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Berdasarkan tata rertib Ma’had SUnan AMpel Al-Aly, maka seluruh Mahasantri wajib mematuhi hal-hal sebagai 

berikut: 

A. KEWAJIBAN 

1. Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan Ma’had. 

2. Melaksanakan tata tertib yang telah dibuat oleh Ma’had. 

3. Seluruh Mahasantri Putra/Putri wajib masuk Mabna pada pukul 22.00 WIB. 

B. LARANGAN 

1. Memasuki lingkungan Ma’had Putri bagi Mahasantri Putra, begitu juga sebaliknya. 

2. Melakukan pelanggaran syar’i, antara lain: berbuat asusila, mencuri, pacaran, dan duduk/berjalan dengan 

lawan jenis di lingkungan Ma’had. 

3. Membawa atau memakai pakaian serta aksesoris yang kurang sopan antara lain: 

Putri: Baju sifon (tanpa manset), rok sifon (furing pendek), gamis sifon (furing pendek), celana ketat, 

jeans ketat, celana pensil (kecuali legging), baju ¾ (kecuali ada dekernya), baju ketat (kecuali 

manset sebagai lapisan), dan tidak memakai jilbab di tempat umum. 

Putra: celana pendek di atas lutut, dan memakai aksesoris perempuan (gelang dan kalung). 

4. Bermalam di luar Mabna (Mabna lain), Ma’had, atau rumah sendiri tanpa izin Pengurus Ma’had atau 

Murabbi/ah. 

5. Menginapkan tamu ke dalam Mabna/kamar tanpa izin Pengurus Ma’had atau Murabbi/ah. 

6. Terlambat masuk mabna. 

7. Membawa barang eletronik kecuali HP, laptop, setrika, obat nyamuk elektrik dan membawa senjata api 

atau tajam yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. 

8. Memindah, mengeluarkan, mengotori, serta merusak inventaris kamar dan fasilitas Ma’had. 

9. Membawa sepeda motor atau mobil selama tinggal di Ma’had (kendaraan bermotor hanya boleh untuk 

pengasuh beserta keluarga, staff Idaroh, Murabbi/ah, dan pegawai kantin tertentu). 

10. Membawa atau memelihara hewan peliharaan. 

C. SANKSI-SANKSI 

1. Teguran dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. 

2. Melakukan pelanggaran syar’i, yaitu: 

a. Berbuat asusila akan dikeluarkan dari Ma’had. 

b. Mencuri harus mengembalikan barang yang diambil dan dikeluarkan dari Ma’had. 

c. Pacaran harus membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. 

d. Duduk/berjalan dengan lawan jenis di lingkungan Ma’had maka harus membuat surat pernyataan 

untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. 

3. Membawa atau memakai pakaian serta aksesoris yang kurang sopan akan disita dan tidak dikembalikan. 

4. Bermalam di luar Ma’had tanpa izin Murabbi/ah maka harus menjalankan sanksi dari Murabbi/ah di 

mabna masing-masing. 

5. Menerima tamu bermalam di kamar tanpa izin Murabbi/ah masing-masing, maka akan dikenakan sanksi 

berupa denda uang Rp. 100.000,- 

6. Terlambat masuk Mabna maka akan ditindaklanjuti oleh pihak kemanan. 

7. Membawa sepeda motor atau mobil selama tinggal di Ma’had, akan ditindaklanjuti oleh pihak keamanan 

(penggembosan). 

8. Membawa barang-barang elektronik dan senjata tajam yang dilarang Ma’had, maka akan disita.  

9. Bagi Mahasantri yang terbukti sengaja merusak atau menghilangkan fasilitas Ma’had, maka akan 

dikenakan sanksi untuk mengganti biaya barang yang rusak, ditambah 50% dari nominal harga dari 

barang tersebut. 

10. Membawa binatang peliharaan akan disita dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulanginya 

lagi. 
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