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PERATURAN YAYASAN NURUL HAYAH II 

Kudukeras, Cirebon NOMOR 01 TAHUN 2022 

 

Tentang 

KODE ETIK SANTRI 

 

Bismillahirrohmanirrohim, 

 

Dengan Rahmat Allah SWT 

PENGASUH NURUL HAYAH II, 

 

Menimbang : 

a. Bahwa dalam rangka memberikan arahan dan pedoman bagi santri dalam berperilaku, 

maka dipandang perlu adanya sebuah peraturan; 

b. Bahwa dalam perkembangannya, peraturan yang sudah ada dipandang belum menampung 

seluruh kebutuhan tata perilaku bagi santri, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan-

penyempurnaan;  

c. Bahwa penyempurnaan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan 

ketertiban berperilaku bagi santri selama proses belajar mengajar, serta memberikan 

pemahaman yang benar kepada santri;. 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, 

perlu dibentuk peraturan tentang Kode Etik Santri; 

 

Mengingat : 

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan NURUL HAYAH II. 

 

Memperhatikan : 

a. Berbagai masukan dari pimpinan lembaga YAYASAN NURUL HAYAH II; 

b. Hasil rapat pimpinan yayasan dan lembaga di bawah naungan YAYASAN NURUL 

HAYAH II. 

  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

  KODE ETIK SANTRI 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan : 

1. Kode Etik Santri adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan dan ta'dib 

bagi santri. 

2. Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik Santri. 

3. Ta'dib santri adalah hukuman yang mendidik yang dijatuhkan oleh mahkamah santri yang 

berwenang terhadap santri yang melakukan pelanggaran. 

4. Pengasuh adalah pemangku pondok atau pimpinan tertinggi di lingkungan YAYASAN NURUL 

HAYAH II. 

5. Guru adalah tenaga pengajar dan pendidik yang diberi amanah berdasarkan keputusan pengasuh 

dan/atau yang diberi wewenang, guna melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran di 

YAYASAN NURUL HAYAH II. 

6. Pengurus adalah santri yang diberi amanah berdasarkan keputusan pengasuh dan/atau yang 

diberi wewenang, guna melaksanakan tugas-tugas kepengurusan di lingkungan YAYASAN 

NURUL HAYAH II. 

7. Mulahidz adalah santri yang diberi amanah berdasarkan keputusan pengasuh dan/atau yang 

diberi wewenang, guna melaksanakan tugas-tugas kepengurusan di lingkungan marhalah/kamar. 

8. Santri adalah anak dan/atau orang yang sedang menuntut ilmu di lingkungan YAYASAN 

NURUL HAYAH II Kudukeras, Cirebon. 

9. Orangtua/wali santri adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah 

dan/atau ibu angkat dari santri atau orang yang mempunyai hak asuh atas santri. 
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10. Lingkungan Yayasan NURUL HAYAH II mencakup wilayah pondok pesantren, Lembaga 

Pendidikan dan Unit Usaha. 

11. Pondok pesantren adalah pondok pesantren NURUL HAYAH II dilingkungan Yayasan 

NURUL HAYAH II. 

12. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal atau non formal di lingkungan Yayasan 

NURUL HAYAH II yang mencakup MTs, MA, Diniyah dan TPQ. 

13. Unit usaha adalah unit usaha di lingkungan Yayasan NURUL HAYAH II. 

14. Lembaga Konseling adalah lembaga yang berwenang memberikan layanan bimbingan dan 

konseling di lingkungan Yayasan NURUL HAYAH II. 

15. Lembaga Eksekutif santri adalah lembaga eksekutif di lingkungan Pondok Pesantren NURUL 

HAYAH II. 

16. Mahkamah santri adalah lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

pelanggaran kode etik santri.  

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Kode Etik Santri ini berasaskan : 

a. Keadilan dan Kepastian  

b. Persamaan (equality)  

c. Kepatuhan 

d. Tanggungjawab 

 

Pasal 3 

Kode Etik santri bertujuan untuk : 

a. Menegakkan disiplin santri; 

b. Memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi santri; 

c. Memberikan rasa aman, tentram dan tertib bagi santri selama berada di lingkungan 

YAYASAN NURUL HAYAH II; 

d. Menjamin terselenggaranya kegiatan di lingkungan YAYASAN NURUL HAYAH II 

dengan baik dan tertib; 

e. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus dan atau yang diberi 

amanah untuk itu; 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP / YURISDIKSI 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup kode etik santri adalah mencakup : 

a. Segala bentuk perbuatan yang berhubungan dengan santri. 

b. Segala bentuk kegiatan yang berada di lingkungan Yayasan NURUL HAYAH II 

(YAYASAN NURUL HAYAH II). 

 

BAB IV 

HAK-HAK SANTRI 

 

Pasal 5 

Setiap santri berhak untuk : 

a. Mendapatkan perlindungan berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan selama menuntut ilmu 

di lingkungan YAYASAN NURUL HAYAH II; 

b. Memperoleh layanan pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan; 

c. Mengembangkan potensi diri; 

d. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku; 

e. Pemulihan nama baik (rehabilitasi) bagi santri yang tidak terbukti melanggar; 
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BAB V 

KEWAJIBAN SANTRI 

 

Bagian Kesatu 

Kewajiban Umum Santri 

 

Pasal 6 

(1) Setiap santri wajib untuk : 

a. Melaksanakan syari’at Islam ala ahli sunnah wal jama’ah. 

b. Mentaaati pengasuh, asatidz dan pengurus. 

c. Menjaga nama baik Yayasan NURUL HAYAH II. 

d. Berakhlaqul karimah. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta'dib minimal ringan dan maksimal sangat berat. 

