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Arti Lambang

1. Bingkai : melambangkan lima unsur utama  yang 
dikembangkan dalampribadi anak asrama yaitu PASTI
( 1.Pray 2. Attitude, 3.Social 4. Talent 5.Intelligence )

2. Pax Christi : Simbol Kristus yang berarti setiap anak 
asrama percaya penuh akan penyelamatan dunia oleh 
kematian Kristus  

3. Kitab Suci: Sabda Tuhan yang memberi kekuatan bagi 
anak-anak menjadi
pewarta kabar gembira.

4. Deus Providebit: Motto Ibu Magdalena Daemen Pendiri 
Konggregasi Suster OSF bermakna percaya akan 
penyelenggaraan Illahi.

5. Asrama : tempat tinggal anak yang sedang menimba ilmu 
di SMA Sedes Sapientiae Bedono dan tempat mereka 
mengembangkan kepribadian.

6. Sedes Sapientiae : Bermakna Tahta 
Kebijaksanaan.Kebijaksanaan dalam Kitab Sirakh adalah 
Tuhan sendiri. Tuhan menjelma manusiadalam 
kandungan dan pangkuan  Bunda Maria . Maka Maria 
adalah tahta-Nya. Diharapkan setiap anak asrama Sedes 
Sapientiae Bedono menjadi tahta Tuhan Yesus dalam 
perbuatan  kebaikan kepada sesama.
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VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Visi
Insan asrama SMA Sedes Sapientiae Bedono yang
menghidupi semangat  Fransiskus Assisi dan Magdalena 
Daemen 

B. Misi
1. Meningkatkan rasa cinta persaudaraan sejati, setia

kawan, peduli terhadap sesama dan alam ciptaan. 
(Semangat  Fransiskus Assisi )

2. Mengembangkan iman, semangat doa, sederhana
dengan semboyan Magdalena Daemen ” Deus 
Providebit “ / Tuhan Menyelenggarakan.

3. Memperkuat karakter yang baik.
4. Meningkatkan bakat dan kemampuan diri.

C. Tujuan Asrama
Menyiapkan anak asrama agar : 
1. Meningkatkan kesadaran untuk bersyukur dan terima 

kasih dalam peristiwa  dan kejadian hidup sehari-hari.
2. Mengembangkan hidup menggereja, bermasyarakat 

dengan semangat persaudaraan sejati.
3. Mengembangkan kemandirian; trampil melayani diri 

sendiri dan sesama 
4. Mengembangkan sikap hidup disiplin dan 

kematangan dalam hidup berkomunitas melalui 
jadwal kegiatan harian

5. Siap menerima Kegiatan Belajar Mengajar dan 
melaksanakan tugas sekolah dengan penuh 
tanggungjawab

6. Membudayakan 5S: Senyum, Sapa, Salam, 
Syukur,Sopan  
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TUHAN, JADIKANLAH AKU PEMBAWA DAMAI
(Doa Santo Fransiskus dari Assisi)

Tuhan,
Jadikanlah aku pembawa damai.
Bila terjadi kebencian,
jadikanlah aku pembawa cinta kasih.
Bila terjadi penghinaan, 
jadikanlah aku pembawa pengampunan.
Bila terjadi perselisihan, 
jadikanlah aku pembawa kerukunan.
Bila terjadi kebimbangan,
jadikanlah aku pembawa kepastian.
Bila terjadi kesesatan, 
jadikanlah aku pembawa kebenaran.
Bila terjadi kecemasan, 
jadikanlah aku pembawa harapan.
Bila terjadi kesedihan, 
jadikanlah aku sumber kegembiraan.
Bila terjadi kegelapan, 
jadikanlah aku pembawa terang.

Tuhan,
semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur,
memahami daripada dipahami,
mencintai daripada dicintai.
Sebab dengan memberi aku menerima,
dengan mengampuni aku diampuni,
dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup
selama-lamanya,

Amin.
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Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa, atas berkat dan rahmat yang telah kami terima, 
sehingga dapat menyelesaikan Buku Pedoman Asrama ini 
dengan baik dan lancar. 
Maksud dan tujuan penyusunan buku pedoman ini  agar dapat
membantu seluruh komponen yang terlibat,  mendayagunakan  
pendampingan siswa dalam mencapai visi dan misi. 
Demi kesempurnaan buku ini kami selalu mengharapkan 
sumbang saran dan masukan dari semua pihak. 
Terimakasih.

Bedono, Juli 2018

Penyusun



vi                                                                       Buku Pedoman Asrama 2018 

DAFTAR ISI

Halaman Judul ............................................. i
Arti Lambang ......................................................... ii
Visi, Misi dan Tujuan Asrama..................................... iii
Doa St. Fransiskus Assisi ....................................... iv
Kata Pengantar ..................................................... v
Daftar Isi ................................................................. vi
Surat Keputusan Pimpinan Asrama ......................... vii

BAB I. PROFIL ASRAMA ..................................... 1
A. Sejarah    ………………………………………. 1
B. Letak Geografis   .……………………………... 2
C. Sarana …………………………………………. 3
D. Unsur Pendampingan ................................. 3
E. Kegiatan Pendampingan ............................ 3
F. Sistim Pendidikan Asrama ........................... 3
G. Daftar Pengelola Asrama …………………….. 4

BAB II. TATA TERTIB ASRAMA ............................. 8
A. Ketentuan Umum                      ……………… 8
B. Ketentuan Khusus ....................... 8

BAB III. PERATURAN ASRAMA ........................... 10

BAB IV. PELANGGARAN DAN SANKSI.................... 29
A. Alur Pembinaan Anak Asrama ……………… 29
B. Flowchart Pembinaan Anak Asrama ............ 29
C. Prosedur Pemberian Sanksi ............. 30
D. Kategori Pelanggaran .......................... 30
E. Prosedur Pengunduran Diri ..................... 33
F. Hal-Hal yang Belum Diatur ............ 34

BAB V. JADWAL HARIAN ............................... 35
A. Jadwal Harian .................................. 35
B. Asrama Putra ........................................ 35
C. Asrama Putri ............................................ 37



Buku Pedoman Asrama 2018                                                                       vii 

KEPUTUSAN
PIMPINAN ASRAMA SMA SEDES SAPIENTIAE  BEDONO

NOMOR: 001/AS.SS/VII/ 2018

TENTANG

BUKU PEDOMAN BAGI ANAK ASRAMA
SMA SEDES SAPINTIAE BEDONO TAHUN 

PENDAMPINGAN 2018/2019

PIMPINAN ASRAMA SMA SEDES SAPIENTIAE BEDONO,

Menimbang 

Mengingat

1. bahwa  pedoman di mana peraturan
juga tertuang di dalamnya, perlu 
diwujudkan dalam bentuk buku.

