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SAMBUTAN 

 

 

Salah satu ciri khas kehidupan di boarding adalah kemandirian santri sebagai subjek dalam 

memperdalam ilmu keagamaan. Kemandirian merupakan salah satu yang ingin dicapai dalam proses 

pendidikan. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan berbagai teori keilmuan yang 

biasa disampaikan di bangku sekolah, namun lebih penting dari itu. Seorang guru mendidik dan 

membina santri untuk dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu 

wata’ala, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, bertanggung jawab, serta mandiri. 

Kemandirian santri terlihat dalam kehidupan di pesantren seperti mandiri ketika makan, 

minum, mencuci pakaian, hingga mandiri dalam belajar. Kemandirian ini kurang nampak pada 

peserta didik di lembaga pendidikan formal. Diantara lembaga pendidikan yang berkembang, 

pondok pesantren memiliki karakter yang kuat dalam rangka membentuk kemandirian para 

santrinya. Sistem asrama dan karakteristik pada kehidupan pondok pesantren, mendorong santri 

agar mampu memenuhi kehidupan sehari-hari dengan mandiri. 

Program boarding di Al-Wildan Islamic School, memiliki lima hal utama yang ingin dicapai pada 

setiap penyelenggaraan pendidikannya yaitu, keshahihan aqidah, keistiqamahan ibadah, keluwesan 

muamalah, kemahiran qira’ah, dan kefasihan khithabah.  

Berbagai program dan peraturan boarding, hakikatnya bukan untuk mengekang kebebasan dan 

kreativitas santri, tapi untuk mendorong santri dalam meningkatkan kualitas intelektual, spiritual, 

dan emosionalnya. Selain itu juga untuk memilih dan memilah hal yang urgen untuk dipelajari dan 

dibiasakan, serta hal yang dapat ditunda dan ditinggalkan.   

Terakhir semoga buku panduan ini bisa menjadi panduan bagi para santri dalam menempa diri 

meningkatkan kualitas intelektual, spiritual, dan emosionalnya di Al-Wildan Islamic School. 

Segala pujian dan rasa syukur sepantasnyalah hanya kita haturkan kepada Allah azza wajalla 

Pencipta Alam semesta dan Penguasa jagad raya, atas beribu-ribu nikmat yang telah diberikan, baik 

yang kita minta ataupun yang tak kita minta. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad shallahu alaihi wasallam, keluarga, para shahabat dan orang-orang yang setia mengikuti 

jejek beliau hingga akhir zaman. 

Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, kami ucapkan selamat bergabung di “Al-Wildan 

Internasional Islamic School “ yaitu sebuah sekolah sunnah Terbaik dalam mencerdaskan anak 

dengan ilmu dan memulyakan anak dengan Al-Qur’an. Terima kasih atas kepercayaan bapak ibu 

untuk bersama-sama mendidik buah hati bapak ibu menjadi generasi penerus salafussalih.  

 

  Presiden Direktur Al WIldan 

 

 

Dr. Abdurrahim Al Basyir, M.Pd 
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IDENTITAS SANTRI 

1. Nama Lengkap :  

2. Nama Panggilan :   

3. No Induk :   

4. Tempat dan Tanggal Lahir :   

5. Jenis Kelamin :   

6. Golongan Darah :   

7. Anak ke :   dari…………………………………………………………….  

8. Diterima di sekolah ini tahun  

9. Nama Orang Tua/Wali 

a. Ayah :   

b. Ibu :   

10. Pekerjaan Orang Tua Tua/Wali:  

a. Ayah :  

b. Ibu :   

11. Alamat Orang Tua  

12. No Telp Orang Tua  

a. Ayah :  

b. Ibu :  

13. No Telp emergency/darurat bukan satu rumah :   

 

Tangerang,  Juli 2021 

 

 

Santri, 
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VISI, MISI & TUJUAN  
AL-WILDAN ISLAMIC  SCHOOL 

 

I. VISI  

Terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan 

al Qur’an, ilmu syar’iyyah, didukung dengan penguasaan bahasa asing. 

 

II. MISI 

1. Mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar 

manajemen mutu dengan manajemen professional. 

2. Mencetak para huffaazh al Qur’an dan memahami ilmu syar’iyyah. 

3. Mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing matematika dan sains dengan 

memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan aqidah akhlak dan manhaj 

agama salaful shaleh. 

4. Mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing 

dalam dunia global. 
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TUJUAN JAMINAN MUTU BOARDING 

AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 

 

1. Melaksanakan thoharoh, shalat dan dzikir dengan baik 

a. Melaksanakan wudlu secara tertib beserta doanya sesuai sunnah 

b. Mandi wajib tidak ditunda 

c. Melaksanakan shalat wajib tepat waktu dan berjamaah di masjid 

d. Siap menjadi muadzin 

e. Siap menjadi imam shalat 

f. Melaksanakan dzikir dan doa sesuai sunnah 

- Dzikir dan doa harian 

- Dzikir dan doa ba’da shalat 

- Dzikir dan doa pagi dan sore  

2. Membaca Al Qur'an 

a. Mampu membaca Al Quran dengan bacaan yang berstandar sanad. 

b. Hafalan bertambah 5 juz tiap jenjang SMP dan SMA 

c. Halaqah Al-Quran 2 kali dalam sehari 

3. Kemampuan berbahasa arab  

a. Hafal 500 kosakata setiap tahun 

b. Mampu membaca dan memahami literature berbahasa Arab 

c. Bercakap-cakap dengan Bahasa arab 

d. Berpidato dengan Bahasa arab minimal 10 menit 

e. Halaqah Bahasa arab 2 kali dalam sepekan 

4. Berbakti kepada Orangtua 

a. Berpamitan saat pergi meninggalkan rumah 

b. Mendoakan orang tua 

c. Taat dan patuh kepada orang tua 

d. Peduli terhadap kondisi orang tua 

e. Berperilaku baik kepada orang tua dalam ucapan maupun perbuatan 

f. Berbakti kepada orang tua 

5. Memuliakan guru 

a. Memberi salam ketika bertemu dan bejabatan tangan 

b. Berlaku sopan dan bertutur santun terhadap guru 

c. Taat dan patuh kepada guru 

6. Menghargai teman 

a. Menghargai perbedaan dan tidak mencela atau membully 

b. Berbicara dengan bahasa santun  

c. Peduli terhadap teman 

d. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda 

7. Peduli terhadap lingkungan 

a. Bersikap baik terhadap tetangga (asrama) 

b. Membuang sampah pada tempatnya 

c. Merawat barang / fasilitas sekolah 

d. Menjaga kenyamanan lingkungan 
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e. Melaksanakan kewajiban yang berlaku di lingkungan sekolah 

