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 احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل اله وصحبه ومن وااله وبعد : 

Setelah saya melihat tata tertib yang berhubungan dengan kegiatan belajar dan peraturan 
asrama (bilik) di *Ma'had Al Ganna Tarim Li Ta'limi Lughatil Qur'anil Karim* , maka dengan 
ini saya sungguh menyatakan bahwa diri saya menyepakati atas yang demikian itu semua,  
 

dan saya berjanji dan berikrar bahwa saya: …….….……………………………………………………………. 
Akan menjadi sosok seorang pelajar yang bersungguh-sungguh, serta fokus dan konsentrasi 

penuh pada pelajaran selama saya berada di ma'had ini, dan saya akan menjaga diri untuk 

tidak membuang-buang waktu pada sesuatu yang tidak berfaedah, dan saya juga akan 

mengatur diri saya untuk berkelakuan baik kepada pihak kantor, dan para guru, begitu juga 

saya akan bergaul dengan baik kepada teman-teman pelajar lainnya. Dan jika Saya berjanji: 

“ Bahwa saya tidak akan menggunakan hand phone di Ma’had kecuali pada waktu-waktu 

yang diperbolehkan. Dan jika ternyata saya menggunakan hand phone baik milik saya atau 

milik orang lain di waktu yang dilarang, maka Pengurus Ma’had berhak untuk mengambil Hp 

tersebut dan tidak akan dikembalikannya lagi. Dan bagi Pengurus Ma’had berhak 

mengambil kebijakan untuk memulangkan saya. Dan saya siap sedia untuk dipulangkan ke 

negara asal saya kapan saja, sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Pengurus Ma’had.” 

Secara umum saya melanggar tata tertib dan peraturan, maka pihak kantor berhak untuk 

mengambil tindakan yang sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan.Dan  

Sebagaimana saya menegaskan, bahwasannya saya akan belajar bahasa Arab di Ma'had 

dalam jangka waktu satu tahun, kemudian apabila saya memiliki keinginan, maka saya bisa 

meneruskan pendidikan  Syariat di Mah'ad selama 2 tahun atau saya dapat kembali ke 

tanah air, dan Idaroh Ma'had tidak bertanggung jawab untuk menertibkan pendidikan 

(menguruskan kepindahan) saya ke lembaga lembaga lain di Yaman.*Allah sebaik baik 

Saksi* 

 

Nama Pelajar ………………………………………………………………..……………… Nomor paspor……………………………………      

Nomor HP. (Watsup) ……………………………………………………..…… Tanda Tangan ……………………………….……………. 

 

Nama Wali Murid ………………………………………………………….…………… Nomor paspor ……………..………………………      

Nomor HP. (Watsup) ………………………………….……………………… Tanda Tangan …………………..………….………………. 

                                                                               

  



* *

1. Diwajibkan kepada seluruh pelajar untuk menjaga sholat lima waktu dengan berjamaah, 

dan sangat perhatian untuk memperdapati takbiratul ihram bersama imam, begitu juga 

harus perhatian penuh dalam melaksanakan  kegiatan-kegiatan harian di ma'had . 

2. Semua pelajar berkewajiban untuk tidak berdiri di hadapan jendela-jendela (ma'had) 

yang semua itu berdampak negatif, yaitu membuat tetangga ma'had merasa terganggu 

dan merasa terlihat aktifitas rumah tangga mereka. 

3. Setiap pelajar diberi izin sekali dalam seminggu untuk keluar ma'had guna membeli 

keperluan mereka. 

4. Dilarang keras dan tidak ada alasan apapun untuk merokok, baik dalam asrama (bilik), 

maupun dalam ma'had. 

5. Sangat ditekankan dengan perhatian yang sepenuhnya kepada semua pelajar untuk 

memperindah dirinya dengan berbicara bahasa arab, baik dalam asrama (bilik), begitu 

juga dalam ma'had, dan akan ditetapkan hukuman bagi yang melanggarnya sesuai 

dengan tingkatan kelas yang  dipelajarinya. 

6. Wajib atas setiap pelajar untuk menyerahkan benda-benda berharganya, dan mata 

uang apapun yang berjumlah banyak kepada pihak kantor untuk disimpan sebagai 

bentuk penjagaan, dan pihak kantor tidak bertanggung jawab jika ada terjadi kehilangan 

didalam asrama (bilik). 

7. Setiap pelajar diwajibkan untuk menjaga kebersihan asrama (bilik) nya masing-masing, 

dan ikut serta dalam kegiatan membersihkan ma'had secara umum disetiap hari kamis 

di sore hari . 

8. Diperkenankan untuk mengunjungi temannya yang berbeda asrama (bilik), mulai pukul 

05.00 sore sampai magrib, dan pengunjung hanya boleh bertemu di aula (ruang tamu) 

saja, dan tidak diperkenankan untuk masuk ke asrama (bilik) 

9. Dilarang menggunakan Handphone kecuali pada waktu-waktu yang telah ditentukan 

oleh pihak kantor, dan semua santri selama menempuh pendidikan di pondok wajib 

menyerahkan HP nya  kepada pihak kantor. Dan akan dibagi setiap hari kamis pada 

waktu ashar sampai hari jum'at pada waktu magrib, dan juga akan dibagi saat liburan, 

dan juga disaat dharurat atau dibutuhkan untuk menghubungi ortunya, walaupun diluar 

hari yg ditentukan namun sesuai waktu yg ditentukan oleh pihak kantor. 

Dan jika ternyata didapati bahwa santri tersebut  melanggar peraturan, (yaitu 

membawa HP yg disembunyikan) maka dia harus memenuhi  nadzar syar'i yg di buat 

dari pihak pondok, sehingga HP akan menjadi milik pondok dan akan digunakan sesuai 

kebijakan pondok 



*Pertanyaan-pertanyaan penting yang wajib di jawab 
 oleh pelajar ketika mengajukan dirinya untuk belajar di ma'had ini*. 

 
1.  Apakah anda dulu pernah belajar 

bahasa arab? Dimana? Berapa tahun? 

 
 
 

2.  Bagaimana anda bisa kenal *Ma'had 
Al Ganna*? 

 
 
 

3.  Apa target anda selama belajar 
bahasa arab? 

 
 
 

4.  Aktifitas-aktifitas dan hobi-hobi apa 
saja yang anda tekuni dan bidangi ? 

 
 
 

5.  Siapakah orang yang terdekat dengan 
anda yang bisa dihubungi ketika 
dalam keadaan darurat ? 

 

6.  Apakah anda mempunyai sanak 
kerabat, atau teman yang berada di 
Tareem, atau Hadramaut, atau 
Yaman ?  (Tuliskan nama dan no 
telfon) 

 

7.  Apakah anda sekarang menderita 
penyakit-penyakit ini : (lemah 
penglihatan/lemah 
pendengaran/asma/epilepsi/penyakit 
menular( 

 

8.  Apakah anda dulu pernah menderita 
gangguan atau tekanan jiwa? 

 
 
 

9.  Setelah menyelesaikan studi di 
ma'had ini, apa niat anda yang akan 
an da lakukan? 

 
 
 

 

Nama Pelajar ……………………………………………………………………………………………………      

Warga Negara…………………………        No Telepon (Watsup) ……………………………………………… 