2. bahwa sehubungan dengan hal 
diatas, maka dipandang perlu 
menetapkan Keputusan Pimpinan 
Asrama Sedes Sapientiae  Bedono
tentang Pedoman Pendampingan 
Anak Sedes Sapientiae  Bedono 

1. bahwa peraturan  diperlukan  dalam 
hidup bersama 

2. setiap tahun diperlukan pembaharuan  
peraturan 
sesuai dengan keperluan  
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MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Kedua 

Ketiga

Keempat

PEDOMAN PENDAMPINGAN ANAK 
ASRAMA SMA SEDES SAPIENTIAE 
BEDONO TAHUN PENDAMPINGAN 
2018/2019

Pedoman pendampingan iniberlaku bagi 
anak asrama tahun pendampingan 
2018/2019

Peraturan yang terdapat dalam  
pedoman ini, berlaku bagi semua anak 
asrama tahun pendampingan 2018/2019

Dengan berlakunya keputusan ini, maka 
peraturan pedoman tahun 2017/2018
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Keputusan ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bedono,                        
Pada tgl 10 Juli 2018
Pimpinan Asrama

                                                       Sr. M. Joyce, OSF
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BAB I
PROFIL ASRAMA

A. Sejarah 
Tahun 2018, genap tahun ke-25, Asrama SMA Sedes 

Sapientiae Bedono melayani masyarakat. Tahun 1994, 
tahun ke-4 setelah SMA Sedes Sapientiae Bedono berdiri 
(dari hasil kesepakatan alih kelola SMA Sanjaya/Yayasan 
Sanjaya kepada Yayasan Marsudirini), maka 
diwujudkanlah gagasan mendirikan asrama bagi anak 
putra dan putri. Berdirinya asrama yang semula didorong 
oleh kekhawatiran akan jumlah siswa yang terus
menurun, dalam perkembangannya menuntut tak sekedar 
kebutuhan akan tempat tinggal. Gayung bersambut, 
masyarakat memang membutuhkan pendampingan yang 
menyeluruh akan pendidikan putra-putrinya. Selain rasa 
aman, asrama memberikan jawaban akan kebutuhan 
pendidikan yang tidak semata-mata formal, tetapi unsur-
unsur pengolahan pribadi lebih terlayani.

Diawali dengan 7 anak putra dan 12 anak putri,mereka 
tinggal di 2 tempat. Putri menempati lokal sekolah, 
sekarang untuk Kegiatan Belajar Mengajar (R. 110 dan R. 
111) sementara putra di sebuah bangunan kosong yang 
disewa, terletak bersebarangan dengan sekolah. Keadaan 
ini berlangsung hingga persiapan bangunan Asrama Putri 
selesai pada akhir tahun 1994. Anak-anak putra 
menempati aula sekolah hingga enam belas tahun 
kemudian.

Tepat mengawali tahun ajaran baru 2010/2011 fasilitas 
yang cukup membanggakan hadir, dengan dihuninya 
gedung baru berikut dapur, bagi anak Asrama Putri yang 
pembangunannya dimulai tahun 2009, mereka pindah dari 
tempat lama yang dihuni sejak tahun 1995. Artinya 
setelah 16 tahun, perkembangan sarana menjadi tanda 
perkembangan pelayanan, dan para pengelola semakin 
yakin akan pilihan sekolah berasrama. Gedung bekas 
Asrama Putri, digunakan untuk tinggal anak-anak putra.
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Kurang dari lima tahun sarana bertambah dengan 
diresmikannya perluasan gedung Asrama Putra dan 
dapur yang lebih memadahi. Saat peresmian sarana baru 
yang dilaksanakan tgl 20 April 2015 semakin meneguhkan 
semua yang terlibat dalam karya untuk selalu 
meningkatkan pelayanan meskipun berbagai kesulitan 
ada di depan mata.

Sebagai catatan, hingga saat ini anak SMA Sedes 
Sapientiae Bedono tidak diharuskan tinggal di asrama, 
maka ada sebutan anak asrama dan anak non. Sebagian 
besar anak asrama berasal dari luar kota, tapi tak kurang 
ada juga yang berasal dari Ambarawa dan sekitarnya. 
Untuk Tahun Pendampingan 2018/2019 anak baru 
asrama putra dan putri sebanyak 124 orang. Apakah ini 
tanda, bahwa upaya mengundang kepercayaan 
masyarakat terus berbuah? Sang waktu akan membantu 
menjawab.
Hingga tahun 2018 Asrama Sedes Sapientiae Bedono 
telah melayani lebih kurang 1500 insan muda yang 
memperjuangkan masa depannya di tempat ini. Sebagai 
hari jadi Asrama SMA , ditetapkan Juli tahun ajaran baru 
1994/1995.

Sambil terus berbenah, karya pelayanan para suster 
OSF yang mengambil semangat Santo Fransiskus Asisi
untuk asrama putra dan Ibu Magdalena Daemen untuk 
asrama putri, menyadari tantangan kedepan tidaklah 
mudah. Isu dunia global, tugas lembaga pendidikan
membentuk manusia utuh dan tantangan kelestarian 
lingkungan selalu mengingatkan seluruh civitas Asrama 
dan Sekolah SMA Sedes Sapientiae Bedono, 
bahwasanya perjuangan belum berhenti .