 

Pasal 7 

1) Setiap santri wajib untuk bermukim di pondok kecuali ditentukan lain. 

2) Setiap santri wajib melaksanakan seluruh aktivitas/kegiatan dan/atau tugas yang telah ditetapkan 

oleh pengasuh atau lembaga dengan penuh tangung jawab. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan/atau ayat 

(2), dapat dikenai dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal berat. 

 

Pasal 8 

(1) Setiap santri wajib belajar di sekolah baik formal dan/atau non formal (diniyah). 

(2) Setiap santri wajib menegur dan/atau memperingatkan teman/santri lain yang tidak 

belajar/mengaji. 

(3) Setiap santri wajib mengikuti kegiatan yang menunjang pelajaran dengan tekun dan disiplin 

seperti kursus, musyawarah dan lain sebagainya. 

(4) Setiap santri wajib membayar syahriyah (SPP) maksimal tanggal 10 setiap bulan. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), ayat (2) 

dan/atau ayat (3) dapat dikenai; minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 

 

Pasal 9 

(1) Setiap santri wajib menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam percakapan sehari-hari, 

kecuali bagi santri baru diberi batas toleransi 3 bulan. 

(2) Penggunaan bahasa selain Arab dan Inggris hanya diperkenankan pada acara-acara khusus yang 

ditentukan oleh peraturan tersendiri. 

(3) Setiap santri wajib menggunakan bahasa Arab/Inggris yang benar, baik dan fasih sesuai kaidah 

bahasa yang berlaku. 

(4) Setiap santri wajib menegur dan/atau memperingatkan teman/santri lain yang berbahasa tidak 

resmi. 

(5) Setiap santri wajib mengikuti kegiatan yang menunjang bahasa dengan tekun dan disiplin. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat 

(3), ayat (4) dan/atau (5), dapat dikenai minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 

 

Pasal 10 

(1) Setiap santri wajib menerapkan disiplin waktu (on time) dalam menjalankan setiap kegiatan di 

lingkungan YAYASAN NURUL HAYAH II. 

(2) Setiap santri wajib untuk tekun, aktif dan selalu hadir dalam setiap kegiatan wajib di lingkungan 

YAYASAN NURUL HAYAH II. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan/atau ayat 

(2), dapat dikenai minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 
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Pasal 11 

(1) Setiap santri wajib menjaga sopan santun dalam pergaulan/muamalah, baik berbicara ataupun 

berpakaian. 

(2) Setiap santri wajib: 

a. Berpakaian rapi, wajar, sederhana dan tidak berlebihan. 

b. Bersikap dan berperilaku sopan kepada yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda. 

c. Memakai kartu identitas santri ketika keluar lingkungan YAYASAN NURUL HAYAH II. 

d. Memakai peci dan bersarung saat berada di luar kamar. 

e. Menghormati dan santun terhadap tamu yang datang ke pondok pesantren. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan/atau ayat 

(2), dapat dikenai dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 

 

BAGIAN KEDUA 

KEWAJIBAN KHUSUS SANTRI 

 

Pada saat di tempat ibadah 

Pasal 12 

(1) Setiap santri wajib : 

a. Menegakkan sholat berjamaah lima waktu, sholat tahajjud. 

b. Mengikuti dzikir berjama'ah setelah shalat lima waktu. 

c. Mengikuti tadarrus Al-Qur'an. 

d. Mengikuti kegiatan burdah, tahlil, diba' dan kegiatan tarbiyah lainnya. 

e. Tertib dalam berjama'ah dan membaca aurod. 

f. Menghentikan seluruh aktifitas ketika nida' adzan di Musholla dikumandangkan dan 

mensegerakan wudlu. 

g. Memakai jubah, berpeci putih dan bersorban saat berjamaah. 

h. Mengambil dan meletakkan Al-Qur'an dengan rapi pada tempatnya 

i. Membawa buku aurod bagi yang belum hafal. 

j. Menjaga ketertiban dan kebersihan musholla pondok 

(2) Khusus bagi pengurus wajib : 

a. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap santri sesuai dengan tugas 

dan tanggung jawabnya 

b. Berlaku adil dan bijak saat bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Melaporkan setiap kejadian penting kepada pihak-pihak terkait. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf (a) 

sampai dengan (j) dan ayat (2), dapat dikenai; minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib 

sedang. 

 

Pada saat belajar (Baik formal/non formal, seperti Diniyah, Kursus, Musyawarah, 

muhadasah/conversation dll) 

Pasal 13 

(1) Setiap santri wajib : 

a. Hadir di ruang belajar 5 menit sebelum kegiatan belajar dimulai. 

b. Membaca do'a bersama sebelum dan sesudah  belajar. 

c. Mengaji kutubus salaf kepada Pengasuh dan/atau Asatidz. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dapat dikenai 

ta’dib ringan dan maksimal ta'dib sedang. 