8. Mandiri 

a. Menjaga barang miliki sendiri 

b. Merawat diri sendiri (bersih, rapi, sehat) 

c. Berpakaian sesuai syariat 

d. Memiliki kesadaran belajar secara mandiri 

9. Terampil berkomunikasi 

a. Menyampaikan gagasan dengan efektif 

b. Mampu mengajukan dan menjawab pertanyaan 

c. Mampu berpidato minimal 15 menit 

10. Bersikap diri yang baik 

a. Disiplin 

b. Tanggungjawab 

c. Jujur 

d. Percaya diri 

e. Cekatan 

f. Tabah 

g. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan 

11. Memiliki keterampilan belajar 

a. Mampu membuat ringkasan pelajaran 

b. Gemar membaca minimal lima buku non mapel per semester 

12. Menguasai Komputer  

a. Menguasai dasar Microsoft Office yang  meliputi MS Word, Excel, Powerpoint,  

b. Mampu memanfaatkan internet dengan baik 

13. Memiliki kemampuan akademis  

a. KKM Mata Pelajaran Umum adalah 75 

b. KKM Mata Pelajaran Dinniyah dan Bahasa Arab adalah 80  
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KEGIATAN HARIAN SANTRI (SENIN-KAMIS) 

 

 

Waktu Kegiatan 

03.45 – 04.00 Bangun pagi 

04.00 – 04.30 Qiyyamu Al-lail dan Berdoa (Terkhusus Orang tua) 

04.30 – 05.10 Shalat Sunnah Fajr, Shalat Subuh Berjama'ah 

05.10 – 06.00 Halaqah Al-qur'an 

06.00 – 06.15 Sarapan Siswa SMP 

06.15 – 06.30 Sarapan Siswa SMA 

06.15 – 06.45 Mandi,Merapikan Lemari dan Kebersihan Kamar SMP 

06.30 – 06.55 Mandi,Merapikan Lemari dan Kebersihan Kamar SMA 

07.00 – 16.00 KBM 

16.00 – 17.15 Olahraga , Bimbel 

17.15 – 17.45 Mandi Persiapan Shalat Maghrib 

17.45 – 18.00 Shalat Maghrib Berjamaah di Masjid 

18.00 – 19.00 Halaqah Al-qur'an di Masjid  

19.00 – 19.20 Shalat Isya Berjamaah di Masjid 

19.20 – 19.40 Lanjutan halaqah Al-Qur’an SMA 

19.20 – 19.40 Makan Malam SMP 

19.40 – 20.00 Makan Malam SMA 

20.00 – 21.00 Halaqah Lughoh/ Muhadhoroh/Khitobah(Terjadwal) 

21.00 – 21.30 Belajar Mandiri 

21.30 – 22.00 Bimbingan Konseling/ Tausiyyah dari Musyrif di Kamar 

22.00 Wudhu Shalat Witr Tidur Malam 
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HARI JUM’AT 

 

Waktu Kegiatan 

03.45 – 04.00 Bangun pagi 

04.00 – 04.30 Qiyyamu Al-lael dan Berdoa untuk kedua orang tua 

04.30 – 05.10 Shalat Sunnah Fajr, Shalat Subuh Berjama'ah 

05.10 – 06.00 Halaqah Al-Qur'an 

07.00 – 12.30 KBM dan Shalat Jum’at 

12.35 – 12.55 Makan siang SMP 

12.55 – 13.15 Makan siang SMA 

13.15 – 15.00 Istirahat Siang 

 

KEGIATAN HARI SABTU 

 

Waktu Kegiatan 

03.45 – 04.00 Bangun pagi 

04.00 – 04.30 Qiyyamu Al-lael dan Berdoa untuk kedua orang tua 

04.30 – 05.10 Shalat Sunnah Fajr, Shalat Subuh Berjama'ah 

05.10 – 06.00 Hiwar Jama’i/Halaqah Al-Qur'an 

06.00 – 06.20 Sarapan SMP 

06.20 – 06.40 Sarapan SMA 

07.00 – 12.00 KBM 

14.00 Perizinan Pulang 
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DAFTAR EKSTRAKURIKULER 

AL-WILDAN ISLAMIC BOARDING SCHOOL 

 

OLAHRAGA NON OLAHRAGA 

Tenis Meja Arabic club 

Sepak Bola* English Club 

Futsal Jurnalistik 

Basket Olimpiade 

Badminton Pidato Bahasa Asing 

Panahan Jurnalistik 

Renang Leadership 

 Aero Modeling* 

 

Keterangan : 

- Setiap santri wajib mengikuti 2 eskul salah satunya bidang olahraga. 

- *berbayar 
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STRUKTUR ORGANISASI BOARDING AL WILDAN 3 BSD CITY 

TAHUN AJARAN 2020 - 2021 
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TATA TERTIB BOARDING 

A. UMUM 

1. Kewajiban Santri 

a. Bertaqwa kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan mengikuti Sunnah Nabi-Nya shallahu 

alaihi wa sallam. 

b. Menjaga nama baik lembaga Al-Wildan Islamic School. 

c. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh Boarding dengan segala 

konsekuensinya. 

d. Melaksanakan aktivitas sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Boarding. 

e. Menjaga barang-barang inventaris Boarding (kerusakan atau kehilangan barang milik 

Boarding akibat kelalaian, maka perbaikan dan penggantiannya menjadi tanggung jawab 

santri yang bersangkutan). 

f. Mematuhi dan menghormati asatidzah, para musyrif, serta seluruh pegawai Sekolah. 

g. Mengucapkan salam dan berjabat tangan setiap bertemu dengan sesama santri, ustadz 

atau tamu. 

h. Bersikap sopan santun dan menghormati tamu. 

i. Melaporkan setiap barang yang dibawa santri ke asrama kepada musyrif atau Pimpinan 

Boaring. 

j. Melaporkan kejadian-kejadian penting atau pelanggaran yang dilakukan santri lainnya 

kepada wali asrama dengan jujur dan benar. 

k. Melaporkan barang yang rusak akibat kelalaian sendiri atau kelalaian orang lain kepada 

Musyrif asrama. 

l. Membantu dan menolong santri lainnya yang membutuhkan dengan sukarela. 

m. Berpakaian sesuai standar kerapian pakaian yang ditentukan Boarding. 