B. Letak Geografis
Jalan Raya Ambarawa- Magelang Km 10 Bedono,
Kec. Jambu, Kab. Semarang, jawa Tengan 50663, 
Telp. & Fax. ( 0298 ) 592373
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C. Sarana
1. Gedung Asrama Putra
2. Gedung Asrama Putri

D. Unsur Pendampingan
1. Spiritualitas(Pray)
2. Kepribadian (Atittude)
3. Relasi personal- interpersonal (Social)
4. Pengembangan bakat (Talent)
5. Potensi Akademik (Intellegence)

E. Kegiatan Pendampingan 
1. Pendampingan spiritual melalui doa harian/misa, doa 

lingkungan, tugas liturgi dan kegiatan rohani lainnya.
2. Pengembangan kepribadian melalui pelaksanaan 

hidup harian dan keterlibatan kegiatan dalam 
masyarakat.

3. Pengembangan potensi akademik, pelaksanaan 
belajar harian, melalui kelompok belajar, tutorial dan 
pelatihan.

4. Pengembangan potensi non akademik, melalui 
pengembangan diri sesuai dengan bakat dan minat 
anak asrama

5. Pengembangan sosial, melalui kunjungan keluarga, 
orang tua angkat rohani , bakti sosial, berbela-rasa, 
terlibat dalam kegiatan lingkungan dan 
kemasyarakatan.

6. Pengembangan fisik melalui pelaksanaan hidup 
harian, kerja bakti dan olah raga.

F. Sistem Pendidikan Asrama ( Pola Pendampingan 
Asrama)
1. Anak asrama wajib menaati semua peraturan yang 

ditetapkan
2. Anak asrama dinyatakan keluar dari sekolah, maka 

anak tersebut juga dikeluarkan dari asrama dan 
berlaku sebaliknya.
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3. Pagi hari pembelajaran di sekolah. Sore hari kegiatan 
ekstra kurikuler, study/kokurikuler, pengembangan 
pribadi dengan menyemangati cara hidup Kristiani.

G. Daftar Pengelola Asrama
1. Para Suster yang berkarya di Biara Bedono

Nama

Tempat lahir
Tanggal Lahir
HP

: Sr. M. Anastasia, OSF, S.Pd
( Pimpinan Komunitas )

: Kulon Progo
: 23 April 1964
: 0812328874865

Nama

Tempat lahir
Tanggal Lahir
HP
Email

: Sr. M. Joyce, OSF
( Pimpinan Asrama )

: Kefamenanu
: 11 Februari 1977
: 082242320776
: jaceosf@gmail.com

Nama
Tempat lahir
Tanggal Lahir
Jabatan
HP

: Sr. M. Yovita, OSF
: Wonogiri
: 3 Agustus 1953
: Pembimbing Asrama Putri
: 081326494554

Nama

Tempat lahir
Tanggal lahir
HP

:Sr. M. Dominico, OSF
( Ekonom )

: Maospati
: 12 Oktober 1956
: 085229074582
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2. Konsultan Asrama
Nama
Tempat lahir
Tanggal lahir
Email

: Drs. G Suwartono
: Kulon Progo
: 11 Oktober 1968
: g.suwartono@gmail.com

Nama

Email

: Sigit Widiarto, SH

: siwid@mail.uajy.ac.id

3. Para Pembimbing Asrama
Nama 
Tempat lahir
Tanggal lahir
Unit Kerja
Email
HP

: Taati Rahayu
: Solo
: 28 Juli 1961
: Asrama Putri
: taati1@hotmail.com
: 08179400830

Nama 
Tempat lahir
Tanggal lahir
Unit Kerja
HP

: Veronica Sudarsilah
: Magelang
: 22 Oktober 1965
: Asrama Putri
: 081391667029

Nama 
Tempat lahir
Tanggal lahir
Unit Kerja
HP 
Email

: Yuliana Ariyanti
: Kab. Semarang
: 9 Juni 1984
: Asrama Putri
: 081280134209
: yulianaariyanti84@gmail.com
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Nama 
Tempat lahir
Tanggal lahir
Unit Kerja
HP 
Email

: Stephanus Sudibyo
: Kulon Progo
: 25 Januari 1975
: Asrama Putra
: 085743720021
: dinoyodibyo@gmail.com

Nama
Tempat lahir
Tanggal Lahir
Unit Kerja
HP
Email

: Harya Sadewa Putra
: Yogyakarta
:10 November 1975
: Asrama Putra
: 087700494525
: haryasadewa75@gmail.com

Nama
Tempat lahir
Tanggal Lahir
Unit Kerja
HP
Email

: Benedictus Tri Widiarso
: Semarang
: 7 Juli 1991
: Asrama Putra
: 085740522202
: triwidiarsobenedictus@gmail.com

4. Administrasi Asrama
Nama

Tempat lahir
Tanggal Lahir
HP
Email

:Vinsensia Fivine Rhiantika
( Administrasi Keuangan )

: Kab. Semarang
: 5 Januari 1991
: 0819449901585
: vfivin@gmail.com

Nama

Tempat lahir
Tanggal Lahir
HP

Email

: TitikSupriyati
( Administrasi Asrama )

: Magelang
: 23 Oktober 1986
: 081398766872 /

0856401482074
: vtitik15@gmail.com
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H. Pengelompokan Anak Asrama Tahun 2018/2019
1. Asrama Putri

No Nama 
Angkatan KELAS

a Melani - 25 X
b Angela - 24 XI
c Marselina - 23 XII

2. Asrama Putra

N0 Nama 
Angkatan KELAS

a Assisi - 25 X
b Yustinus - 24 XI
c Stefanus - 23 XII



8                                                                       Buku Pedoman Asrama 2018 

BAB II
TATA TERTIB

A. Ketentuan Umum
1. Menjaga nama baik diri pribadi, keluarga, sekolah,

asrama dan gereja termasuk di dunia maya / internet.
2. Anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai moral,

yang berlandaskan iman kristiani.
3. Menjaga serta meningkatkan semangat 

kekeluargaan, kerjasama, semangat berkorban dan 
daya juang.

