
 

TATA TERTIB PENGHUNI ASRAMA SMAN 17 MAKASSAR 

( Boarding School SMAN 17 Makassar ) 

 Tata tertib ini berlaku bagi seluruh penghuni asrama SMAN 17 Makassar dan berlaku 

secara mengikat dan wajib dipatuhi selama berstatus sebagai penghuni asrama. 

A. Ketentuan Umum : 

1. Siswa asrama adalah siswa yang tinggal di asrama dan terdaftar sebagai siswa asrama 

(boarding school ) SMAN 17 Makassar, dan telah  memenuhi seluruh yang 

dipersyaratkan. 

2. Siswa wajib tinggal di asrama selama 1 tahun ( Kelas X), sampai dengan penerimaan 

Rapor Akhir tahun Pelajaran. ( selama pandemic covid-19) akan disesuaikan 

kebijakan pemerintah)  

3. Selama masa tinggal di Asrama sebagai Boarding School, siswa berkewajiban 

mematuhi seluruh item tata tertib asrama, dan Tata tertib yang sudah tersusun tidak 

boleh diintevensi oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi. 

4. Menempati kamar yang telah ditetapkan oleh Pengelola asrama 

5. Setiap Siswa Boarding Wajib menjaga ketertiban dan kebersihan dalam asrama 

     (Kebersihan diri, kamar tidur, kamar mandi / WC, serta seluruh lingkungan Asrama ) 

6. Wajib mengikuti seluruh kegiatan asrama sebagaimana jadwal kegiatan yang 

ditetapkan.  

7. Wajib turut serta memelihara, merawat fasilitas asrama. 

8. Wajib bekerja sama, dan saling bantu  membantu, menjaga sopan santun 

9. Saling menghargai, dan menghormati hak dan kewajiban masing masing, serta 

menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beraragama. 

10. Merapikan barang milik pribadi masing masing, dan merapikan tempat tidur dan 

lingkungan kamar sebelum meninggalkan kamar. 

11. Setiap penghuni asrama bertanggung jawab terhadap barang barang pribadinya.  

12. Waktu besuk asrama ; hanya sekali per 2 pekan ( hari Ahad atau Sabtu ) 

13. Waktu besuk Asrama : Pukul 09.00 – 11 Pagi. Atau sore pukul 15.00 – 17.00 WITA 

( Selama pandemic covid-19; maka waktu besuk maksimal 30 menit, dan hanya 

diterima di ruang Lobby Asrama atau dipekarangan Sekolah/Asrama) 

14. Siswa asrama hanya diperbolehkan izin pulang ke rumah orang tua maksimal sekali 

sebulan. ( Izin tertulis yang ditanda tangani Kepala Asrama atau Pembina Putra/Putri) 

 

B. Larangan : 

1. Dilarang keras membawa atau menyimpan  senjata api dan senjata tajam (Badik, 

parang, pisau, gunting  dll. )  dalam lingkungan asrama. 



2. Dilarang keras membawa, atau menyimpan atau mengkonsumsi ; minuman 

beralkohol, rokok, atau obat obat terlarang. 

3. Dilarang keras membuat kegaduhan, mengejek, membentak, memprovokasi satu 

dengan yang lainnya sehingga berdampak menimbulkan perselisihan dan perkelahian. 

4. Dilarang membunyikan alat music atau hiburan; radio, tape, televisi, alat music dll. 

yang dapat mengganggu ketenangan penghuni lainnya. 

5. Dilarang menggambar, mencoret, mengotori barang atau fasilitas milik asrama 

6. Dilarang menjemur yang bukan pada tempat jemuran, meletakkan pakain kotor, dan 

barang lainnya yang bukan pada tempatnya. 

7. Tidak diperkenankan membawa, mengajak atau menerima tamu di kamar, kecuali  

orang tua kandung dan seizin Pembina  / Kepala unit asrama. 

8. Dilarang menerima kunjungan tamu diluar jam besuk. 

9. Dilarang mengambil, menggunakan barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. 

10. Dilarang melakukan aktivitas pada jam istirahat / jam tidur  yang dapat mengganggu 

kenyamanan penghuni lainnya. 

11. Dilarang menggunakan Telepon genggam setelah jam 22. 00 ( kecuali ada kejadian 

yang sangat penting ).  

12. Dilarang menerima kunjungan tamu atau keluarga tanpa seizin dan sepengawasan 

Pembina asrama. 

13. Dilarang memesan makanan diluar asrama, tanpa seizing Pembina Asrama ) 

14. Segala bentuk makanan akan dilakukan pemeriksaan sebelum  dikonsumsi. 

15. Dilarang masuk ke kamar lain apabila tidak ada penghuni kamar atau tanpa seizin 

pemilik kamar 

16. Dilarang menginap / tidur di kamar lain apabila tidak ada izin dari Pembina atau 

kepala Asrama. 

17. Dilarang membentuk kelompok kelompok tertentu dalam asrama kecuali kelompok 

belajar yang dibentuk oleh Pembina Asrama 

 

C. Ketentuan Khusus : 

1. Setiap siswa boarding (muslim) wajib mengikuti Sholat berjamaah di Masjid, kecuali 

bagi wanita yang berhalangan. 