 

Pada saat di Marhalah 

Pasal 14 

(1) Setiap santri wajib: 

a. Meninggalkan marhalah/kompleks sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau pada 

waktu acara-acara/kegiatan pondok atau saat masuk sekolah. 

b. Mengunci almari ketika keluar kamar. 

c. Tidur di kamar masing-masing kecuali ditentukan lain. 

d. Tidur mulai pukul 21.00 WIB dan bangun pukul 02.00 WIB. 

e. Meletakkan alat-alat tidur dan lainnya pada tempatnya. 

f. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keindahan kamar, marhalah dan sekitarnya. 
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(2) Khusus bagi pengurus marhalah wajib : 

a. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan  santri sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya. 

b. Berlaku adil dan bijak saat bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan marhalah. 

d. Menjaga dokument-dokumen/file, arsip, dan inventaris marhalah serta perawatannya. 

e. Melaporkan setiap kejadian penting kepada pihak-pihak terkait. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) 

dapat dikenai minimal dengan ta'dib ringan dan maksimal ta'dib sedang. 

 

Pada saat Tahkim/di Mahkamah 

Pasal 15 

(1) Setiap santri wajib : 

a. Mengucapkan salam ketika masuk dan/atau meninggalkan ruang mahkamah. 

b. Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan etika pondok ketika setiap memasuki ruang 

mahkamah. 

c. Membawa buku catatan pelanggaran/catatan izin setiap memasuki ruang mahkamah. 

d. Berkata jujur, tidak memutar balikkan fakta dan bertanggung jawab. 

e. Berperilaku tertib selama persidangan berlangsung. 

f. Hadir ke mahkamah tepat pada waktunya.  

g. Mengisi daftar pelanggaran sesuai pelanggaran yang dilakukan. 

h. Melaksanakan putusan majelis hakim dengan penuh tanggung jawab. 

i. Setiap santri diberikan hak untuk melakukan pembelaan/upaya hukum selama proses 

persidangan berlangsung. 

j. Hal-hal terkait dengan upaya hukum bagi santri/pelanggar diatur lebih lanjut dalam 

peraturan tersendiri. 

(2) Khusus bagi pengurus mahkamah wajib : 

a. Datang tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b. Berlaku adil dan bijak saat bertugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Menjaga ketertiban selama proses sidang. 

d. Menjaga kerapian dan kebersihan mahkamah 

e. Menjaga dokument-dokumen/file, arsip, barang bukti dan atau alat-alat persidangan serta 

perawatannya. 

f. Menanyakan kesehatan pelanggar sebelum proses persidangan dimulai. 

g. Menjatuhkan ta’dib sesuai dengan kode etik santri yang berlaku. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat dikenai 

ta’dib sangat ringan. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dapat dikenai 

minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf (a) 

dapat dikenai dengan ta’dib sangat ringan. 

 

Pada saat di Lingkungan Pesantren 

Pasal 16 

(1) Setiap santri wajib : 

a. Menjaga kerapian, kebersihan dan keindahan lingkungan. 

b. Membuang sampah pada tempatnya. 

c. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. 

(2) Khusus bagi pengurus wajib : 

a. Datang tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b. Bersikap sopan dan ramah saat bekerja. 

c. Menjaga kerapian, kebersihan dan keindahan lingkungan 

d. Menjaga keutuhan alat-alat kebersihan serta perawatannya. 

e. Merawat tumbuh-tumbuhan yang ada 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal  16 ayat (1) dan/atau (2), 

dapat dikenai; minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 
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Pada saat di Lapangan Olahraga 

Pasal 17 

(1) Setiap santri wajib : 

a. Menjaga kerapian, kebersihan, dan keindahan lapangan olah raga. 

b. Menjaga kebersihan dan ketertiban lapangan olah raga 

c. Berpakaian olah raga dan bersepatu ketika bermain 

d. Bersikap sportif dalam setiap permainan/pertandingan  

e. Berbahasa arab/inggris ketika bermain/bertanding 

(2) Khusus bagi pengurus olahraga wajib : 

a. Mengatur waktu olahraga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b. Memfasilitasi kegiatan olahraga. 

c. Bersikap sopan dan ramah saat bertugas. 

d. Menjaga kerapian, kebersihan dan keindahan lapangan 

e. Menjaga keutuhan alat-alat olahraga serta perawatannya. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal  17 ayat (1) dan/atau (2) 

dapat dikenai minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 

 

Pada saat di Kantor 

Pasal 18 

(1) Setiap santri wajib ; 

a. Datang ke kantor bila ada keperluan dan hanya pada jam-jam yang telah ditentukan. 

b. Memakai pakaian yang sopan sesuai dengan situasi dan kondisi. 

c. Mengucapkan salam pada saat masuk/keluar kantor. 

(2) Khusus bagi pengurus wajib : 

a. Datang dan masuk tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b. Mengisi presensi atau daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Bersikap sopan dan ramah saat menerima tamu. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dan/atau (2), 

dapat dikenai; minimal dengan ta’dib sangat ringan dan maksimal ta’dib ringan. 