4. Menerapkan budaya senyum, salam, sapa, syukur 
dan terima kasih. 

5. Membayar uang asrama paling lambat tanggal 15 
setiap bulan pada Ekonom atau petugas yang 
ditunjuk. 

B. Ketentuan Khusus :
1. Anak asrama wajib mengikuti seluruh kegiatan yang 

ditetapkan dalam jadwal harian dengan penuh 
tanggungjawab.

2. Mengikuti Perayaan Ekaristi /Ibadat pada hari minggu 
dan hari raya yang ditentukan.

3. Anak asrama yang dinyatakan keluar dari sekolah 
maka anak tersebut juga keluar dari asrama, 
demikian juga sebaliknya.

4. Memelihara fasilitas dan sarana prasarana di asrama 
sebaik- baiknya dengan tidak merusak dan mencoret 
–coret.

5. Menjaga dan memelihara lingkungan asrama dengan 
prinsip 6 K (Kebersihan, Keindahan, Ketenangan, 
Ketertiban, Keamanan, dan Kekeluargaan).

6. Anak asrama wajib menjaga keamanan barang-
barang milik sendiri.

7. Ijin meninggalkan asrama mingguan, weekend dan 
libur panjang sesuai peraturan.

8. Menerima tamu sesuai dengan peraturan.
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9. Menjaga suasana tenang dan kondusif selama di 
asrama.

10. Anak asrama hanya boleh membawa peralatan 
elektronik :
a. HP Monokrom
b. Laptop
c. MP-3
d. Kamera

11. Anak asrama wajib memiliki Buku Tabungan Asrama, 
pengambilan uang tabungan sesuai ketentuan

12. Anak asrama dilarang : 
a. Membawa dan menggunakan ATM
b. Menyimpan uang saku lebih dari Rp. 50.000,-
c. Membawa, menyimpan dan menggunakan rokok, 

miras, napza, senjata tajam, senjata api
d. Membawa, menyimpan dan menggunakan 

barang mewah dan berharga
e. Membawa, menyimpan dan menggunakan 

barang berbahaya
f. Melakukan tindakan kekerasan fisik maupun 

psikis terhadap orang lain
g. Membawa maupun mengendarai kendaraan 

bermotor.
h. Membonceng sepeda motor. Kecuali dengan ijin 

guru, pembimbing dan orang tua.
i. Pinjam-meminjam dan atau mencuri barang / 

uang yang bisa merugikan orang lain.
j. Melakukan pelecehan seksual ( verbal maupun 

fisik ), zina, pemerkosaan dan tindakan asusila.
k. Memiliki dan atau menyebarkan materi pornografi 

dalam bentuk apapun
l. Hamil - menghamili
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BAB III
PERATURAN ASRAMA

A. Silentium
1. Silentium (suasana hening) merupakan kondisi dan 

sarana yang diperlukan untuk proses pembinaan.
2. Suasana silentium harus dijaga pada acara kegiatan: 

rohani, doa. bangun pagi sampai makan pagi, 
perayaan ekaristi, pengolahan pribadi, studi, selama 
istirahat siang ,malam, di kamar mandi atau ruang 
suci.

B. Dormit / Ruang Tidur
1. Dormit/ruang tidur : tempat tidur hanya digunakan 

untuk tidur.
2. Anak wajib merapikan tempat tidurnya, sprei, selimut 

dan bantal, sarung bantal, lemari,locker dan sarana 
lainya di unit asrama.

3. Anak wajib melakukan piket harian untuk menjaga 
kebersihan unit

4. Anak wajib menjaga ketenangan saat pada jam 
istirahat siang, studi mandiri, sesudah doa malam 
sampai doa pagi.

5. Anak asrama tidak diperkenankan membawa orang 
yang bukan warga asrama ke kamar tidur atau masuk 
ke unit asrama. 

6. Anak tidak diperkenankan tidur di tempat tidur tanpa 
alas sprei dan tanpa sarung bantal.

7. Anak tidak diperkenankan tidur dalam keadaan badan 
kotor (umpama selesai olah raga).

8. Anak tidak diperkenankan tidur/berada ditempat tidur 
orang lain

9. Tidak dibenarkan menyimpan buku dan makanan di 
almari dormit

10. Anak tidak diperkenankan makan minum ditempat 
tidur, kecuali sakit.
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11. Anak asrama yang beristirahat di unit diluar waktu 
yang ditentukan harus seijin Pembimbing.

12. Anak asrama dilarang:
a. Merubah tata letak bed yang sudah ada.
b. Mencoret- coret bed dan menempel stiker pada 

bed atau loker pakaian.
c. Main/ menggunakan lap top di dormit.
d. Meletakkan barang-barang yang tidak semestinya:

baju kotor, tas sekolah, tas pakaian,buku dan 
sejenisnya kecuali buku rohani , sampah, sepatu 
/sandal di dalam dormit.

C. Makan- Minum
1. Asrama menyediakan makanan yang bergizi untuk 

kesehatan
2. Sebelum dan sesudah makan semua anak wajib 

berdoa bersama.
3. Anak asrama wajib makan bersama.
4. Anak asrama hanya boleh memesan makanan saat 

ijin keluar.
5. Anak asrama yang tidak makan di Asrama wajib 

memberitahukan kepada pembimbing
6. Anak asrama wajib makan pada waktunya :

a. Hari Biasa :

WAKTU J A M
PUTRI PUTRA

PAGI 05.45 - 06.00 WIB 06.00- 06.30 WIB
SIANG 13.30 - 14.00 WIB 13.30 - 14.00 WIB
MALAM 17.45 - 18.00 WIB 18.30 - 19.00 WIB

b. Hari Minggu :

WAKTU J A M
PUTRI PUTRA

PAGI 05.45- 06.00 WIB 05.45- 06.00 WIB
SIANG 12.30- 13.00 WIB 12.30- 13.00 WIB
MALAM 18.30 - 19.00 WIB 18.30 - 19.00 WIB
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c. Hari libur diluar hari minggu :
WAKTU PUTRI & PUTRA

PAGI Pukul 05.45 - 06.30 WIB
SIANG Pukul 12.30- 13.00 WIB
MALAM Pukul 17.45-18.30 WIB

Catatan: Makan diluar jam yang telah 
ditentukan, tidak  dilayani.  