   

2. Larangan Santri 

a. Bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta’ala dan kepada Rasul-Nya. 

b. Merusak nama baik lembaga Al-Wildan Islamic School. 

c. Melanggar tata tertib dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Boarding. 

d. Membawa barang illegal dan barang haram seperti rokok,vape,senjata tajam dll.  

e. Melakukan perusakan fasilitas Boarding. 

f. Mengganggu atau merugikan santri lainnya. 

g. Membawa barang yang tidak sesuai dengan daftar perlengkapan santri atau benda 

lainnya yang tidak dibutuhkan dan tidak diizinkan. 

h. Membawa semua jenis novel, majalah, alat Elektronik dan komunikasi. 

i. Bullying, mengadu domba dan menggibah satu sama lain. 

j. Membuka aurat. 

k. Memakai/menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. 

l. Menjalin komunikasi lawan jenis yang bukan mahrom. 

m. Menggunakan motor / mobil di lingkungan Sekolah.  

n. Musik 

o. Isbal; memanjangkan kain melebihi mata kaki. 

p. Merayakan hari ulang tahun dan perayaan-perayaan yang tidak ada dalam ajaran Islam. 

q. Khozak; memotong sebagian rambut 
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r. Keluar dari lingkungan boarding tanpa izin Musyrif atau pimpinan Boarding. 

 

3. Hal-hal yang diperbolehkan 

a. Keluar wilayah batas Boarding dengan izin dan pengawasan ustadz penanggung jawab. 

b. Santri diperbolehkan membawa dan membaca buku bacaan penunjang pelajaran. 

c. Membawa dan memiliki MP3 yang khusus Al-Qur’an. 

d. Perlengkapan siswa boarding lainya. 

 

B. TATA TERTIB KUNJUNGAN ORANG TUA 

Bagi orang tua/wali santri, dan tamu yang berkunjung diharuskan sebagai berikut: 

1. Menaati tata tertib dan peraturan Boarding. 

2. Melaporkan kepentingannya pada security. 

3. Mengisi buku tamu di pos security ketika melakukan kunjungan. 

4. Meninggalkan kartu identitas (KTP/SIM) untuk ditukar dengan kartu kunjungan dan atau 

lembar peraturan di Pos security.  

5. Kunjungan menengok santri setiap pekan sekali: 

a. Menjenguk santri hari Jum’at. 

b. Bagi orang tua yang ingin membawa saudara atau teman anaknya diperbolehkan dengan 

syarat seizin Musyrif atau Pimpinan Boading dan persetujuan walisantri yang akan 

dibawa. 

c. Waktu kunjungan pukul 13.00 sd 16.00 WIB. 

d. Apabila waktu kunjungan telah berakhir maka orang tua, tamu, dan pengunjung 

diharapkan sudah meninggalkan wilayah Sekolah. 

e. Tempat kunjungan di area luar asrama. 

6. Tamu/pengunjung tidak diperkenankan memasuki kamar santri kecuali darurat. 

7. Tidak merokok di lingkungan Sekolah. 

8. Berbusana muslim yang syar’i, rapi dan sopan. 

9. Tamu/pengunjung dimohon untuk menjaga ketertiban dan kebersihan. 

LARANGAN:  

Orang tua santri membawa santri lain keluar Boarding tanpa izin dari orang tua yang 

bersangkutan, Musyrif dan Pimpinan Boarding. 

 

C. TATA TERTIB KEPULANGAN 

Santri dapat keluar dari Boarding untuk pulang dengan ketentuan sebagai berikut:  

1. Waktu pulang santri adalah waktu libur yang ditentukan oleh Boarding. 

2. Santri pulang harus membawa kartu perizinan yang telah dibuat oleh Boarding dan menulis 

nama di buku perizinan. 

3. Santri tidak diizinkan pulang sendirian tanpa dijemput orang tua atau wali. Kecuali orang tua 

sudah melakukan pembicaraan lisan dan bukti tertulis (WA, EMAIL, atau rekaman Video dan 

Suara) dengan Musyrif dan Pimpinan Boarding dan segala risiko yang terjadi selama proses 

kepulangan menjadi tanggung jawab orang tua. 

4. Yang berhak menjemput santri adalah orang tua/wali santri, atau keluarga dekat santri atas 

izin orang tua atau wali santri dengan menandatangani dibuku perizinan. 
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5. Bila penjemputan dipercayakan kepada orang lain, maka penjemput wajib membawa 

rekomendasi atau memo atau surat kuasa dari orang tua santri atau menghubungi Musyrif 

dan Pimpinan Boarding.  

6. Saat pulang liburan panjang, santri harus sudah menyelesaikan segala urusan dengan 

perpustakaan (peminjaman buku setelah mendapatkan konfirmasi dari bagian 

perpustakaan), Musyrif, dan teman/ustadz (pengembalian barang pinjaman). 

7. Santri boleh pulang kerumah 1 kali dalam 2 pekan dan yang menjemput wali santri yang 

bersangkutan. Penjemputan hari Sabtu pukul 13.30 dan paling lambat pukul 17.00 WIB  

8. Siswa kembali ke Mahad setelah kepulangan yaitu hari Ahad paling lambat jam 20.00 WIB 

atau hari  Senin paling lambat 06.30 WIB. 

 

Catatan : 

- Santri yang pulang tanpa melalui prosedur di atas maka dianggap melanggar tata tertib 

dan dikenakan sanksi. 

- Apabila terjadi keterlambatan kembali ke Boarding dari waktu yang telah ditentukan 

karena alasan yang tidak dibenarkan maka dianggap melanggar tata tertib dan 

dikenakan sanksi. 

- Apabila santri diantar ke Boarding melebihi dari waktu yang ditentukan maka 

kesempatan pulang pada pekan berikutnya ditiadakan. 

 

D. PERIZINAN  

Santri dapat diizinkan pulang atau meningalkan Boarding untuk keperluan tertentu, yang 

mengharuskan santri menginap di luar Boarding dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Kematian 

Yang dimaksud kematian dalam hal ini adalah kematian yang menimpa orang tua, 

paman/bibi, kakek/nenek, dan saudara kandung. Untuk izin pada saat kondisi ini adalah  

3 hari jika kejadian di pulau Jawa dan  5 hari jika kejadian di luar pulau Jawa. 

2. Menghadiri Pernikahan 

Yang dimaksud pernikahan dalam hal ini adalah pernikahan:  orang tua, paman/bibi, dan 

saudara kandung. Adapun lama izin pada kondisi ini 2 hari jika kejadian pulau Jawa dan 3 

hari jika kejadian luar pulau Jawa 

3. Sakit keras 

Yang dimaksud sakit keras dalam hal ini adalah sakit parah baik santri maupun orang tua, 

atau sakit yang disangka mendekati ajal, yang menimpa orang tua, kakek/nenek, dan 

saudara kandung. 

4. Berobat 

Santri dapat diizinkan berobat keluar dari Boarding setelah mendapat rekomendasi dari 

petugas bagian kesehatan Boarding melalui surat yang dikeluarkan oleh bagian kesehatan 

Boarding, dan penanganannya diserahkan kepada orang tua/wali santri. 