 

Pada saat di Dapur/Kantin/Toko 

Pasal 19 

(1) Setiap santri wajib ; 

a. Datang pada jam-jam yang telah ditentukan. 

b. Membawa peralatan makan sendiri. 

c. Membayar ke kasir sesuai harga. 

d. Menjaga kebersihan dan ketertiban. 

e. Membuang sampah pada tempatnya. 

(2) Khusus bagi pengurus dapur/kantin/toko wajib : 

a. Datang dan masuk tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b. Memberikan pelayanan yang terbaik. 

c. Bersikap sopan, ramah dan penuh perhatian saat bekerja. 

d. Menjaga kebersihan dan ketertiban dapur/kantin/toko. 

e. Membuat laporan pengelolaan usaha kepada pihak terkait. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat 

(2), dapat dikenai minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 

 

Pada saat di Perpustakaan 

Pasal 20 

(1) Setiap santri wajib ; 

a. Datang ke perpustakaan pada jam-jam yang telah ditentukan. 

b. Memakai pakaian yang sopan. 

c. Membawa kartu tanda pengenal. 

d. Menitipkan barang-barang bawaannya di tempat yang telah disediakan. 

e. Menjaga keutuhan dan kerapian bahan bacaan. 

f. Mengembalikan bahan-bahan bacaan yang di pinjam sesuai waktu yang telah di tentukan. 

g. Menjaga kebersihan dan ketertiban perpustakaan. 
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(2) Khusus bagi pengurus perpustakaan wajib : 

a. Datang dan masuk tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b. Memberikan pelayanan yang terbaik. 

c. Menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban perpustakaan. 

d. Menjaga keutuhan bahan-bahan bacaan. 

e. Mencatat setiap keluar-masuknya bahan pustaka.  

f. Membuat laporan pengelolaan perpustakaan kepada pihak terkait. 

g. Menyediakan fasilitas perpustakaan yang dibutuhkan. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dan/atau ayat 

(2) dapat dikenai minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 

 

Pada saat di Laboratorium 

Pasal 21 

(1) Setiap santri wajib ; 

a. Datang ke laboratorium pada jam-jam yang telah ditentukan. 

b. Memakai pakaian yang sopan. 

c. Menitipkan barang-barang bawaannya di tempat yang disediakan. 

d. Menjaga keutuhan dan kerapian alat-alat laboratorium. 

e. Memanfaatkan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

f. Mengembalikan alat-alat laboratorium pada tempat yang telah di tentukan. 

(2) Khusus bagi pengurus laboratorium wajib : 

a. Datang dan masuk tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

b. Memberikan pelayanan yang terbaik. 

c. Menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban laboratorium. 

d. Menjaga keutuhan dan perawatan alat-alat laboratorium. 

e. Mencatat inventaris laboratorium. 

f. Membuat laporan pengelolaan perpustakaan kepada pihak terkait. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan/atau ayat 

(2) dapat dikenai minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERIZINAN 

 

Pasal 22 

(1) Setiap santri yang hendak keluar dari lingkungan YNH atau hendak meninggalkan 

kegiatan/tugas yang telah ditetapkan, wajib minta surat keterangan/izin tertulis kepada pihak-

pihak yang berwenang. 

(2) Setiap santri yang hendak izin wajib ; 

a. Membawa buku izin dan kartu identitas santri. 

b. Memakai pakaian yang sopan. 

c. Sowan kepada pengasuh/yang diberi mandat apabila hendak pulang atau pergi bermalam. 

d. Memberi kabar apabila ada halangan untuk kembali tepat waktu. 

e. Melaporkan diri ke bagian keamanan setelah izin selesai digunakan. 

f. Melaporkan diri ke wali kelas/yang berkompeten (bagi pelajar di luar lingkungan pondok) 

dan melaporkan diri ke bagian keamanan (bagi santri) setelah izin selesai digunakan. 

(3) Khusus bagi pengurus wajib : 

h. Mencari pengganti jika berhalangan. 

i. Bersikap sopan, ramah, penuh perhatian dan komunikatif saat bertugas. 

j. Menjaga ketertiban perizinan. 

k. Mencatat setiap kegiatan perizinan santri. 

l. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. 

m. Melaporkan setiap kejadian penting kepada pihak-pihak yang terkait. 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), ayat (2) 

dan/atau ayat (3) dapat dikenai minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 
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Pasal 23 

(1) Bagi santri yang hendak keluar dari lingkungan YAYASAN NURUL HAYAH II wajib untuk : 

a. Santri putra, berbaju rapi dan bersongkok hitam, sedangkan santri putri pakaian sopan, 

berjilbab panjang dan berkaos kaki.  

b. Menitipkan buku perizinan di bagian keamanan. 

c. Khusus bagi santri putri dijemput oleh orangtua/mahromnya dan/atau diantar oleh pengurus. 