2. Setiap siswa boarding wajib mengikuti bimbingan akademik, pembinaan karakter 

dan kegiatan terjadwal lainnya yang diatur oleh pengelola asrama. 

- Pembimbingan Akademik dan Kemahiran/Minat : 2 x seminggu : pukul 20.00 s.d  

21.30 WITA 

- Pembinaan Karakter & Keagamaan  1 x seminggu ; Ba’da Magrib s.d Isya 

- Senam Pagi & Kerjabakti ( bersama )  2 kali sebulan Pukul 06.00 s.d 08.00 



- Kegiatan pembinaan dilakukan secara tatap muka terbatas, daring atau luring 

sesuai kebijakan pemerintah dan tim gugus covid 19 Kota Makassar ( selama 

masa Pandemi) 

3. Keluar dari Lingkungan Asrama atas kepentingan apapun harus mendapat izin 

tertulis dari Kepala Unit Asrama. 

4. Izin keluar asrama hanya diperbolehkan apabila tidak bertepatan dengan kegiatan 

terjdawal diasrama sebelum jam 21.00 Wita.  

5. Asrama ditutup pada pukul 22.00 wita 

6. Bagi yang kurang sehat atau sakit, wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh teman 

sekamar ke Kepala Unit Asrama untuk ditindak lanjuti. 

7. Tidak diperkenankan masuk ke asrama ( Kamar ) selama jam sekolah berlangsung. 

(pukul 07.00 s.d pukul 15.45  wita). Jam belajar normal..  

8. Selama masa pandemic covid 19, tidak diperkenangkan melakukan kegiatan diluar 

lingkungan asrama dan melakukan interaksi dengan orang di luar asrama tanpa izin 

dan tanpa menggunakan protocol kesehatan yang ketat 

9. Siswa yang akan masuk ke lingkungan asrama wajib disertai surat kesehatan bebas 

covid-19 dari puskesmas atau klinik kesehatan yang resmi 

10. Selama berada dalam lingkungan asrama wajib menggunakan protocol kesehatan  

D. Sanksi : 

Apabila terjadi pelanggaran oleh siswa boarding dari salah satu poin tata tertib di atas 

maka siswa tersebut dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut : 

a).  Sanksi I  : dilakukan teguran lisan dan tertulis ( ditembuskan ke orang tua ) 

b). Sanksi II  : Pemanggilan terhadap orang tua 

c). Sanksi III : Apabila dengan sengaja mengotori, mencoret lantai, tembok dan fisilitas 

asrama lainnya maka ybs. berkewajiban membersihkan, atau mengecat tembok atau 

lantai yang dicoret / dikotori. 

d). Sanksi III : Apabila terjadi pengrusakan atau menghilangkan fasilitas asrama, maka 

baginya wajib mengganti fasilitas te rsebut sesuai kualitas yang dirusak / dihilangkan. 

e). Sanksi IV : Apabila terjadi perkelahian siswa boarding dengan pihak manapun di 

dalam atau diluar lingkungan asrama / sekolah maka  yang bersangkutan dilakukan 

proses sesuai tata tertib sekolah. 

f). Sanksi V  : Apabila ketahuan membawa, menyimpan atau mengkonsumsi narkoba, 

alkohol dan semacamnya serta obat obat terlarang lainnya, maka ybs. dinyatakan 

gugur haknya untuk tinggal di asrama, dan diproses  sesuai tata tertib sekolah. 

g). Sanksi VI : Apabila melakukan perbuatan criminal, pencurian, pengambilan hak 

orang lain, pencabulan,  atau perbuatan yang melanggar etika kesopanan, maka yang 

bersangkutan akan dilaporkan ke pihak berwajib untuk proses lebih lanjut, dan 

haknya untuk tinggal di asrama dinyatakan gugur, dan selanjutnya dilakukan proses 

kepatuhan terhadap tata tertib sekolah 



h). Sanksi VII: Apabila orang tua atau wali atau oknum yang mengatasnamakan dirinya 

orang tua/wali siswa boarding melakukan tindakan menjelek jelekkan nama baik 

SMAN 17 Makassar dan atau Asrama Siswa maka siswa atau anak dari orang tua 

tersebut digugurkan haknya untuk tinggal di asrama dan diproses untuk pindah 

keluar dari SMAN 17 Makassar. 

i) Segala bentuk pelanggaran berat ; pencurian, narkoba, pergaulan bebas, perkelahian 

dan tindak criminal lainya, akan dilakukan proses investigasi dan apabila terbukti 

maka akan  dikeluarkan dari Asrama / Sekolah ( SMAN 17 Makassar). 

 

Makassar, 16 Juni 2021 

 Mengetahui,       Kepala Asrama  
 Plt. Kepala UPT SMAN 17 Makassar      

 

 

 Drs. H. Nasrullah, MM     Dra. Hj. St. Bungaros, MM 
 Nip. 19650810 199412 1 003         

             

             

             

             

       