7. Petugas piket :
a. 15 menit sebelum waktu makan sudah 

menyiapkan makanan.
b. Membagi makanan dan memastikan bahwa semua 

anak asrama mendapat makanan yang cukup.
c. Salah satu petugas piket memimpin doa sebelum 

dan sesudah makan
d. Menyimpan makanan bagi mereka yang belum  

sempat makan bersama.( sesuai dengan batas 
waktu yang ditentukan).

e. Mencuci peralatan makan dan mengembalikannya 
ke dapur

f. Membersihkan dan merapikan ruang makan
8. Pada saat makan anak asrama tidak diperkenankan 

untuk:
a. Berisik dan bercanda yang berlebihan pada saat 

makan
b. Menggunakan kaos kutang apa lagi tidak memakai 

baju
c. Makan dalam keadaan kotor baik badan maupun 

pakaian.
d. Menyisakan makanan yang telah diambil.

D. Perihal Pakaian
1. Dalam hal ini pengertian pakaian meliputi cara 

mengenakan dan merawatpakaian.
2. Mengenakan pakaian:

a. Anak asrama diharapkan dapat menempatkan diri 
dengan berpakaian bersih, nyaman, rapi dan 
sopan.
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b. Pakaian gereja pada hari minggu atau pada hari 
raya lain: mengenakan baju berkerah, celana 
panjang bagi anak putra, rok bawah lutut bagi 
anak putri , bersepatu atau sepatu sandal.

c. Jam keluar asrama: celana panjang, kaos, sandal/ 
sepatu

d. Pertemuan resmi mengenakan pakaian rapi, 
celana panjang.

e. Kesekolah mengenakan pakaian seragam sesuai 
dengan ketentuan sekolah.

f. Pada saat olah raga mengenakan pakaian olah 
raga.

g. Di luar kamar mandi tidak diperkenankan telanjang 
setengah badan.

h. Pada saat menerima tamu, mengenakan pakaian 
seperti pada butir a.

3. Perawatan pakaian:
a. Semua pakaian diberi label
b. Jumlah pakaian sesuai dengan ketentuan asrama
c. Pakaian yang kotor dimasukkan dalam ember

sendiri dan merendam pakaian minimal 10 menit 
kemudian dicuci.

d. Anak asrama wajib mencuci pakaian minimal 3 x 
seminggu.

e. Pakaian yang telah kering di tempat jemuran
diambil/ dilipat/ diseterika/disimpan di loker.

4. Londre
Yang boleh dilondre:
a. Selimut, sprei, sarung bantal, handuk, celana 

jeans, jaket dapat dilondre 2 x sebulan
( Minggu I dan III).

b. Semua barang yang akan dilondre harus dicatat 
oleh yang bersangkutan dalam lembar yang telah 
disediakan, dan sepengetahuan/ tanda tangan 
pembimbing. 

c. Semua pakaian di londre yaitu: libur natal, 
paskah, kenaikan kelas, med semester. 
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d. Pengambilan hasil londre, maksimal 3 hari 
setelah barang masuk.

5. Seterika
a. Pastikan semua pakaian yang akan diseterika 

dalam keadaan kering.
b. Anak asrama mejaga dan menggunakan 

peralatan seterika dengan baik.
c. Mencabut kabel seterika setelah 

menggunakannya.
d. Jadwal seterika:

HARI JAM
Senin s.d. Jumat 14.00 - 16.30 WIB
Sabtu dan Minggu  /libur 10.00 - 16.30 WIB

6. Loker 
a. Anak asrama wajib menjaga kebersihan loker 

dan kerapihandan sekitarnya.
b. Pakaian yang disimpan dalam loker adalah 

pakaian yang bersih,rapi terlipat.
c. Dilarang menyimpan makanan di loker
d. Dilarang mencoret- coret/ pasang stiker/ pasang 

paku di loker.

E. Hal Belajar 
1. Kesempatan untuk mendalami materi pelajaran di 

sekolah dan menyelesaikan tugas.
2. Semua anak asrama berhak mendapatkan tempat

belajar dengan fasilitas meja dan kursi untuk belajar.
3. Hadir diruang belajar tepat waktu.
4. Belajar diawali dan diakhiri dengan doa oleh petugas. 
5. Saat belajar dilarang: makan, mondar mandir, 

berbicara,tidur.baca komik.
6. Jadwal belajarPutra : 

STUDI PUKUL KETERANGAN
I 05.15 - 06.00 silentium/ tenang
II 17.00 - 18.00 silentium / tenang total, tidak 

tergantung orang lain
III 18.30 - 19.30 diskusi dengan suara kecil/ 

berbisik.
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7. Jadwal belajar Putri:
STUDI PUKUL KETERANGAN

I 05.00 - 06.00 silentium/ tenang
II 17.00-17.45 silentium / tenang total, tidak 

tergantung orang lain
III 19.00 - 20.00 silentium / hening

Catatan :
Bagi yang ingin berdiskusi matematika dan fisika 
silahkan  mengikuti tutor sebaya.

Bagi Putra : Hari Minggu dan Rabu seusai belajar 
malam ditutup dengan doa kompleta dan refleksi.
Bagi Putri : Hari Senin dan Kamis seusai belajar 
malam ditutup dengan doa kompleta dan refleksi.

F. Pengembangan Bakat / Rekreasi
1. Rekreasi adalah kegiatan menggunakan waktu luang

untuk mengembangkan bakat.
2. Kegiatan :

a. Rekreasi terpimpin: menampilkan bakat dan 
kreativitas . 

b. Rekreasi bebas: terserah masing masing anak 
asrama, mau main gitar, nyanyi, cerita, main 
halma, main catur, main ular tangga, krambol, 
main alat musik dll.