(2) Khusus bagi santri yang bertugas mewakili kepentingan pondok pesantren/lembaga 

pendidikan/unit usaha, wajib : 

a. Meminta surat tugas dan persetujuan dari Mudir 'Am (untuk pondok); 

b. Meminta surat tugas dan persetujuan dari kepala lembaga/yang berwenang (untuk lembaga 

pendidikan/unit usaha). 

c. Menyampaikan laporan kepada pihak terkait setelah menyelesaikan tugas (kembali). 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan/atau ayat 

(2) dapat dikenai minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 

 

Pasal 24 

Ketentuan perizinan diatur sebagaimana berikut : 

(1) Ketentuan Izin di Pondok Pesantren: 

a. Perizinan dianggap sah jika mendapat tanda tangan dari mulahidz atau ketua marhalah dan 

bagian keamanan/yang berwenang. 

b. Terdapat ketentuan waktu, hari dan tanggal perizinan. 

c. Kecuali bagi santri yang sakit keras atau yang sakitnya atas rekomendasi dokter diharuskan 

beristirahat, ketentuan pada point (a) dan (b) tidak berlaku mutlak. (dengan membawa bukti 

surat dokter). 

(2) Ketentuan Izin di Lembaga Pendidikan : 

a. Perizinan dianggap sah jika mendapat tanda tangan dari mulahidz dan bagian keamanan 

(bagi santri-pelajar) atau orangtua dan wali kelas/yang berkompeten (bagi pelajar di luar 

lingkungan pondok). 

b. Terdapat ketentuan waktu, hari dan tanggal perizinan. 

c. Kecuali bagi santri/pelajar yang sakit keras atau yang sakitnya atas rekomendasi dokter 

diharuskan beristirahat, ketentuan pada point (a) dan (b) tidak berlaku mutlak. (dengan 

membawa bukti surat dokter). 

Bagi santri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dan/atau ayat 

(2) dapat dikenai. minimal dengan ta’dib ringan dan maksimal ta’dib sedang. 

 

BAB VII 

LARANGAN SANTRI 

 

Bagian Kesatu 

Larangan Umum Santri 

 

Pasal 25 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Melakukan pelanggaran kode etik dengan tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. 

b. Melakukan kegiatan lain selain yang telah ditetapkan dalam jam-jam kegiatan  

c. Sengaja memperlambat diri dalam mengikuti setiap kegiatan. 

d. Menyia-nyiakan waktu dengan kegiatan yang bertentangan dengan kode etik. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal rinan dan maksimal sedang. 

 

Pasal 26 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahromnya dengan cara apapun (surat, situs 

jejaringan sosial, media sosial, dan sebagainya). 

b. Main hakim sendiri. 

c. Menyerang dan/atau menganiaya teman sesama santri yang mengakibatkan luka berat. 

d. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan di dalam maupun di luar pesantren. 

e. Melakukan perbuatan asusila, perjudian dan/atau sejenisnya. 
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f. Memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 

g. Membawa, membeli dan/atau meminum minuman keras yang memabukkan, atau 

sejenisnya. 

h. Melakukan tindakan kejahatan apapun sehingga menjadi terpidana berdasarkan keputusan 

pengadilan. 

i. Menerima atau menadah barang curian milik orang lain. 

j. Melakukan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga 

merugikan Pondok, Lembaga pendidikan, atau unit usaha. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib sangat berat. 

 

Pasal  27 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Menentang guru/mu’alim/pengurus/mulahidz  dalam melaksanakan disiplin. 

b. Merokok di dalam dan di luar lingkungan pondok; 

c. Berkelahi dan/atau menganiaya teman sesama santri yang mengakibatkan luka 

ringan/sedang. 

d. Mengancam dan/atau mengintimidasi teman sesama santri. 

e. Membujuk teman/santri lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan 

peraturan pesantren. 

f. Dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik pondok, 

lembaga pendidikan atau unit usaha sehingga menimbulkan kerugian. 

g. Dengan sengaja membiarkan teman/sesama santri dalam keadaan bahaya di lingkungan 

pesantren. 

h. Menonton bioskop atau film porno dan sejenisnya baik di dalam dan di luar lingkungan 

pesantren. 

i. Membawa senjata tajam ke dalam pondok. 

j. Memalsukan tanda tangan pengurus atau stempel pondok, identitas, lembaga atau unit usaha 

atau mengatasnamakannya untuk kepentingan tertentu yang bertentangan dengan kode etik 

ini. 

k. Menggunakan tindik / tato; 

l. Mencoba melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri. 

m. Melarikan diri dari lingkungan pesantren. 

n. Menyalurkan aspirasi melalui demonstrasi di lingkungan pondok. 

o. Menyewa kendaraan bermotor; 

p. Datang terlambat pada saat kembali ke pondok setelah liburan. 

q. Ngekos di luar pondok. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib berat. 

