- Biaya Yang dibayarkan perbulan :
1. Uang Syahriyah (Uang Makan) Rp 500.000,2. Iuran Wajib Rp 100.000,3. Uang Laundry Rp 100.000,- / Rp 50.000,-

PONDOK PESANTREN PUTRA

DARULLUGHAH WADDA’WAH
BANGIL PASURUAN JAWA TIMUR
Jl. Raya Raci No. 51 PO Box 8 Bangil
Website:www.pp-dalwa.org
PERSYARATAN MASUK PONDOK PESANTREN
A. Persyaratan Formal
1. Calon santri baru yang mendaftar minimal tamatan SD.
2. Calon santri baru harus diantar orang tuanya sendiri atau walinya
3. Jika orang tua calon santri berhalangan (udzur) maka wali yang dipasrahi
harus membawa surat kuasa dari orang tuanya.
4. Bagi calon santri pindahan, wajib membawa surat izin pindah
/mengundurkan diri dari pondok pesantren atau madrasah sebelumnya.
5. Menyerahkan photo copy ijazah / raport terakhir 3 (tiga) lembar.
6. Menyerahkan foto copy KK & KTP orang tua / wali 3 (tiga) lembar.
7. Membawa surat keterangan berbadan sehat dari dokter.
8. Bagi calon santri yang berumur diatas 13 tahun harus membawa surat test
urine dari dokter, tanda tidak terlibat Narkoba(dapat diambil dipondok).
9. Bisa membaca Al Qur’an dengan lancar dan bertajwid.
B. Persyaratan Finansial
- Setiap santri baru :
1. Membayar uang pangkal (dengan fasilitas yang disediakan : ranjang,
Kasur, bantal, almari dan 2 seragam qomis).
2. Membayar biaya administrasi di tempat informasi pendaftran.
3. Membayar uang Gedung.
4. Membeli kitab-kitab paket ( dasa-dasar pembelajaran Bahasa Arab).
- Setiap santri :
1. Membayar uang syahriyah (bulanan) pemondokan setiap bulan dan
pembayaran hanya melalui kantor administrasi atau melalui rekening
pondok..
2. Membayar Laundry perbulan/pertahun.
- Biaya masuk pondok :
1. Biaya Masuk Pondok Rp 10.500.000,2. Biaya Masuk Pondok dan Muadalah (MI, MTS & MA) Rp 11.000.000,3. Biaya Masuk Pondok & S1 Rp 12.000.000,4. Biaya Masuk Pondok & S2 Rp 12.500.000,-

PERSYARATAN MASUK MI/MTs. / MA / IAI
A. Biaya Masuk
Program Formal
1. Tingkat MI/MTS/MA
- SSP Perbulan MI/MTS/MA Rp 35.000,- / Rp 40.000,- / Rp 50.000,2. Strata 1 (S1)
- Biaya persemester (6 bln X Rp 150.000,-) Rp. 900.000,3. Pasca Sarjana (S2)
- SPP persemester Rp. 4.000.000,4. Program Doktoral (S3)
- SPP persemester Rp.7.500.000,5. UN dan Ujian Semester menyesuaikan
B. Jurusan/Program Studi
No
Tingkat
Jurusan/Prodi
1
MI/MTs.
2

MA

4

IAI Dalwa (S2)

Bahasa, IPS, dan IPA
Syariah 1. Hukum Keluarga Islam
2. Ekonami Syari’ah
Tarbiyah 1. Pendidikan Agama Islam
2. Pendidikan Bahasa Arab
3. Manajemen Pendidikan Islam
Adab - Sejarah Kebudayaan Islam
Dakwah 1. Bimbingan Konseling Islam
2. Komunikasi Penyiaran islam
Pendidikan Bahasa Arab
Manajemen Pendidikan Islam

3

IAI Dalwa (S1)

5

IAI Dalwa (S3)

Manajemen Pendidikan Islam

PERATURAN DAN TATA TERTIB
PASAL 1
ASAS
Setiap santri wajib mengamalkan ajaran Al Qur’an, sunnah Rasulullah SAW,
ijma’ ulama dan Qiyas.
PASAL 2
ATURAN UMUM
Setiap santri wajib:
1. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib pondok pesantren, selama ia
menjadi santri pondok pesantren.
2. Menjaga nama baik pondok pesantren.
3. Berakhlaq mulia.