G. Perijinan
1. Kegiatan yang harus dimintakan ijin secara tertulis 

terlebih dahulu adalah: ambulasi, tidak mengikuti 
pelajaran sekolah, meninggalkan asrama pada jam 
asrama, pramuka, penggunaan lap top pada jam 
sekolah, menginap di tempat lain, menjadi duta 
asrama, keperluan keluarga, berobat keluar kota, 
mengerjakan kepentingan akademik, tugas yang 
berkaitan dengan Gereja.

2. Permohonan untuk meninggalkan asrama dan untuk 
menginap di luar sekolah disampaikan 3 hari 
sebelumnya, dan hanya dapat diberlakukan setelah 
mendapatkan ijin dari pimpinan sekolah dan asrama.



16                                                                       Buku Pedoman Asrama 2018 

3. Meninggalkan asrama karena ada urusan keluarga 
yang penting / mendadak seperti kedukaan, acara 
keluarga, orang tua/wali wajib memberitahukan 
kepada pimpinan asrama.

4. Lama ijin yang diperbolehkan, karena urusan 
keluarga :
NO PERISTIWA IJIN
1. Orang tua / keluarga inti sakit / 

meninggal
3 hari / 
menyesuaikan

2. Peristiwa bahagia keluarga inti 
( menikah, wisuda )

3 hari ( H-1 sd 
H+1 )

Keluarga inti adalah orang tua kandung, saudara 
kandung, kakek nenek dari bapak dan ibu, anggota 
keluarga yang tinggal satu rumah

5. Tidak berada di asrama karena sakit, harus 
dilengkapi dengan surat keterangan dokter.
a. Jika ada yang sakit teman satu unit melaporkan 

kepada pembimbing.
b. Ijin kembali ke asrama pada saat KBM, wajib

membawa surat keterangan dari sekolah.
c. Penyalahgunaan surat ijin akan dikenai sanksi.
d. Surat ijin keluar asrama yang telah selesai 

digunakan wajib dikembalikan ke pembimbing
e. Bagi yang menghilangkan surat ijin yang 

diterbitkan asrama akan dikenai sanksi 

H. Kamar Mandi, Wc Dan Sekitarnya
1. Fasilitas untuk melakukan kegiatan: mandi,cuci dan

kakus. (MCK)
2. Hal- hal yang harus diperhatikan :

a. Anak asrama wajib :
1) Menggunakan fasilitas ini untuk MCK dengan 

semestinya.
2) Menggunakan air secukupnya.
3) Menjaga kebersihan dan kerapihan fasilitas

menjadi tanggungjawab dari kelompok
pengguna kamar mandi.

4) Menggunakan kamar mandi sesuai dengan 
daftar nama yang tertera.
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5) Menggunakan alat mandi ( sabun, sikat 
gigi,odol, sampo, gayung, handuk) dan alat 
cuci pakaian ( deterjen, pewangi, sikat baju , 
ember) milik sendiri. 

6) Masing –masing merawat segala fasilitas 
kamar mandi  ( sikat closed, gantungan 
handuk,keranjang sampah, dll ).

7) Mematikan kran air dan lampu jika tidak 
digunakan

8) Keluar kamar mandi sudah mengenakan 
pakaian yang pantas ( masuk kamar mandi 
sudah membawa celana dan baju yang 
pantas). 

9) Sesudah menggunakan WC harap menyiram 
dengan air yang cukup dan bersih.

10) Pembalut bekas diletakkan ditempat yang 
disediakan dan dikelola sesuai dengan 
ketentuan berdasarkan jadwal.

b. Anak asrama dilarang :
1) berteriak- teriak di kamarmandi
2) mencoret coret dan menempel stiker di 

kamar mandi
3) meletakkan barang yang tidak semestinya 

( handuk, pakaian ) setelah mandi.
4) melakukan kegiatan di kamar mandi kecuali 

mandi dan buang air . 

I. Hp Dan Lap Top
1. Telephon menjadi sarana mengkomunikasikan hal -

hal penting dengan pihak keluarga, dan dipergunakan 
seperlunya.

2. Lap top menjadi sarana untuk membantu 
pelaksanaan tugas sekolah dan mengembangkan 
wawasan anak.

3. Ketentuan HP DAN LAP TOP
a. Jenis HP yang diperbolehkan adalah jenis 

monokrom.
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b. HP dan Lap Top harus dicatatkan kepada 
pembimbing

c. Anak dikenakan biaya charge setiap bulannya 
dengan ketentuan

1) Hp    : Rp.10.000,-
2) Lap top dan internet : Rp. 25.000,-

d. Menggunakan HP dan Laptop sesuai dengan 
jadwal :

1) Hari biasa putri  : Pukul 20.30 - 21.30 WIB
2) Hari biasa putra : Pukul 19.45 - 20.45 WIB

e. Dalam kegiatan tertentu hp dan laptop tidak 
dibagikan, misalnya: Kegiatan Rohani Live in, 
Outing dan kegiatan bersama yang lain.

Catatan : Jika ada perubahan jadwal akan diberi-
tahukan.

J. Keuangan
1. Anak wajib membuat buku catatan keuangan pribadi.
2. Melatih anak menggunakan uang dengan kejujuran, 

ketelitian, menentukan prioritas dan kesederhanaan. 
3. Semua barang berharga / uang yang ada diluar uang 

saku dititipkan ke pembimbing.
4. Apabila ada kehilangan uang / barang berharga /

kerusakan yang diakibatkan keteledoran / kelalaian 
anak, diluar tanggungjawab pengelola asrama.