 

Pasal  28 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Memakai barang orang lain tanpa izin pemiliknya (Ghosob); 

b. Membawa dan/atau menggunakan alat-alat elektronik kecuali ditentukan lain. 

c. Melewati jalur-jalur yang dilarang; 

d. Mandi bersama dalam satu kamar mandi tanpa menggunakan satir/penutup aurot. 

e. Masuk kawasan pondok putri tanpa izin dan sebaliknya. 

f. Berolahraga selain pada waktu yang telah ditentukan. 

g. Keluar dari lingkungan pondok tanpa izin. 

h. Bagi santri putra; berambut panjang, memakai gelang jenis apapun, kalung, semir, pewarna 

kuku, celana jeans dan celana ketat dan/atau aksesoris lainnya yang bertentangan dengan 

kode etik santri. 

i. Bagi santri putri; berambut pendek menyerupai laki-laki, menggunakan perhiasan 

emas/make up yang berlebihan, berbaju ketat, berpakaian bawahan yang terbelah dan/atau 

aksesoris lainnya yang bertentangan dengan kode etik santri.   

j. Menjemur pakaian selain di tempat jemuran; 

k. Makan dan minum di tempat selain yang telah ditentukan; 

l. Membuang air selain di tempat yang telah ditentukan. 
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m. Merusak fasilitas/inventaris pondok pesantren/lembaga pendidikan/unit usaha; 

n. Meninggalkan kegiatan tanpa ada keperluan yang dapat dibenarkan. 

o. Tidur, bergurau, mencuci, mandi pada saat kegiatan berlangsung. 

p. Memiliki dan membaca buku bacaan porno dan/atau yang bertentangan dengan aqidah. 

q. Mengganggu ketenangan santri lain. 

r. Berbicara dengan perkataan kotor dan/atau tertawa yang terlalu keras (terbahak-bahak). 

s. Tidak memakai baju dan/atau memakai celana pendek saat tidur atau keluar dari kamar. 

t. Makan dan minum sambil berdiri. 

u. Meludah dan membuang ingus di sembarang tempat. 

v. Memanggil nama julukan yang jelek (laqob). 

w. Memakai sandal/sepatu yang bukan pasangannya. 

x. Mengendarai kendaraan bermotor di dalam pondok kecuali ditentukan lain. 

y. Membawa kendaraan miliknya ke dalam pondok kecuali ditentukan lain. 

z. Menemui tamu di luar pondok dan pada jam-jam kegiatan. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta'dib minimal ringan dan maksimal sedang; 

 

Pasal  29 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Meminta izin di luar waktu yang telah ditentukan. 

b. Menyalahgunakan perizinan. 

c. Mewakilkan kepada orang lain ketika meminta izin keluar pondok untuk kepentingan 

pribadi, kecuali ditentukan lain dalam kode etik ini; 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal berat. 

 

Pasal  30 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Menggunakan bahasa selain Arab/Inggris dalam komunikasi sehari-hari. 

b. Dengan sengaja menggunakan bahasa yang merusak kaidah atau mencampuradukkan 

berbagai bahasa. 

c. Membuat istilah-istilah bahasa yang merusak bahasa resmi. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal sedang; 

 

Pasal  31 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Terlambat dalam menghadiri kegiatan-kegiatan pondok. 

b. Meninggalkan dan/atau menyudahi kegiatan sebelum waktunya. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal sedang. 

 

 

Pasal  32 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Menghina dan/atau menghambat sesama santri yang ingin maju. 

b. Memakai pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenisnya kecuali ditentukan lain. 

c. Bergurau dan membuat keributan di tempat umum. 

d. Membeli makanan, minuman dan barang-barang pada para pedagang ilegal (di dalam/di luar 

pondok). 

e. Duduk di tempat-tempat yang dilarang. 

f. Memanjat pagar, jendela dan/atau gerbang pondok. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal sedang. 
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Bagian Kedua 

Larangan Khusus Santri 

 

Pada saat di Musholah 

Pasal  33 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Mengobrol, bergurau dan/atau bersuara keras pada saat kegiatan ibadah berlangsung. 

b. Nongkrong ketika ada kegiatan ibadah. 

c. Makan, minum, kecuali ditentukan lain. 

d. Meninggalkan alat-alat sholat, buku/kitab dan/atau barang apapun yang mengganggu 

kebersihan, keindahan dan ketertiban. 

e. Mengotori lantai, tembok atau benda-benda apapun. 

f. Merusak alat-alat ibadah. 

g. Keluar sebelum wirid maktubah selesai. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal sedang. 

 

Pada saat Belajar 

Pasal 33 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Tidur di ruang belajar. 

b. Duduk di atas kursi guru / meja belajar. 

c. Meningalkan ruang belajar sebelum kegiatan selesai. 

d. Membawa makanan dalam bentuk apapun di ruang kelas. 

e. Merubah susunan bangku dalam kelas kecuali untuk kepentingan program pendidikan. 

f. Memakai seragam belajar yang tidak sesuai ketentuan. 

g. Keluar tanpa izin guru/mulahidz saat pelajaran berlangsung.  

h. Bergurau, membuat kegaduhan di ruang belajar. 

i. Tidak mengikuti kegiatan belajar tanpa izin pihak terkait. 

j. Meletakkan buku/kitab dan/atau barang apapun yang mengganggu kebersihan, keindahan 

dan ketertiban. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal sedang. 

 

Pada saat di Marhalah 

Pasal 34 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Membuat kegaduhan;  

b. Menerima tamu dikamarnya tanpa izin; 

c. Merusak barang-barang investaris;  

d. Membuka kotak orang lain tanpa izin; 

e. Mencorat-coret, menggambar, melukis dinding; 

f. Membuang sampah sembarangan atau mengotori lingkungan; 

g. Bermain di kamar/marhalah; 

h. Tidur di kamar lain; 

i. Menjemur di pagar atau menaruh pakaian tidak pada tempatnya; 

j. Meletakkan buku/kitab dan/atau barang apapun yang mengganggu kebersihan, keindahan 

dan ketertiban. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal sedang. 