5. Haji dan Umrah  

Perizinan haji dan umrah dilakukan 1 kali selama kalender aktif belajar di Al-Wildan. 

6. Keperluan lainnya yang dianggap penting 

Selain tersebut di atas, perizinan diberikan atas permintaan orang tua hanya satu kali dalam 

satu bulan minimal diketahui oleh Pimpinan Boarding. 
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E. TATA TERTIB KELUAR SEMENTARA DARI LINGKUNGAN BOARDING  

Santri dapat keluar sementara dari lingkungan Boarding jika ada keperluan penambahan 

pelajaran seperti bimbel di luar sekolah dengan menyertakan bukti kartu bimbel. 

 

F. TATA TERTIB  DI MASJID 

1. Santri sudah hadir di masjid pukul 04.00 dan Santri hadir 5 menit sebelum waktu adzan 

dilanjutkan dengan shalat malam (qiyamullail) boleh dikerjakan di dalam asrama, kemudian 

berdoa dan menghafal. 

2. Santri diharuskan sholat lima waktu berjamaah di masjid, kecuali ada halangan syar’i dan 

mendapat izin dari musyrif.  

3. Santri diwajibkan (dalam rangka pendidikan) melaksanakan shalat sunah qabliyah dan 

ba’diyyah. 

4. Setelah shalat, santri wajib melaksanakan dzikir. 

5. Santri menghadirkan suasana khusyuk/khidmat di masjid dengan tidak berbicara yang tidak 

perlu, bercanda, dan berlarian. 

6. Santri dilarang membawa koran, majalah, novel, komik, cerpen, laptop, buku pelajaran, dan 

sebagainya kecuali setelah mendapat intruksi dari musyrif atau Pimpinan Boarding.  

7. Santri wajib mengikuti halaqah Al-Quran ba’da magrib dan Subuh. 

8. Selama di lingkungan Al-Wildan Islamic School, santri diwajibkan shalat berjamaah di masjid. 

 

G. TATA TERTIB DI ASRAMA 

1. Kepemimpinan dan Piket 

a. Di tiap kamar ditentukan seorang ketua kamar (rois ghurfah) yang ditunjuk oleh Musyrif 

kamar. 

b. Disusun piket-piket untuk kegiatan kebersihan kamar. 

c. Tugas piket adalah untuk membantu Musyrif dan OB menciptakan suasana dan 

lingkungan asrama yang bersih, nyaman dan islami. 

d. Piket dilaksanakan 2 kali setiap hari yaitu pada waktu pagi (06.00-06.45), dan sore 

(17.00-17.30) 

e. Setiap asrama diharuskan mengadakan kerja bakti asrama pada setiap 1x sepekan yang 

ditentukan oleh Musyrif. 

2. Keluar dan Masuk Asrama 

a. Mengucapkan salam ketika keluar dan masuk asrama. 

b. Santri masuk dan keluar asrama melalui pintu yang sudah ditentukan. 

c. Membuka dan menutup pintu dengan pelan-pelan. 

d. Santri yang meninggalkan asrama kurang dari satu hari/tidak menginap dan masih dalam 

lingkungan Boarding, maka harus mendapat izin lisan dari Musyrif.  

e. Santri meninggalkan asrama dengan mengenakan alas kaki milik sendiri. 

f. Santri tidak memakai dan membawa alas kaki ke dalam asrama kecuali menyimpan 

dilemari sendiri. 

g. Santri kembali ke asrama pada waktu tidak ada pembelajaran. 

h. Meletakkan sandal, sepatu, dan barang/benda lainnya pada tempat yang telah 

ditentukan dengan tertib dan rapi. 
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i. Sepatu dan sandal yang tidak diletakkan pada tempat yang disediakan maka akan disita . 

Jika dalam waktu satu pekan tidak diambil, maka sepatu/sandal akan diinfakkan. 

j. Jika santri meninggalkan asrama pada malam hari untuk kegiatan pembelajaran atau 

sejenisnya harus dengan izin Musyrif.  

3. Ruangan Kamar 

a. Kamar senantiasa dalam keadaan bersih dan rapi. 

b. Menggunakan penerangan dengan hemat dan cermat. 

c. Membuka pintu dan setelah penghuni kamar berpakaian rapi/menutup aurat. 

d. Menutup dan mengunci jendela pada sore hari paling lambat pukul 17.30 WIB. 

e. Kasur dan bantal senantiasa dibalut sprei/selimut yang bersih dan rapi. 

f. Buku dan alat-alat belajar diletakkan serta ditata di lemari dengan rapi. 

g. Pakaian bersih diletakkan di lemari pakaian dengan rapi. 

h. Tidak menggantung pakaian bukan pada tempatnya seperti di tempat tidur. 

i. Jika meninggalkan kamar, maka wajib mematikan lampu. 

j. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 

k. Dilarang berbuat gaduh didalam kamar. 

l. Menjaga dan merawat efentaris kamar.  

4. Kamar Mandi 

a. Berdoa masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. 

b. Menjaga kebersihan. 

c. Dilarang ribut di kamar mandi. 

d. Membuang sampah (bekas bungkus sabu,shampo,pasta gigi dll) pada tempat sampah. 

e. Setelah buang air wajib disiram. 

f. Gunakan air secukupnya dan matikan kran air apabila tidak digunakan. 

g. Dilarang meninggalkan pakaian,handuk dan alat mandi lainnya di dalam kamar mandi. 

h. Dilarang keras merusak alat-alat kamar mandi (kran, shower, kloset, ember, gayung dan 

lain-lain), dan apabila merusak wajib mengganti. 

5. Mencuci Pakaian di Laundry 

a. Menyiapkan pakaian kotor. 

b. Mencatat jumlah dan item pakaian kotor. 

c. Memasukkan pakaian kotor ke tas khusus laundry yang telah disediakan. 

d. Meletakkan tas tersebut ke tempat yang telah disediakan untuk diproses. 

e. Melaundry pakaian maksimal 2 kali dalam sepekan.. 

f. Setalah 2 hari pakaian santri wajib diambil di tempat yang telah disediakan,jika tidak 

diambil dalam 1 pekan maka pihak Boarding tidak bertanggung jawab. 

6. Penggunaan Telp call center  

a. Telp call center dipergunakan hanya untuk menerima telepon saja dari orang tua atau 

wali santri.  

b. Telp call center adalah milik Boarding. 

c. Telp call center ada di ruang control dengan pengawasan Ustadz. 

d. Telp call center bisa dipergunakan untuk menelpon apabila darurat. 

e. Wilayah menelpon bagi santri adalah hanya di lingkungan asrama.  
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f. Jadwal penggunaan Telp adalah Setiap hari Jum’at mulai Jam 20.00 WIB hingga Jam 

21.00 WIB. 

m. Penggunaan Telpon selain Telpon  Boarding harus dengan sepengetahuan Musyrif 

kamar. 

