris) pada waktu yang 

ditentukan (-5) 

17. Terlambat masuk kelas (-10) 

18. Meninggalkan buku dan barang pribadi lainnya di sembarang tempat 

(-5) 

19. Memakai sepatu atau sandal di kelas dan di kamar (-10) 

20. Memakai batu akik (-5) 

21. Memakai pet, sebo (-5) 

22. Tidak memakai baju putih pada hari Jum’at pada jam KBM serta peci 

pada Shalat Jum’at (bagi ikhwan) (-10) 

23. Tidak menegur guru ketika berpapasan (-5) 
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25. Memakai ikat pinggang yang tidak layak (-5) 

26. Tidur pada jam KBM di kelas (-5) 

27. Makan pada jam akademik (-5) 

 

3.3. Prosedur konsekuensi logis KELALAIAN RINGAN 
 

1. Satu kali melakukan kelalaian  

a. Nasihat  

2. Dua kali melakukan kelalaian 

a. Menghafal 10 kosakata (Arab atau Inggris) atau 1 hadits 

b. Push up 20 kali 

c. Lari keliling lapangan 3 kali 

3. Tiga kali melakukan kelalaian 

a. Menghafal 15 kosakata atau 2 hadits 

b. Push up 40 kali 

c. Lari keliling lapangan 5 kali 

4. Empat kali melakukan kelalaian ringan menjadi kelalain sedang 

 

 

Pasal 33 

Pemberian Konsekuensi Logis 

 

1. Yang berhak memberi konsekuensi logis adalah: 

a. Petugas yang ditunjuk. 

b. Pengurus organisasi santri yang ditunjuk. 

2. Petugas keamanan BES yang ditunjuk hanya dibenarkan memberikan 

konsekuensi logis pada kelalaian tingkat ringan dengan sepengetahuan 

ustadz/ustadzah. 

3. Ketetapan usulan konsekuensi logis kategori kelalaian berat (SP-3 ) ditetapkan 

melalui musyawarah ustadz/ustadzah, dan di ajukan kepada Pimpinan IBS. 

4. Keputusan pengembalian kepada orang tua di ambil oleh pimpinan IBS. 

 

 

Pasal 34 

Penghargaan 

 

1. Santri yang berprestasi berhak mendapatkan perhargaan. 

2. Penghargaan meliputi: 

a. Piagam penghargaan. 

b. Nilai kepribadian A di raport. 

c. Beasiswa dari IBS. 

d.  Hadiah tertentu yang tidak mengikat. 

e. Poin prestasi. 

 

\ 
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BAB XV 

SURAT PERINGATAN (SP) DAN 

SURAT PERJANJIAN TERAKHIR (SPT) 

Pasal 35 

Ketentuan 

 

1. Santri mendapat SP-1 jika poin bersisa 60. 

2. Santri mendapat SP-2 jika poin bersisa 35. 

3. Santri mendapat SP-3 jika poin tidak bersisa 

 

 

BAB XVI 

KAFARAT 

Pasal 36 

Konsekuensi Kafarat 

1. Kafarat diberikan kepada santri yang melanggar peraturan-peraturan yang 

berlaku. 

2. Setiap santri mendapatkan kesempatan kafarat satu kali dalam setahun. 

3. Santri yang melakukan pelanggaran dan belum mencapai pemberian SP, maka 

tetap diberikan konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan. 

4. Waktu pelaksanaan kafarat ditentukan oleh pendidik. 

5. Konsekuensi Surat peringatan sbb : 

1. SP-1 : pemberitahuan kepada orang tua melalui telepon  dan mendapat 

kafarat : 

a. Membersihkan masjid selama 2 pekan 

b. Puasa Daud selama 1 minggu 

c. Baca Al-Qur’an 1 kali khatam selama 1 minggu 

d. Cukur kepala licin (ikhwan), memakai jilbab khusus  berwarna merah, 

kuning, hijau (akhwat)  

2. SP-2 : Pemanggilan orang tua  dan mendapat kafarat : 

a. Membuat surat perjanjian terakhir 

b. Membersihkan masjid/Lingkungan IBS selama 2 pekan 

c. Puasa Daud selama 1 minggu 

d. Baca Al-Qur’an 1 kali khatam selama 1 minggu 

e. Cukur kepala licin (ikhwan), memakai jilbab khusus  berwarna merah, 

kuning, hijau (akhwat) 

f. I’tikaf di Masjid selama satu pekan. 