 

Pada saat di mahkamah 

Pasal 35 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Melecehkan dan/atau meremehkan majelis tahkim (contempt of court); 

b. Terlambat atau tidak hadir di mahkamah tanpa ada keterangan; 

c. Meremehkan putusan yang ditetapkan majelis tahkim. 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal berat. 
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Pada saat di Lingkungan Pesantren 

Pasal 36 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Membuang sampah di sembarang tempat; 

b. Merusak tanaman; 

c. Berpakaian yang tidak sopan; 

d. Berkata kotor dan/atau berperilaku tidak sopan; 

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal sedang. 

 

Pada saat di tempat-tempat Pelayanan Umum (kantor, dapur/toko/kantin, perpustakaan, 

laboratorium, pos jaga) 

Pasal 37 

(1) Setiap santri dilarang : 

a. Membuat keributan dan kegaduhan; 

b. Menggunakan, membawa barang inventaris yang ada tanpa izin; 

c. Meninggalkan sisa makanan dan menaruh peralatan makan bukan pada tempatnya; 

d. Merusak fasilitas umum. 

e. Nongkrong di teras klinik/kopontren/wartel/kantor; 

f. Meninggalkan pos jaga sebelum waktunya bagi petugas jaga; 

g. Berada di kantor selain petugas tanpa ada keperluan;  

Bagi santri yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenai 

dengan ta’dib minimal ringan dan maksimal sedang. 

 

BAB VIII 

MUTASI SANTRI 

 

Bagian Kesatu 

Santri Mutasi 

 

Pasal 38 

(1) Setiap santri yang mutasi dari lembaga pendidikan NURUL HAYAH II, wajib mengikuti 

ketentuan sebagai berikut : 

a. Membawa surat keterangan diterima dari sekolah/lembaga pendidikan yang dituju. 

b. Melunasi semua tagihan biaya pendidikan yang ada di aplikasi pelajar. 

(2) Bagi santri yang mutasi ke lembaga pendidikan NURUL HAYAH II, wajib mengikuti ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Mendaftar sebagai santri baru di lembaga pendidikan NURUL HAYAH II yang dituju 

dengan membayar biaya formulir & tes yang berlaku. 

b. Mendapatkan surat keterangan diterima setelah ayat 2 poin a dan penyelenggaraan tes 

selesai. 

c. Membawa surat pindah dari lembaga pendidikan asal dan membayar biaya daftar ulang yang 

berlaku. 

d. Melengkapi berkas-berkas administrasi yang berlaku sesuai ketentuan masing-masing 

lembaga. 

Bagi santri yang tidak mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tidak akan 

dilayani dalam pengurusan administrasi mutasi santri. 
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Bagian Kedua 

Pengambilan Ijazah Kelulusan 

 

Pasal 39 

(1) Setiap santri yang ingin mengambil ijazah kelulusan wajib mengikuti syarat dan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Bagi santri MTs, menyertakan Surat Keterangan Lulus Praktek Kerja Lapangan 

Kemasyarakatan program Safari Ramadan dan ditandatangani oleh guru pendamping dan 

Kepala Madrasah. 

b. Bagi santri MA, menyertakan Surat Keterangan Lulus Praktek Kerja Lapangan dan 

ditandatangani oleh guru pendamping dan Kepala Madrasah. 

c. Menyertakan Surat Bebas Tagihan biaya apapun dari bendahara. 

Bagi santri yang tidak mengikuti aturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak akan dilayani 

dalam pengurusan administrasi pengambilan ijazah. 

 

BAB IX 

TA'DIB SANTRI 

 

Bagian Kesatu 

Ta'dib 

 

Pasal 40 

Dalam kode etik ini tingkatan ta’dib terdiri atas : 

1. Ta'dib Sangat Berat 

2. Ta'dib Berat 

3. Ta'dib Sedang 

4. Ta'dib Ringan 

 

Bagian Kedua 

Bentuk Ta'dib 

 

Ta'dib Sangat Berat 

Pasal 41 

Ta'dib Sangat Berat; berupa penyerahan kembali kepada orangtua/wali santri (dipulangkan). 

 

Ta'dib Berat 

Pasal 42 

Ta’dib Berat dapat berupa : 

a. Membuat pernyataan tertulis didepan pengasuh, dan disertai ta'dib ringan/sedang dan/atau 

mengikuti program konseling. 

b. Sanksi administrasi berupa  pencabutan hak penggunaan/hak layanan, pencabutan status 

jabatan; 

c. Masa pertimbangan ta’dib berat berlaku selama menjadi santri. 