7. Belajar Mandiri 

a. Belajar mandiri pukul 21.00 – 21.30 WIB.  

b. Ketika belajar mandiri berlangsung, asrama dalam keadaan rapi, pintu kamar dikunci, 

dan siap untuk dikontrol sewaktu-waktu. 

c. Tidak diperkenankan berjalan-jalan, bercanda atau melakukan aktivitas yang 

mengganggu jalannya belajar mandiri. 

d. Diperbolehkan makan dan minum yang ringan, selama belajar mandiri berlangsung dan 

tidak mengganggu belajar mandiri. 

8. Tidur 

a. Santri diharuskan tidur paling lambat pukul 22.00 WIB, dan bangun pukul 04.00 WIB. 

b. Sebelum tidur malam santri diwajibkan menggosok gigi, berwudhu, membaca dzikir dan 

doa. 

c. Mematikan lampu kamar sebelum tidur. 

d. Santri tidur di kamar dan tempat tidurnya masing-masing. 

e. Mengenakan pakaian yang menutup aurat (celana panjang). 

f. Santri yang hendak mengerjakan tugas lebih dari jam tidur yang berlaku meminta izin 

kepada Musyrif. 

9. Sakit dan Berobat 

a. Santri yang merasa sakit harus melaporkan diri ke Musyrif kamar untuk melakukan 

penanganan. 

b. Santri yang sakit wajib istirahat di ruang kesehatan yang telah disediakan. 

c. Santri dimungkinkan pulang untuk berobat berdasarkan rekomendasi dari Musyrif dan 

bagian kesehatan Boarding. 

d. Teman sekamar wajib melaporkan kondisi teman yang sakit dan membawanya  ke UKS 

untuk tindakan awal. 

10.  Makan dan minum 

a. Makan dilakukan dengan adab yang Islami;(basmalah,duduk dan dengan tangan kanan). 

b. Santri makan tiga kali sehari secara cukup dari makanan yang disediakan oleh Boarding. 

c. Tidak diperkenankan membuang makanan tanpa alasan syar’i. 

d. Alat-alat makan yang dibawa pada saat makan adalah piring, sendok, dan gelas. 

e. Alat-alat makan harus senantiasa bersih sebelum dan sesudah makan (mencuci sendiri 

peralatan makan yang digunakan). 

f. Tidak diperkenankan mengambil jatah makanan santri lain atau makanan orang lain. 

11. Keuangan Santri 

a. Santri hanya diizinkan untuk memegang uang maksimal Rp. 50.000, Jika memiliki uang 

lebih dari Rp. 50.000 maka wajib di titipkan ke Musyrif kamarnya. Kehilangan yang 

terjadi di kamar terhadap uang yang dipegang santri lebih dari batas maksimal maka 

menjadi tanggung jawab santri pemilik dan di luar tanggung jawab Boarding. 

b. Batas keuangan santri dalam 1 pekan  Rp.200.000. 
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c. Santri tidak diperkenankan berhutang dan meminta kepada siapapun (santri lain, 

koperasi, ustadz/ustadzah, dsb).  

d. Jika ada uang infak kamar, maka dititipkan ke Musyrif. Jika tidak dititipkan dan terjadi 

kehilangan maka tidak menjadi tanggung jawab Boarding. 

12. Hari Ahad dan Hari Libur 

a. Santri yang tidak pulang dihari Ahad wajib melapor ke Musyrif atau ke bagian keamanan 

dan tetap wajib mengikuti aturan yang berlaku di Boarding serta boleh olah raga di 

waktu dan tempat yang telah disediakan. 

b. Tidak ada perizinan di hari Ahad kecuali dengan orang tua dan Musyrif. 

 

H. TATA TERTIB KAJIAN UMUM 

1. Seluruh santri wajib mengikuti kajian dan membawa alat tulis. 

2. Salah satu santri ditunjuk menjadi moderator. 

3. Kajian dilaksanakan setiap pekan sekali yaitu pada hari Jum’at ba’da Magrib sampai selesai, 

waktu sewaktu-waktu bisa berubah. 

 

I. TATA TERTIB KEGIATAN HALAQAH QUR’AN 

1. Santri diwajibkan mengikuti seluruh program halaqah Al-Qur’an sesuai jadwal. 

2. Bagi santri yang belum lancar membaca Al Qur’an, maka ia wajib mengikuti program tahsin. 

3. Santri diharuskan membawa Al Qur’an sendiri pada saat halaqah Al-Qur’an. 

4. Santri mengisi daftar kehadiran pada saat halaqah. 

5. Santri wajib mengikuti ujian halaqah Al-Qur’an yang akan ditentukan oleh koordinator 

halaqah Al-Qur’an  

6. Santri diwajibkan paling sedikit menghafalkan 1 juz setiap tahunnya bagi yang sudah lulus 

program tahsin santri baru kelas 7 dan kelas 10 wajib hafal juz 30. 

 

J. TATA TERTIB KEGIATAN BAHASA 

1. Santri diwajibkan mengikuti kegiatan bahasa harian dan mencatat mufradat Bahasa arab dan 

ta’bir dalam buku khusus,menghafalkannya dan menyetorkannya ke Musyrif halaqah Lughah 

(Bahasa). 

2.  Santri diwajibkan mengikuti kegiatan hiwar sesuai waktu yang ditentukan. 

3. Santri diwajibkan mengikuti kegiatan muhadharah atau latihan pidato sesuai waktu yang 

ditentukan,dengan membawa alat tulis dan berpakaian rapi. 

4.  Santri diwajibkan berbahasa Arab atau Inggris setelah mengikuti pembinaan intensif. 

5. Santri diwajibkan mematuhi dan melaksanakan tata tertib dan konsekuensi berbahasa sesuai 

dengan ketentuan. 

6. Setiap santri wajib menghidupkan lingkungan berbahasa seperti: pengumuman, , 

pembukaan atau penutupan dalam acara, sapaan keseharian dan lain-lain. 

7. Santri yang melanggar peraturan bahasa maka akan dibina oleh guru pembimbing bahasa 

dan atau musyrif. 
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K. TATA TERTIB BERPAKAIAN DAN BERPENAMPILAN 

Secara umum, santri diwajibkan berpakaian bersih, rapi, sopan, dan sesuai dengan tuntutan 

syar’i. Semua pakaian santri wajib diberi identitas atau tanda berupa border agar memudahkan 

pihak laundry dan wali kamar apabila terjadi kehilangan. 

1. Aturan Standar Berpakaian di Boarding 

a. Di Boarding dan Luar Boarding 

- Bebas, rapi, dan menutup aurat. 