3. SP-3 : dikembalikan kepada orang tua  

 

 

Pasal 37 

Jenis Kafarat 

 

1. Prestasi Akademik. 

2. Prestasi non Akademik. 

3. Tahfidzul Qur’an. 

4. Kehadiran 100 % dalam kegiatan IBS 

5. Menghafalkan Hadits 

6. Menghafalkan naskah yang ditentukan oleh Unit Pembinaan. 

7. Menyetor hafalan kalimat bahasa Arab dan atau bahasa Inggris. 
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Pasal 38 

Jenis Kelalaian yang tidak berlaku kafarat 

 

1. Melakukan kemusyrikan besar. 

2. Membawa, menyimpan, mengkomsumsi dan menjual belikan MIRAZ dan 

NAPZA 

3. Melakukan tindakan asusila 

4. Mencuri dan atau mengambil hak orang lain secara paksa ≥ harga 1 gram 

emas murni/24 karat. 

5. Melakukan penganiayaan berat dan atau provokator tawuran. 

6. Pacaran sampai terjadi kontak fisik. 

7. Melecehkan civitas akademika IBS 

8. Melakukan demontrasi secara destruktif. 

9. Santri ikhwan masuk kekamar akhwat atau akhwat masuk kekamar ikhwan. 

 

 

BAB XVII 

ATURAN PERALIHAN 

Pasal 39 

Masa Berlaku 

 

1. Tata tertib santri dinyatakn berlaku sejak ditetapkan. 

2. Tata tertib santri dievaluasi minimal satu tahun sekali sejak tanggal 

ditetapkan. 

3. Dengan berlakunya Tata Tertib Santri ini maka tata tertib sebelumnya 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

 

BAB XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40 

 

1. Tata tertib ini menjadi acuan dasar peraturan santri di Al-Ihsan Boarding 

School  Riau. 

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

 

 

 

Ditetapkan  : di Siak Hulu 

Pada tanggal : 24 Juli 2015 

Pimpinan 

 

 

 

 

 

 

 KH. Misran Agusmar, Lc 
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KEPUTUSAN PIMPINAN AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU 

NO: 33/SK-Pimp/IBS/VII/2015 

Tentang 

KRITERIA KENAIKAN KELAS DAN KRITERIA KELULUSAN SANTRI  

AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU  

 

Pimpinan Al-Ihsan Boarding School Riau setelah 

 

Memperhatikan : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional 

  2. Statuta Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau Bab IX Pasal 22 

tentang Tugas dan Kewenangan Pimpinan Al-Ihsan 

Boarding School Riau 

  3. Peraturan dan Tata Tertib santri Al-Ihsan Boarding School 

Riau 

Menimbang :  1. Bahwa rencana strategis Al-Ihsan Boarding School menuntut 

adanya penguatan dan peningkatan peran pendidikan, 

tarbiyah dan da’wah santri; 

  2. Bahwa ujian akhir program IBS pesantren merupakan salah 

satu cara dalam menentukan kebijakan pembelajaran pada 

tahun-tahun mendatang. 

   3. Bahwa untuk menentukan kenaikan kelas, kelulusan kelas 

dan santri teladan,  dipandang perlu untuk menetapkan 

syarat-syarat kenaikan, kelulusan dan kriteria santri teladan. 

Mengingat : 1. Hasil Rapat Kepala Sekolah bersama majelis pendidik 

SMPIT tentang kreiteria Kenaikan Kelas di SMPIT Al-Ihsan 

Boarding School Riau. 