 

 

Ta'dib Sedang 

Pasal 43 

Ta'dib Sedang berupa membuat pernyataan tertulis didepan majelis tahkim, disertai maksimal dua 

ta'dib di bawah ini ; 

a. Menghafal Surah Al-Waqiah & Do'a; 

b. Menghafal Ratibul Athos; 

c. Menghafal Ratibul Haddad; 

d. Sholat berjama'ah di shof awal dengan jubah khusus warna hitam selama 7 hari; 

e. Menghafal 20 kosa kata bahasa arab/inggris sambil disuarakan dengan keras di muka umum; 

f. Menghafal Tahlil serta Do’a; 

g. Membuat teks muhadatsah min 3 lembar kertas A4; 

h. Membuat teks pidato arab/inggris dan menghafalkannya min 3 lembar F4; 

i. Translate/menerjemahkan teks arab/inggris sebanyak 3 lembar folio; 

j. Membersihkan tempat jemuran selama 5 kali; 
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k. Menghafal satu surat panjang dari juz amma; 

l. Membaca teks pidato arab/inggris dengan suara keras di halaman pondok; 

m. Membaca Istigfar atau sholawat nabi dengan suara keras sambil mengelilingi halaman 

pondok sebanyak 10 putaran; 

n. Potong cepak (ala TNI); 

o. Piket mengepel Mushollah dua kali; 

p. Membersihkan bak mandi dan wc sekali; 

q. Menyapu halaman pondok selama 3 hari (pagi dan sore); 

r. Mencuci alat transportasi pondok 1 kali; 

s. Membersihkan kantor 5 kali. 

t. Membersihkan saluran air 1 kali; 

Masa pertimbangan ta'dib sedang berlaku selama 6 bulan. 

 

Ta'dib Ringan 

Pasal 44 

Ta'dib Ringan berupa membuat pernyataan tertulis didepan majelis tahkim, disertai maksimal dua 

ta’dib di bawah ini ; 

a. Menghafal bacaan dalam sholat fardlu dan sunnah; 

b. Menghafal kaidah tajwid beserta prakteknya; 

c. Praktek wudlu; 

d. Praktek sholat-sholat sunnah (kusuf, khusuf, tasbih, mayyit, istisqo’ dan sejenisnya); 

e. Praktek tayammum; 

f. Menghafal aurod sholat maktubah; 

g. Praktek sholat qhosor dan jama' 

h. Berdiri sambil memahami teks bahasa arab/inggris maksimal 1 lembar F4; 

i. Menghafal satu qawaid nahwu/shorof. 

j. Disowankan kepada dewan Asatidz 

k. Menghafal tenses sebanyak 4; 

l. Sholat berjama'ah di shof awal dengan jubah khusus warna hitam selama 3 hari; 

m. Menghafal satu surat pendek dari juz amma; 

n. Menghafal 10 kosa kata bahasa arab/inggris sambil disuarakan dengan keras di muka umum; 

o. Menyapu halaman pondok selama 1 hari; 

Masa pertimbangan ta'dib ringan berlaku selama 3 bulan. 

 

Bagian Ketiga 

Ganti Rugi 

 

Pasal 45 

(1) Bagi santri yang melakukan pelanggaran berupa pencurian, penggelapan dan yang sejenisnya, 

wajib mengembalikan barang hasil perbuatannya atau mengembalikan dalam bentuk uang yang 

senilai. 

(2) Bagi santri yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan dokumen dan barang 

milik YNH wajib mengganti kerugian material. 

(3) Ketentuan tentang pembayaran ganti rugi material diputuskan dalam mekanisme sidang 

mahkamah santri. 

  

Bagian Keempat 

Penyitaan 

Pasal 46 

(1) Bagi santri yang melakukan pelangaran dalam  kode etik ini dapat dikenai tindakan penyitaan 

atau perampasan barang bukti; 

(2) Ketentuan mengenai tata cara penyitaan atau perampasan diatur lebih lanjut dalam peraturan 

tersendiri. 
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Bagian Kelima 

Penggabungan Ta'dib 

 

Pasal 47 

(1) Jika santri, setelah dikenai ta'dib, kemudian dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran 

yang lebih rendah tingkatannya dalam masa berlaku pertimbangan ta'dib yang telah ditentukan, 

maka dapat dikenai ta'dib dari pelanggaran yang terakhir. 

(2) Jika santri, setelah dikenai ta'dib, kemudian dinyatakan bersalah karena melakukan pelanggaran 

sejenis atau lebih tinggi tingkatannya dalam masa berlaku pertimbangan ta'dib yang telah 

ditentukan, maka dapat dikenai ta'dib yang lebih berat tingkatannya; 

(3) Jika santri melakukan beberapa pelanggaran yang berbeda tingkatannya pada saat bersamaan 

sebelum ada keputusan majelis hakim, dapat dikenai ta'dib yang tingkatannya lebih berat. 

(4) Jika santri yang melakukan lebih dari 2 jenis pelanggaran yang tingkatannya sama pada saat 

bersamaan sebelum ada keputusan majelis hakim, dapat ditingkatkan ta'dibnya; 

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 48 

(1) Jika terjadi pelanggaran yang belum termasuk dalam ketentuan kode etik ini, maka majelis 

hakim mahkamah santri berwenang untuk menetapkan ta'dibnya. 

(2) Ketentuan lain yang mengatur kode etik santri masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan atau belum diatur dalam kode etik ini. 

 

BAB X 

PENUTUP 

 

Pasal 49 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam kode etik ini, akan diatur lebih lanjut. 

(2) Kode etik  ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan. 

 

Disahkan di : Cirebon 

Pada tanggal : 29 Juli 2022 

Pengasuh 

 

 

KH. Ja'far At-Thayyar 