PASAL 3
KEWAJIBAN SETIAP SANTRI
1. Memiliki Kartu Tanda Anggota (Kartu Pelajar) Pondok Pesantren.
2. Mengikuti pelajaran dengan rutin/tekun pada waktu yang telah ditentukan
(dijadwalkan).
3. Melaksanakan shalat fardlu berjama’ah di Masjid dan tidak keluar dari masjid
sebelum selesai pembacaan wirid.
4. Berbicara dengan Bahasa Arab bagi santri yang sudah menetap dipondok
selama diatas 3 bulan.
5. Memakai qomish, kopyah putih dan imamah waktu shalat berjama’ah dan
belajar dan kegiatan lain yang ditetapkan.
6. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan serta keindahan pondok
pesantren.
7. Mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren
dengan penuh kedisiplinan seperti : sholat berjamaah, tahfid mutun, riyadloh
(senam pagi), latihan pidato, baca maulid dan Pendidikan umum (muadalah
dan perkuliahan) sesuai dengan jenjang masing-masing.
8. Berada dalam kelas setelah bel berbunyi.
9. Menela’ah pelajaran di kamar masing-masing dengan tenang.
10. Tidur malam pada jam 22.00 dan bangun malam pada jam 03.00.
11. Memiliku buku izin
12. Membawa kartu izin ketika pulang, kembali (keluar/masuk) pondok pesantren.
13. Menerima ta’zir yang telah ditetapkan pondok.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PASAL 4
LARANGAN SETIAP SANTRI
Merokok di dalam/di luar pondok pesantren.
Masuk bioskop atau pertunjukan lainnya.
Membawa foto atau gambar yang tidak wajar, radio, tape recorder, Mp3 player
atau benda-benda sejenisnya.
Membawa dan menggunakan HP (Hand Phone)
Membawa senjata tajam atau benda-benda lain sejenisnya.
Memiliki dan menggunakan ATM
Mengikuti pelajaran dan kegiatan di luar pondok pesantren tanpa seizin
mudirul ma’had.
Keluar dari pondok pesantren tanpa izin dari pengurus.
Mengadakan latihan olah raga diluar waktu yang telah ditentukan.
Duduk diwarung makanan dan minuman.
Memasuki kamar santri lain selain petugas.
Tidur di tempat / kamar santri lain dan duduk diranjang berdua.
Memakai barang santri lain tanpa izin dari pemiliknya (ghosob).
Pulang ke rumahnya tanpa surat izin dari pimpinan pondok pesantren.
Berbicara kotor.

1.
2.
3.
4.
5.

PASAL 5
SANKSI-SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB
Dita’zir atau dikenakan sanksi / denda sesuai dengan pelanggarannya.
Dicukur rambutnya (gundul).
Membersihkan kamar mandi, dibedirikan dikelas/ dan lain-lain (sesui dengan
keputusan yang diberikan)
Diskorsing.
Dikeluarkan dan pondok pesantren (dicabut haknya sebagai anggota pondok
pesantren).
PASAL 6
ATURAN TAMBAHAN

A. Liburan Belajar
1. Liburan Romadhan selama 50 (lima puluh) hari.
2. Liburan Idul Adha selama 4 (empat) hari.
3. Liburan Maulid Nabi SAW selama 10 (sepuluh) hari.
B. Pembagian Waktu ( Aktivitas ) Harian.
1. Waktu belajar
- 07.15 s/d 12.00 (Ta’lim Diniyah)
- 16.00 s/d 17.30 (Ta’lim Mu'adalah)
2. Halaqoh hadromiyah
- 05.00 s/d 06.00 (Shabahiyah )
- 18.00 s/d 19.00 (Maghribiyah)
3. Waktu bermusyawaroh antar santri: 21.00 s/d 22.00.
C. Pembagian Waktu Ujian.
1. Semester ganjil dilaksanakan pada bulan Robi’ul Awal (Maulid).
2. Semester genap dilaksanakan pada bulan Sya’ban.
D. Absensi Ujian.
Ketidakhadiran dalam ujian akhir bagi santri yang tidak sakit
dinyatakan gugur (tidak naik kelas), sedangkan bagi yang sakit disediakan
ujian susulan.
E. Catatan.
1. Syahriyah bagi santri yang pulang (karena sakit, izin, dll) selama tidak
menyatakan berhenti, uang syahriyah (bulanan) tetap dibayar seperti
biasanya.
2. Syahriyah bagi santri yang berhenti/diberhentikan namun masih memiliki
tanggungan/hutang maka tetap menjadi tanggungannya dan wajib
melunasinya.
3. Syahriyah bagi santri yang pulang liburan bulan Ramadhan tetap dibayar
seperti biasanya.
4. Bagi santri yang tidak berada di pondok/izin pulang;
a. Jika kembali dalam masa waktu 1 (satu) bulan maka syahriyahnya
selama (tidak ada di pondok) tetap menjadi tanggungannya dan wajib
dilunasi.
b. Jika tidak kembali sampai lebih dari 1 (satu) bulan, dianggap telah
mengundurkan diri/berhenti.
c. Dan jika ingin kembali lagi setelah/diatas 1 (satu) bulan, wajib
mendaftar kembali seperti santri baru. Kecuali sebelumnya telah
mendapatkan surat izin dari mudirul ma’had.