  2. Hasil Rapat Kepala Sekolah bersama majelis pendidik MA 

tentang kreiteria Kenaikan Kelas dan kelulusan di MA Al-

Ihsan Boarding School Riau. 

  3. Hasil rapat finalisasi buku panduan santri oleh tim penyusun 

pada 23 Juli 2015. 

  4. Perlunya surat keputusan untuk penetapan kriteria kenaikan 

kelas dan kelulusan SMPIT dan MA Al-Ihsan Boarding 

School Riau  

 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : 

PERTAMA : 1. Kriteria kenaikan kelas dan kelulusan bagi peserta didik 

tingkat Menengah pada SMPIT Al-Ihsan Boarding School 

Riau sebagaimana terlampir. 

KEDUA  2. Kriteria kenaikan kelas dan kelulusan bagi peserta didik 

tingkat Atas pada MA Al-Ihsan Boarding School Riau 

sebagaimana terlampir. 
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  3. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di 

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka 

segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

Ditetapkan  : di Siak Hulu 

Pada tanggal : 24 Juli 2015 

Pimpinan 

 

 

 

 

 

KH. MISRAN AGUSMAR, Lc 

 

 

Tembusan 
1. Yth. Ketua  Dewan Pembina Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau 

2. Yth. Ketua  Dewan Pengurus Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau 

3. Yth. Ketua  Dewan Pengawas Yayasan Wakaf Al-Ihsan Riau 

4. Arsip 
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Lampiran : SK. PIMPINAN NO: 33/SK-Pimp/IBS/VII/2015 

 Tentang KRITERIA KENAIKAN KELAS DAN KRITERIA 

KELULUSAN SANTRI AL-IHSAN BOARDING SCHOOL 

RIAU  

 

 

KRITERIA KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN 

SMP IT AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU 

TAHUN PELAJARAN 2015-2016 

 

A.  KRITERIA KENAIKAN KELAS (VII KE KELAS VIII, VIII KE KELAS IX) 

 

1. Kenaikan Kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun; 

2. Peserta didik dinyatakan NAIK KELAS, apabila yang bersangkutan memenuhi 

SELURUH ketentuan berikut: 

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik (tidak pernah SP-3); 

c. Tidak hadir tanpa keterangan tertulis dari asrama atau Poskestren atau 

orang tua maksimal 4 kali (dalam satu tahun); 

d. Tidak cabut pada jam KBM maksimal 8 kali (dalam satu tahun); 

e. Tidak lebih dari 4 (empat) mata pelajaran nilainya di bawah KKM untuk 

kelas VII & VIII Reguler, 3 (tiga) mata pelajaran nilainya di bawah KKM 

untuk kelas VIII Tahfidz; 

f. Tuntas menyetor hafalan Al-Qur’an 1 juz (juz 30 dan) untuk kelas VII, 

dan 2 juz (juz 29 & 28) untuk kelas VIII, dibuktikan dengan keterangan 

dari guru tahfidz; 

g. Memiliki kesadaran dalam beribadah yang dibuktikan dengan keterangan 

dari murabbi/murabbiyah masing-masing. 

3. Peserta didik dinyatakan NAIK KELAS BERSYARAT, apabila yang 

bersangkutan melakukan atau memenuhi SALAH SATU bahkan SELURUH poin 

berikut: 

a. Pernah SP-2. 

b. Cabut dari kelas pada jam sekolah sebanyak 4 (empat) sampai 7 (tujuh) 

kali. 

c. Memperoleh 1 (satu) sampai  4 (empat) mata pelajaran nilainya di bawah 

KKM. 

d. Hafalan Al-Qur’an di bawah 1 juz (juz 30) bagi kelas VII, dan 2 juz (juz 

29 & 28) bagi kelas VIII. 

e. Belum memiliki kesadaran dalam beribadah yang dibuktikan dengan 

keterangan dari murabbi/murabbiyah masing-masing. 