5. Keuangan
a. Uang Asrama dan Sekolah, serta iuran lainnya 

dibayarkan palling lambat tanggal 15 ( limabelas )
pada bulan yang bersangkutan.

b. Uang saku dari orang tua disimpan di Sekreatriat 
bagian keuangan Asrama bukan di Bank

c. Pengambilan uang tabungan sejumlah:

Putra Putri
Selasa Jumat Rabu Sabtu

Rp. 20.000,- Rp 30.000,-Rp. 20.000,-Rp.30.000,-
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d. Permintaan pengambilan tabungan dikumpulkan 
sehari sebelumnya paling lambat sebelum 
berangkat kesekolah. 

e. Pengiriman uang / Transfer uang
1) Uang bisa ditransfer melalui :

Laksmi Arti Timur (Sr. Dominico, OSF)
BANK UNIT /
KANTOR

NO.REKENING

BCA AMBARAWA 320-0432- 401
BRI BEDONO 6096-01-000182-

50-0

2) Untuk memudahkan pengurusan keuangan 
mohon, segera setelah mengirim uang, bukti 
transfer dikirimmelalui :Fax /telephon / sms/ e-
mail, dengan mencantumkan:

a) identitas pengirim: nama , nama bank
dan no. rekening

b) Anak asrama yang dituju dan
perincian penggunaan uang.

K. Tamu - Kunjungan Keluarga
1. Tamu adalah warga diluar anggota asrama. 
2. Tamu wajib melapor ke Security dan mengisi tamu
3. Pakaian rapi dan sopan
4. Tamu dilarang masuk ke unit asrama dan menginap 
5. Jam bertamu sesuai dengan ketentuan yang ada.

a. Sabtu   I      : 14.30 - 17.30      
b. Minggu IV  :  10.00- 16.00
c. Hari libur    : 10. 00 - 16.00

6. Tamu/keluarga dilarang membawa, serta
menggunakan BARANG TERLARANG,
BERBAHAYA dan BARANG BERHARGA/MEWAH,
ROKOK, MINUMAN KERAS, NARKOBA, MATERI 
ASUSILA, SENJATA TAJAM dan ALAT ALAT 
YANG BISA MEMBAHAYAKANDIRI PRIBADI DAN 
ORANG LAIN.
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L. Kesehatan
1. Kesehatan adalah kondisi prima, baik jiwa maupun 

raga. 
2. Menjaga kesehatan :

a. Setiap anak berusaha menjaga kesehatan 
pribadi: Kebersihan,

makan dan istirahat cukup.
b. Jika ada anak asrama sakit:

1) teman se-unit melapor ke pembimbing 
2) teman se-unitmelayani makan dan minum.
3) Pembimbing akan memberi obat ringan 

sebagai pertolongan pertama.Jika belum ada 
perubahan, maka dirujuk ke dokter.

4) Jika belum ada perubahan, maka 
pembimbing akan berkonsultasi dengan 
pihak keluarga untuk mendapatkan 
penanganan lanjut.

c. Biaya pengobatan seluruhnya ditanggung orang 
tua.

d. Biaya transportasi berobat :
1) Ke Puskesmas/Poli Ambarawa bebas biaya 

transport.
2) Menggunakan alat transportasi lain biaya 

ditanggung orang tua. 

M. Ambulasi
1. Ambulasi merupakan kesempatan bagi anak untuk 

penyegaran pribadi dan pengembangan sosialitas .
2. Bentuk ambulasi adalah kesempatan keluar 

mingguan dan weekend.
3. Jadwal keluar mingguan:

a. Putra: Hari Minggu : setelah pulang dari Gereja –
pukul. 12.00 WIB.

b. Putri : Hari Sabtu : 14.00 - 16.00 WIB
4. Jadwal Week-End:

a. Putri Minggu II     : Mulai Sabtu  pulang sekolah
– minggu sore pukul 16.00 wib

b. Putra Minggu III : Mulai Sabtu pulang sekolah –
minggu sore pukul16.00 wib 
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5. Anak asrama yang weekend di tempat lain (diluar 
keluarga sendiri) perlu:
a. Orang tua harus minta ijin kepada tuan rumah 

dan pembimbing.
b. Tuan rumah memberitahu kepada pembimbing 

tentang kesediaan tuan rumah untuk dikunjungi.
c. Pembimbing akan memberi surat pengantar 

kunjungan anak asrama ke keluarga yang 
dikunjungi.

d. Anak asrama melengkapi diri dengan  surat ijin 
dari pembimbing.

e. Kartu  ijin dari asrama harus ditandatangani oleh 
tuan rumah yang dikunjungi.

f. Setiba dari weekend kartu ijin diserahkan ke 
pembimbing.

g. Kartu ijin diserahkan paling lambat 24 jam  
setelah pulang .

h. Anak asrama yang kembali  dari weekend  akan 
di razia barang bawaannya security dan 
pembimbing.

i. Weekend tidak akan diberikan bila ada libur lain.  
j. Batas waktu tiba di asrama setelah weekend 

pukul16.00 WIB.

N. Ketepatan Waktu
1. Sepuluh menit sebelum acara dimulai akan 

dibunyikan bel .
2. Anak asrama sudah harus menuju ketempat acara 

kegiatan. (Rubel, Gereja, Misa Komunitas dan 
kegiatan lainnya) 

O. Hidup Rohani 
1. Salah satu aspek penting dalam proses pendidikan  

adalah kecerdasan  spiritual atau cerdas dalam 
mengolah hidup rohani. 

2. Karena itu dalam pembinaan anak asrama dilatih 
untuk  mampu berdoa, membuat refleksi hidup,  
memimpin ibadat, mengadakan renungan pribadi, 
memimpin doa dst.
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3. Bentuk pembinaan rohani adalah: doa,  ekaristi, 
ibadat sabda, pendalaman iman, doa harian ( pagi, 
doa angelus ,pagi, siang dan malam,  doa malam 
,kerahiman Ilahi) , rosario, jalan salib, doa lingkungan 
rekoleksi, mengangkat lagu dsb.

4. Sebagai umat  gereja  anak asrama  terlibat dalam
paroki antara lain : Misa kudus, kolekte  dll.

5. Anak dilatih untuk mampu berdoa,   memimpin ibadat, 
mengadakan renungan  pribadi (refleksi) dll. 

P. Kebersihan, Kerapihan Dan Keindahan  
1. Kebersihan  diseluruh  lingkungan asrama menjadi 

tanggungjawab  bersama. 
2. Menempatkan sampah di tempatnya 
3. Meletakkan barang  pada tempatnya
4. Menjaga dan merawat semua fasilitas asrama  

dengan baik
5. Melaporkan fasilitas asrama yang rusak secara 

tertulis kepada  pembimbing.