- Dilarang mengenakan celana pendek, ataupun setengah panjang (3/4), yang rawan 

terbukanya aurat. 

- Tidak diperkenankan mengenakan celana panjang ketat dan isbal. 

- Ketika keluar asrama harus mengenakan sandal/sepatu.  

- Saat keluar Boarding dalam rangka field trip, kunjungan edukasi, studi banding, dan 

sebagainya, maka santri mengenakan pakaian seragam sekolah yang ditentukan. 

Tidak diperbolehkan berganti pakaian selama di tempat tujuan (kecuali dengan 

arahan Ustadz pendamping). 

b. Di Masjid  

 

Waktu Putra 

Dzuhur & Ashar Pakai seragam sekolah, sesuai ketentuan sekolah, dan tetap 

rapi. 

Maghrib, Isa dan Shubuh Sarung, baju koko/muslim, gamis dan berkopiah 

Jum’atan Gamis dan berkopiah dan memakai wewangian 

Halaqoh dan acara resmi Gamis dan berkopiah dan memakai wewangian 

Keterangan Dipakai sejak dari asrama dan dianjurkan sudah berwudhu 

 

c. Di Sekolah 

Berpakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jam Sekolah (Pukul 07.00 – 16.00 WIB untuk hari Senin-Kamis, pukul  07.00 – 11.00 

untuk hari Jum’at, pukul 07.00 – 12.00 untuk hari Sabtu) 

Hari Seragam 

Senin Seragam Nasional berlogo Al-Wildan 

Selasa Gamis Hitam berlogo Al-Wildan 

Rabu Pramuka berlogo Al-Wildan 

Kamis Batik Al-Wildan berlogo Al-Wildan 

Jum’at Gamis Putih berlogo Al-Wildan 

Sabtu Bebas, rapi dan berbusana muslim.  

Olahraga Kaos olahraga  

 

Catatan: Sepatu mulai dipakai pada saat keluar dari asrama dan dilepas waktu 

pembelajaran berlangsung di kelas. 
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2. Sore Hari (Pukul 16.00 -17.20) 

- Bebas, rapi, dan menutup aurat. 

- Tidak boleh memakai seragam sekolah. 

- Sandal/sepatu diletakkan dengan rapi ditempat yang telah ditentukan. 

d. Seragam informal  

1. Tetap mengikuti kaidah islami (tidak ketat dan tidak transparan). 

2. Pembuatan kaos, baju, tas, dan sebagainya yang mengatasnamakan angkatan, 

kelompok pembinaan, kelas, organisasi, asrama, dan kostum club wajib meminta izin 

secara tertulis kepada kepala sekolah atau Pimpinan Boarding dengan melampirkan 

model dan desain terlebih dahulu sebelum dipesan. 

3. Desain wajib mengikutsertakan logo resmi Al-Wildan.  

4. Seragam yang tidak mendapat izin tapi sudah jadi dan atau juga hasil yang tidak 

sesuai dengan model dan desain yang diizinkan maka akan ditarik oleh Al-Wildan. 

e. Penampilan dan Kerapian Diri 

1. Santri dilarang berambut panjang atau menata rambut dengan gaya yang tidak 

islami (qaza’). 

2. Tidak boleh mewarnai atau menyemir rambut. 

3. Berkuku pendek. 

4. Tidak bertato atau menggambari kulit (walaupun sekedar mainan). 

5. Santri dilarang Isbal. 

6. Batas rambut santri 

Depan : tidak menutupi alis. 

Samping  : tidak mengenai telinga. 

Belakang : tidak menyentuh kerah baju. 

 

L. HUBUNGAN ANTAR SANTRI 

1. Santri dilarang menjalin komunikasi atau bentuk hubungan lainnya yang tidak Islami dengan 

lawan/sesama jenis baik di dalam maupun di luar wilayah Al-Wildan, Santri yang terbukti 

berhubungan khusus (pacaran) dengan lawan/sesama jenis maka akan mendapat Surat 

Peringatan 2. 

2. Hubungan santri dalam rangka organisasi (rapat) harus didampingi oleh pembimbing guru 

atau Musyrif.  

3. Santri yang menjadi perantara dalam hubungan santri lain dalam hubungan lawan jenis juga 

akan diproses sebagai pelaku. 

4. Hubungan saudara hanya diizinkan bagi saudara kandung. Dibuktikan dengan kepemilikan 

kartu saudara atau KK. 

 

M. TATA TERTIB TAMBAHAN 

1. Setiap pelanggaran akan mendapat konsekuensi yang terus berlanjut (terakumulasi) dari 

ringan ke berat sesuai dengan tahapannya. 

2. Tidak ada pemutihan surat perjanjian (dalam surat perjanjian sudah tercantum peringatan). 

3. Orang tua yang diketahui secara jelas mendukung dan memfasilitasi pelanggaran yang 

terbukti dilakukan oleh anaknya bahkan melakukan pembelaan terhadap pelanggaran yang 
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dilakukan akan mendapatkan surat teguran dari Direktur Pendidikan dengan melampirkan 

riwayat pelanggarannya. 

4. Orang tua /wali santri yang ingin mengirimkan paket wajib menginformasikan sebelumnya 

dengan Musyrif kamarnya dan akan diperiksa oleh Musyrif sebelum diserahkan kepada 

santri. Pemeriksaan disaksikan oleh santri yang memiliki barang tersebut 

5. Santri dapat dikenakan pasal berlapis untuk suatu pelanggaran. (contoh: menggunakan 

laptop di kamar untuk menonton film dewasa; pasal yang dikenakan adalah 1) menggunakan 

laptop di kamar, 2) menonton film illegal, 3) telah melakukan perbuatan asusila. Sehingga 

pasal berlapis dapat disetarakan dengan SP III (dikeluarkan). 

6. Definisi Barang illegal meliputi: 

- IPOD, MP4, MP3, HP, Novel, Komik,Vape, modem internet, Senjata Tajam, korek api  dan 

sejenisnya. 

- Laptop khusus santri kelas 9 dan 12 yang tidak dilaporkan dan tidak mendapat izin 

pimpinan Boarding. 

- Semua barang yang didapat dengan cara tidak halal (ghasab, mencuri,  meminta dengan 

paksa). 

 

 

PELANGGARAN DAN SANKSI 

 

NO JENIS PELANGGARAN KONSEKUENSI 

I RINGAN HUKUMAN LANGSUNG 

1.  Masbuq shalat 1. Hukuman langsung di tempat diberikan 

kepada santri oleh ustadz yang 

mengetahui santri melanggar tata tertib 

lainnya, dengan konsekuensi yang tidak 

melukai fisik (seperti: membersihkan 

masjid, merapikan sandal, karpet, atau 

membersihkan kaca jendela, lantai, wc,  

halaman, atau memungut sampah, atau 

membantu tugas kedisiplinan dll yang 

sejenis, atau hukuman yang mendidik 

lainnya (seperti tilawah, ceramah, qiyam 

lail dll yang sejenis). 