4. Peserta didik dinyatakan TIDAK NAIK KELAS, apabila yang bersangkutan 

memenuhi atau melakukan SALAH SATU bahkan SELURUH ketentuan berikut: 

a. Tidak menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 

b. Batas ketidakhadiran di atas 4 (empat) kali dalam satu tahun. 

c. Memperoleh lebih dari 4 (empat) mata pelajaran nilainya di bawah KKM 

untuk kelas VII & VIII Reguler, lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran nilainya di 

bawah KKM untuk kelas VIII Tahfidz 

d. Tidak menuntaskan atau tidak mau mengikuti remedial mata pelajaran yang 

nilainya di bawah KKM (dari ketentuan naik kelas bersyarat). 
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e. Tidak memiliki hafalan Al-Qur’an atau tidak mau menyetor hafalan Al-Qur’an 

kepada guru tahfidz.  

f. Jika karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan fisik, emosi, 

atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi 

yang ditargetkan. 

 

B.  KRITERIA KELULUSAN (KELAS IX KE KELAS X MA IBS) 

1. Peserta didik dikatakan lulus setelah menyelesaikan program pendidikan hingga 

kelas XII MA IBS; 

2. Peserta didik dinyatakan ’lulus’ dari satuan pendidikan, setelah: 

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik (tidak pernah SP-3); 

c. Lulus Ujian Sekolah dan ditetapkan setelah menerima hasil Ujian Nasional; 

d. Tidak hadir tanpa keterangan tertulis dari asrama atau Poskestren atau orang 

tua maksimal 4 kali (dalam satu tahun); 

e. Tidak lebih dari 4 (empat) mata pelajaran nilainya di bawah KKM; 

f. Batas minimal nilai untuk setiap mata pelajaran yang di-US-kan adalah 60; 

g. Memperoleh rata-rata nilai minimal 60; 

h. Tuntas menyetor hafalan Al-Qur’an dengan muraja’ah 4 juz, dibuktikan 

dengan keterangan dari guru tahfidz yang bersangkutan; 

i. Memiliki kesadaran dalam beribadah yang dibuktikan dengan keterangan dari 

murabbi/murabbiyah masing-masing. 
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Lampiran : SK. PIMPINAN NO: 33/SK-Pimp/IBS/VII/2015 

 Tentang KRITERIA KENAIKAN KELAS DAN KRITERIA 

KELULUSAN SANTRI AL-IHSAN BOARDING SCHOOL 

RIAU  

 

 

KRITERIA KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN 

MA AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU 

TAHUN PELAJARAN 2015-2016 

 

A.  KRITERIA KENAIKAN KELAS (X KE KELAS XI, XI KE KELAS XII) 

 

1. Kenaikan Kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun; 

2. Peserta didik dinyatakan NAIK KELAS, apabila yang bersangkutan memenuhi 

SELURUH ketentuan berikut: 

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik (tidak pernah SP-3); 

c. Tidak pernah absen (Kecuali mendapat izin/keterangan tertulis dari 

asrama atau Poskestren atau orang tua maksimal 4 kali dalam satu tahun); 

d. Tidak cabut pada jam KBM maksimal 8 kali (dalam satu tahun); 

e. Tidak lebih dari 5 (lima) mata pelajaran nilainya di bawah KKM; 

f. Tuntas menyetor hafalan Al-Qur’an 2 juz (juz 2 & 3) untuk kelas X, dan 2 

juz (juz 4 & 5) untuk kelas XI, dibuktikan dengan keterangan dari guru 

tahfidz; 

g. Memiliki kesadaran dalam beribadah yang dibuktikan dengan keterangan 

dari murabbi/murabbiyah masing-masing. 