5. Bagi santri yang menetap di pondok selama bulan Ramadhan (mengikuti
ta’lim) tidak ditarik biaya tambahan.
6. Bagi santri yang tidak pulang saat liburan pondok.maka tidak boleh berlibur
kerumah teman atau yang bukan mahromnya.
7. Bagi santri yang mengundurkan diri dari pondok pesantren maka dia juga
dinyatakan mengundurkan diri dari seluruh institusi Pendidikan umum yang
ada didalam pesantren.
8. Setiap santri harus menitipkan uangnya pada pengurus dan tidak
diperbolehkan menyimpan uang sendiri lebih dari Rp. 20.000,9. Bagi santri yang terlambat masuk pondok saat liburan maka didenda sebesar
Rp 100.000,- per-hari.
10. Apabila santri baru yang telah mendaftar dan kemudian memutuskan untuk
mengundurkan diri, jika telah menginap, maka uang pangkalnya bisa
dikembalikan dengan rincian :
a.
b.
c.
d.

Menginap dari dengan 01 s/d 05 hari, dikembalikan 75%
Menginap dari dengan 06 s/d 10 hari, dikembalikan 50%
Menginap dari dengan 11 s/d 15 hari, dikembalikan 25%
Menginap dari dengan 16 hari ke atas, tidak dikembalikan dan
dijadikan sumbangan/amal jariyah untuk pondok pesantren.
Catatan : a. Rincian keuangan sewaktu-waktu dapat berubah.
b.Santri yang menunggak selama 3 bulan dikenakan sanksi.

PEMBERITAHUAN PENTING
1. Jika Santri mengikuti pendidikan formal (MI, MTS, MA dan
Jami’ah), ketika santri lulus dari sekolah formal tersebut, maka
bersedia dan sanggup untuk tidak mengambil/menerima Ijazah
(Surat Tanda Tamat Belajar), SKL (Surat Keterangan Lulus)
dan SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian) atau surat-surat
keterangan lainnya tentang kelulusan baik yang asli maupun
foto copy kecuali setelah satu tahun terhitung sejak tanggal
bulan dan tahun kelulusan, dan posisi santri masih santri aktif
mengikuti pelajaran di pondok.
2. Bagi santri yang ingin berhenti/mengundurkan diri dari pondok
diharuskan pada liburan semester I (liburan Maulid), atau setelah
Semester II (liburan Ramadhan).
3. Hari-hari yang dilarang/tidak boleh keluar bagi santri putra atau putri
meminta izin keluar termasuk umrah ziarah dan pernikahan, seperti:
a. Hari Raya Idul Adha selama 4 hari (dari dengan tanggal 09 s/d
12 Dz. Hijjah)
b. Hari-hari ujian semester :
- Semester 1 tanggal 25 Shofar s/d setelah Acara Maulid Nabi
SAW dan Haul Pendiri Pondok.
- Semester 2 tanggal 01 Sya’ban s/d setelah Acara Haflah
Akhir Tahun dan Wisuda Pondok.

NOMOR PENGURUS PONDOK
Bagian Kesiswaan :
Ust. Ismail Ayyub, M.Pd.I : 081333750944/087846262615
Kantor Kesiswaan :
081249543923 wa
Bagian Keamanan :
Hb. Mustofa Al Idrus : 087703387877
Ust. Fathul Munif : 081330314527(wa)
Kantor Keamanan :
087712632444(wa)/081252501313(wa)
Bagian Kesehatan :
Hb. Hudzaif Al Qadari : 081937060504/083837597662(wa)
Kantor Kesehatan :
081347472361(wa)/085967053338
Kantor Muadalah :
MA : Ust. Mathudi : 081357566616(wa)
Ust. Auli Algifari : 082228889983(wa)
Mts : Amiruddin : 082337067745(wa)
MI : Ust. Edi Iskandar : 081334468128(wa)
Kantor Perkuliahan :
S1: Ust. Imaduddin : 081936810951(wa)
S2&S3 : Majid : 081913403400(wa)
Bagian Bank/SPP Pondok :
Kantor Keuangan : 081916616691wa
Bagian Penitipan Uang :
Ust. Muhammad Jaiz : 085234445281(WA)
Bagian Pendaftaran Santri Baru :
Admin Pendaftaran :
M. Subadar : 081991373545(wa)

Catatan penting :
Apabila ada yang menghubungi atau memberi info pondok selain
nomor-nomor diatas bisa di cek kebenarannya dengan menghubungi
kantor kesiswaan.