2. Hukuman disesuaikan dengan peraturan 

yang lain yang ditetapka Boarding dengan 

persetujuan manajamen seperti hukuman 

yang bersifat olahraga, lari mengitari 

lapangan dll. 

3. Apabila menyangkut hak orang lain maka 

wajib mengganti. 

 

2.  
Makan dan minum dengan tangan kiri dan 

berdiri/berjalan             

3.  Terlambat hadir dalam kegiatan boarding.  

4.  Berpakaian tidak islami  

5.  Berpakaian tidak sesuai aturan 

6.  
Tidak mematikan lampu saat meninggalkan 

ruangan. 

7.  Tidak tertib belajar pada saat di asrama 

8.  
Meletakkan barang/uang bukan pada 

tempatnya 

9.  
Membuat keributan dan  kegaduhan di 

asrama, masjid, dan kelas 

10.  Tidak mengerjakan tugas dari ustadz 

11.  Terlambat kembali ke asrama 

12.  
Tidak membawa Mushaf saat halaqah Al-

Qur’an. 

13.  Tidak mengikuti kegiatan resmi Boarding 

14.  Membuang sampah tidak pada tempatnya 

15.  Melakukan tindakan yang mengganggu 
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kebersihan dan keindahan 

16.  
Tidak segera mencuci alat makan setelah 

makan 

17.  
Lupa dan terlambat mengembalikan barang 

pinjaman 

18.  
Tidak memberitahuakan barang temuan atau 

terlantar 

19.  Berjual beli bukan pada waktu dan tempatnya  

20.  Menghilangkan barang pinjaman  

21.  
Memberikan julukan yang buruk terhadap 

orang lain 

22.  
Tidak berbahasa Arab/Inggris pada waktu yang 

sudah ditentukan 

 

23.  Berbahasa kasar  

24.  
Kembali ke Boarding tidak tepat waktu dan 

tanpa keterangan 

25.  
Membawa, memiliki, memakai barang-barang 

bergambar dan bertuliskan tidak islami  

26.  
Berambut panjang atau menata rambut 

dengan gaya tidak islami 

27.  
Berkuku panjang/memakai cat kuku/memakai 

cat rambut 

28.  

Memakai perhiasan emas, mutiara, perak dan 

atau sejenisnya yang tidak islami 

 

29.  
Membuat/menggambari kulit (walaupun 

mainan) 

30.  Tidak membawa perlengkapan belajar  

31.  Makan di dalam kamar  

32.  
Tidak meletakkan sepatu atau sandal pada 

tempatnya 

33.  Tidak menitipkan uang jajan ke Musyrif 

34.  

Santri tidak melaporkan kondisi kesehatan 

Temannya kepada bagian Kesehatan Boarding 

 

II SEDANG KONSEKUENSI 

1.  Merusak barang milik orang lain atau Boarding PERINGATAN DAN HUKUMAN LANGSUNG 

2.  Tidak mencegah kemungkaran (keburukan) 

3.  
Tidak melaporkan kejadian penting atau 

pelanggaran 

1. Pelanggaran pertama Nasehat dan 

bimbingan 

2. Pernyataan tertulis dari yang 

bersangkutan untuk tidak mengulangi 

4.  Suka membuka aib saudaranya 

5.  Mengganggu jalannya ibadah harian  
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6.  Menghina / meremehkan peraturan Boading Kembali. 

3. Hukuman langsung disesuaikan dengan 

peraturan lain yang ditetapkan Boarding 

4. Santri tidak diperbolehkan keluar 

Boarding untuk kegiatan apapun kecuali 

keperluan berobat selama 1 bulan. 

5. Menjadi petugas K3 (Kebersihan, 

Kerapihan dan Keindahan) di lingkungan 

Boarding selama 3 hari. 

6. Apabila menyangkut hak orang lain 

maka wajib mengganti. 

7. Jika Ketahuan memiliki atau menyimpan 

barang terlarang akan disita dan tidak 

dikembalikan lagi. 

 

 

 

7.  
Mempengaruhi atau mengajak orang lain 

kepada keburukan 

8.  
Terlambat kembali Boarding tanpa alasan 

syar’i dan tanpa didukung bukti kuat 

9.  Memiliki Chip atau Sim Card HP secara ilegal 

10.  
Membawa dan atau menggunakan barang 

esame  

11.  
Menulis, menggambar, menempelkan sesuatu 

bukan pada tempatnya 

12.  
Menolak membayar hutang/mengingkari 

hutang 

13.  
Merusak barang milik orang lain atau Boarding 

dengan sengaja 

14.  
Menjahili atau berlaku tidak sopan terhadap 

orang lain 

15.  
Terang-terangan dengan sengaja melakukan 

pelanggaran Bahasa 

16.  
Tidak masuk sekolah tanpa alasan yang 

diperkenankan 

17.  
Tercatat 5 kali melakukan pelanggaran ringan        

(5x hukuman langsung) 

18.  Menitipkan barang ilegal kepada siapapun  

19.  
Terbukti memakai /menggunakan barang milik 

orang lain tanpa ijin pemiliknya  

20.  Tidak mengikuti aktifitas kajian/halaqoh 

III BERAT KONSEKUENSI 

1.  Mengikuti ajaran yang melanggar Syariat. Program Pembinaan Khusus 

2.  Berhubungan dengan jin  Pelanggaran Pertama: 

3.  
Melakukan kemunafikan (berbohong, 

berkhianat, ingkar janji) 
 Mendapat SP1 disertai Pemberitahuan ke  

orang tua, serta melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh Boarding, yaitu: 

11jjjjjj 

- Skorsing 2 pekan beserta tugas dari guru 

mapel 

- Pernyataan tertulis dari yang 

bersangkutan untuk tidak mengulangi 

Kembali. 

- Tilawah Qur’an dengan target ditentukan 

- Menghafal Qur’an dan Hadist dengan 

target yang ditentukan 

- Membuat resensi buku terbimbing oleh 

4.  
Keluar Boarding/asrama tanpa izin / tanpa 

melalui prosedur perizinan yang benar 

5.  Mengabaikan sanksi yang diberikan Boarding 

6.  

Membawa barang-barang terlarang (elektronik 

dan non elektronik) yang tidak mendapat izin 

dari pimpinan Boarding  

7.  