3. Peserta didik dinyatakan NAIK KELAS BERSYARAT, apabila yang 

bersangkutan melakukan atau memenuhi SALAH SATU bahkan SELURUH poin 

berikut: 

a. Pernah SP-2. 

b. Cabut dari kelas pada jam sekolah sebanyak 4 (empat) sampai 7 (tujuh) 

kali. 

c. Memperoleh 1 (satu) sampai  5 (lima) mata pelajaran nilainya di bawah 

KKM. 

d. Hafalan Al-Qur’an di bawah 2 juz (juz 2 & 3) bagi kelas X, dan 2 juz (juz 

4 & 5) bagi kelas XI. 

e. Belum memiliki kesadaran dalam beribadah yang dibuktikan dengan 

keterangan dari murabbi/murabbiyah masing-masing. 

4. Peserta didik dinyatakan TIDAK NAIK KELAS, apabila yang bersangkutan 

memenuhi atau melakukan SALAH SATU bahkan SELURUH ketentuan berikut: 

a. Tidak menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 

b. Batas ketidakhadiran di atas 4 (empat) kali dalam satu tahun. 

c. Memperoleh lebih dari 5 (lima) mata pelajaran nilainya di bawah KKM untuk 

kelas X & XI. 

d. Tidak menuntaskan atau tidak mau mengikuti remedial mata pelajaran yang 

nilainya di bawah KKM (dari ketentuan naik kelas bersyarat). 

e. Tidak memiliki hafalan Al-Qur’an atau tidak mau menyetor hafalan Al-Qur’an 

kepada guru tahfidz.  
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f. Jika karena alasan yang kuat, misal karena gangguan kesehatan fisik, emosi, 

atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi 

yang ditargetkan. 

 

B.  KRITERIA KELULUSAN (KELAS XII MA IBS) 

1. Peserta didik dikatakan lulus setelah menyelesaikan program pendidikan hingga 

kelas XII MA IBS; 

2. Peserta didik dinyatakan ’lulus’ dari satuan pendidikan, setelah: 

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik (tidak pernah SP-3); 

c.   Lulus Ujian Madrasah dan ditetapkan setelah menerima hasil Ujian 

Nasional; 

d. Tidak hadir tanpa keterangan tertulis dari asrama atau Poskestren atau orang 

tua maksimal 4 kali (dalam satu tahun); 

e. Tidak lebih dari 5 (lima) mata pelajaran nilainya di bawah KKM; 

f.   Batas minimal nilai untuk setiap mata pelajaran yang di-US-kan adalah 70; 

g. Memperoleh rata-rata nilai minimal 70; 

h. Tuntas menyetor hafalan Al-Qur’an dengan muraja’ah 10 juz (santri dari 

SMP IT IBS) dan 5 juz (santri dari SMP/MTs luar IBS), dibuktikan dengan 

keterangan dari guru tahfidz yang bersangkutan; 

i.   Memiliki kesadaran dalam beribadah yang dibuktikan dengan keterangan 

dari murabbi/murabbiyah masing-masing. 

j.   Menyelesaikan tugas akhir personal project (karya ilmiah) dengan 

memperoleh nilai minimal BAIK. 

k. Menyelesaikan program pengabdian. 
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JANJI SANTRI 
 

 

KAMI SANTRI  AL-IHSAN BOARDING SCHOOL RIAU, DENGAN INI 

BERJANJI : 

 

1. Beriman Dan Bertaqwa Kepada Allah SWT, Dengan Melaksanakan Segala 

perintahNYA Dan Menjahui Segala larangaNYA. 

 

2. Menjadikan Al-Qur’an Dan As-Sunnah, Sebagai Landasan Berpikir, Bersikap 

Dan Berperilaku. 

 

3. Menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai Suri Tauladan 

Kami. 

 

4. Menjunjung Tinggi Nilai Jihad, Hingga Meraih Pahala Syahadah. 

 

5. Berbakti Kepada Kedua Orang Tua, Dan Berbuat Baik Terhadap Sesama 

Muslim. 

 

6. Dengan Iman Dan Taqwa Kami Bertekad Meraih Prestasi Yang Lebih 

Gemilang. 

 

7. Menjunjung Tinggi Nama Baik Al-Ihsan Boarding School Riau, Di Manapun 

Kami Berada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