Menghina, mengejek, dan merendahkan 

sesama santri, Lembaga baik lisan maupun 

tulisan dengan media apapun ( co: 

Instagram,twitter, facebook, dll) 

8.  
Menjalin komunikasi (mengarah pornografi) 

atau bentuk hubungan lainnya/tidak islami 
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(berpacaran) dengan lawan/sesama jenis baik 

di dalam maupun di luar lingkungan Boarding. 

ustadz 

- Birrul walidain atau membantu tugas 

rumah orang tua. 

Pelanggaran kedua serupa atau sejenis: 

Mendapat SP2 disertai Pemberitahuan ke  

orang tua, serta melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh manajemen Boarding yaitu: 

- Skorsing 1 bulan beserta tugas dari guru 

mapel 

- Pernyataan tertulis dari yang 

bersangkutan untuk tidak mengulangi 

Kembali. 

- Tilawah Qur’an dengan target ditentukan 

- Menghafal Qur’an dan hadist dengan 

target yang ditentukan 

- Membuat resensi buku terbimbing oleh 

ustadz 

 

9.  

Menghina, mengejek, merendahkan orang 

lain, dan atau ustadz/ah secara langsung atau 

lewat media sosial. 

10.  Mencuri 

11.  
Mengkonsumsi,membawa,memperjual belikan 

rokok,vape dan sejenisnya. 

12.  

Melakukan perbuatan, menulis, menonton, 

menggambar, menyimpan, memiliki,  

membawa, membeli barang yang mengandung 

pornografi dan asusila. 

13.  

Mencederai dan mencelakakan orang lain 

dengan sengaja (co: berkelahi, mendorong, 

menjegal, memukul, melempar, menendang) 

14.  Mencemarkan nama baik Lembaga 

15.  

Menelepon atau mengirim sms atau media 

sosial dan gambar tidak sopan atau 

seronok/tidak etis 

16.  Memasuki kantor atau kamar ustadz tanpa izin 

17.  
Provokasi & Konspirasi untuk kemaksiatan dan 

pelanggaran  

18.  
Meninggalkan/tidak  shalat fardhu dengan 

sengaja 

19.  Keluar Boarding tanpa izin (kabur) 

20.  
Tidak mengikuti program Boarding dengan 

sengaja 

21.  
Pemalakan dan bulliying atau intimidasi 

(premanisme) 

22.  Terbukti 3 kali melakukan pelanggaran sedang  

IV SANGAT BERAT Nasihat, Mendapat SP3 dan Dikembalikan 

ke orang tua 

 

 

 

 

 

1.  Melakukan perbuatan syirik besar 

2.  
Mengikuti dan atau menyebarkan faham 

aqidah yang sesat 

3.  
Terbukti 3 kali melakukan pelanggaran berat 

serupa 

4.  

Melakukan tindakan kriminal berat 

(membunuh, merampok, berzina, pelecehan 

seksual, narkoba, dan dikenai hukuman 

penjara oleh pihak berwajib) 

5.  Berkesaksian palsu dihadapan banyak orang 

 

 



 

AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL  Buku Panduan Siswa Boarding 

  

24 
 

DAFTAR PERLENGKAPAN SANTRI BARU 

TAHUN PELAJARAN 2020-2021 

   

No. Nama Barang Jumlah Keterangan 

1.  Pakaian seragam sekolah semua Sesuai dengan paket yang diwajibkan 

2.  Mushaf 1 Cetakan Madinah (cadangan) 

3.  Kaos kaki 4 1 warna hitam, 3 Warna Putih  

4.  Sarung 3 Tidak mencolok  

5.  Celana Panjang /training 3 Tidak ketat  

6.  Pakaian dalam sckp   

7.  Tas/tempat sabun  1 Untuk menaruh perlengkapan mandi  

8.  Handuk Mandi 2 

Polos ukuran 70x135 cm 

@ kelas 7 warna merah, 

@ kelas 10 warna Biru  

9.  Container Box 1 
Ukuran tinggi 25 cm agar bisa masuk kebawah 

ranjang dan warna bening putih  

10.  Bantal dan guling 1 Masing-masing satu 

11.  Sarung bantal dan guling 1 
Polos Biru (tidak bergambar) satu set dengan 

Sprei 

12.  Sprei  Biru polos 100x200 cm   

13.  Selimut 1 Polos (tidak bergambar)  

14.  Sepatu sekolah hitam 1  

15.  Sepatu Olah raga 1 Warna tidak mencolok 

16.  Sandal 1 Sandal jepit  

17.  Piring tahan pecah 1 Dalam kontener  

18.  Gelas tahan pecah / mug 1  Dalam kontener  

19.  Sendok dan garpu 1  Dalam kontener  

20.  Sisir 1 Dalam kontener   

21.  Gunting Kuku 1 Dalam kontener   

22.  Gantungan baju/hanger 1 lusin   

23.  Kertas kado/hias 5 Opsional  

24.  Kaos olahraga lengan pendek 3 Tidak boleh ketat 

25.  Baju hem 3  

26.  Baju Koko 2   

27.  Baju hangat/jaket 1   

28.  Kopiah putih 3   

29.  Celana pendek/ukuran ¾ 2 digunakaan saat memakai sarung atau gamis 

30.  Sabuk/ gesper warna hitam 1   
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31.  Tas sekolah ransel 1   

32.  Detergent sckp untuk mencuci pakaian dalam  

33.  Perlengkapan mandi 1 set sabun, sampo, pasta dan sikat gigi, sikat cuci 

34.  Alat tulis sekolah 1 set 
Penghapus, rautan, gunting, cutter, penggaris, 

buku tulis, bolpoin, pencil,buku gambar. 

35.  Buku penunjang pelajaran sckp Dianjurkan  

 

Catatan: 

- Setiap barang yang dibawa harus diberi nama permanent 

- Sckp = secukupnya 

- Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada akan disita dan tidak dikembalikan 

 

NOMOR PELAYANAN 

 

1. Penasehat 

Muhammad Nashir Arifin 

0852 1012 7223 

 

2. Kepala Boarding 

Tholib Abdillah Mahri, Lc 

0877 5768 5773 

 

3. Wakil Kepala Boarding 

Sarkim, S.Si 

0813 8583 0023 

 

4. Sekretaris Boarding 

Ubay Dillah 

0857 4977 4773 
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PENUTUP 

 

 Kesimpulan Buku panduan ini adalah buku yang menyajikan informasi dan memandu atau 

memberikan tuntunan kepada para santri untuk melakukan apa yang disampaikan di dalam buku ini. 

Sebuah buku panduan dikatakan berhasil apabila panduan yang disampaikan di dalam buku tersebut 

dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh para santri AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL. 

 Mudah-mudahan para santri AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL menjadi santi-santri yang sholih, 

penghafal Al-Qur’an, sebagai tabungan untuk orang tua kelak di surga dan berguna bagi Agama dan 

Bangsa Indonesia. Amin ya Robbal alamin. 

 

 

 

 