Q. Hidup Sosial
1. Memiliki sikap , tingkah laku sopan santun  terhadap 

orang lain, merupakan salah satu tujuan  pembinaan 
hidup sosial di asrama. 

2. Aksi sosial kemasyarakatan  seperti sukarelawan/i 
kemanusiaan bagi yang mengalami musibah 
bencana, menjadi agenda tersendiri dalam rangka 
menumbuhkan rasa solidaritas dan semangat berbagi 
untuk sesama.

3. Perwujudan hidup sosial dibiasakan dalam sikap 
saling: Saling menyapa dan memberi salam satu 
sama lain dan sikap menghargai siapa saja termasuk 
tamu yang datang ke kompleks asrama. 
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R. Harta Milik Pribadi
1. Harta milik pribadi adalah semua barang yang dimiliki 

anak asrama untuk keperluan hidup di asrama.
2. Barang elektronik  yang boleh dibawa :  lap top, hp 

monokrom, MP3, musik bok, senter, kamera, jam 
tangan  dan alarm.

3. Barang lain yang  harus  dibawa: pakaian, sepatu ( 
sesuai ketentuan) ,payung, puji syukur, kitab suci, 
kidung adi, madah bakti, rosario, alat mandi dan  
peralatan sekolah.

4. Demi menjaga dan merawat barang milik pribadi 
dengan baik dan aman:Anak asrama wajib memberi 
identitas pada barang  miliknya dan mengisi formulir 
yang telah disediakan.

5. Barang yang tidak tertera diatas ( no 2 dan 3 ) tidak 
boleh dibawa ke asrama.

S. Olah Raga
1. Olah raga merupakan kesempatan menjaga 

kesehatan, mengembangkan bakat,dan membatinkan 
nilai kerjasama, kejujuran/sportivitas, daya 
juang,disiplin dsb.

2. Batas jam olah raga  sore hari pukul 16.30 WIB.
3. Jenis olah raga : senam, lari , basket, futsal, 

volley.catur, tenis meja , bulu tangkis.
4. Anak asrama yang memiliki  alat olah raga dapat 

dimanfaatkan dengan sebaik–baiknya. 
5. Pelaksanaan diatur  bersama  dengan pengurus 

asrama.  

T. Informasi
1. Informasi adalah segala bentuk pemberitahuan 

berkaitan dengan kegiatan asrama.
2. Anak asrama wajib membaca informasi  yang ada di 

papan pengumuman.
3. Semua informasi wajib diketahui pembimbing ( cap 

dan tanda tangan )
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U. Barang Terlarang 
1. Semua barang yang dapat merugikan diri sendiri dan 

orang lain.
2. Barang terlarang meliputi: miras, napza, senjata 

tajam, materi porno dan rokok/rokok elektric

V. Tindak Kekerasan
1. Segala tindakan baik fisik maupun verbal yang 

mengakibatkan orang lain tertekan, terancam,  
takut,terluka/memar  dan  membuat orang lain cacat  
baik secara pribadi maupun kelompok.

2. Pelanggaran sedang  :
a. Vandalisme/mencoret –coret 
b. Merusak fasilitas asrama 

3. Pelanggaran berat  :    
a. Ancaman
b. Pemukul/Penganiayaan
c. Pencurian barang/memalak
d. Membangkan ( mengancam, ngeyel, ajak 

berkelahi , memprovokasi), terhadap 
suster/pembimbing/karyawan/tamu asrama. 

4. Penanganan pelanggararan lihat bab IV.

W. Tindakan Asusila
1. Segala perilaku atau tindakan yang  menyimpang  

dari norma /kaidah kristiani  yang  mengakibatkan  
terhalangnya  melanjutkan studi.  

2. Jenis tindakan asusila
a. Pelecehan  seksual 
b. Porno aksi  
c. Hamil- menghamili 

3. Penanganan pelanggaran lihat bab IV.

X. Libur 
1. Hari libur adalah  hari  dimana  tidak ada KBM  di

sekolah dan hari libur nasional termasuk hari Minggu.
2. Pada hari libur panjang atau libur semesteran ( 6 hari 

atau lebih) semua anak asrama diharapkan tidak 
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berada di asrama melainkan kembali kerumah
masing masing .

3. Pada hari libur panjang  anak asrama yang dari luar 
Jawa tinggal di luar   asrama sesuai dengan program 
“Family Housing” yang diatur oleh asrama.

4. Anak asrama kembali masuk ke asrama sehari 
sebelum kegiatan belajar  sekolah mulai dan harus 
tiba di asrama selambat lambatnya Pukul 17.00 WIB.
Yang terlambat masuk asrama  akan dikenakan  
sanksi. Merujuk butir 1 dan 2.

5. Selama libur panjang asrama dikosongkan.
6. Pada hari libur pendek ( hari libur nasional) kegiatan 

asrama berjalan seperti biasa.

Y. Syarat Tinggal Di Asrama
1. Minimal kedisiplinan hadir dalam aktifitas pagi dan 

sore :
AKTIVITAS

PAGI Porsentase 
( % )

SORE / 
MALAM

Porsentase 
( % )

Bangun pagi 90 Belajar sore 90
Doa / Misa pagi 90 Belajar malam 90
Belajar 90 Ambulasi 90

2. Tidak melakukan pelanggaran berat :
a. MIras / Napza
b. Hamil / Menghamili
c. Tindakan asusila
d. Belum mendapatkan Surat Peringatan ke3 
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e. Nilai aspek kepribadian terdapat nilai C tidak 
lebih dari 3.

NO ASPEK KETENTUAN 
NILAI MINIMAL

1. Hidup Rohani C
2. Motivasi C
3. Ketertiban C
4. Kebersihan C
5. Kepedulian C
6. Kesehatan C
7. Tanggung jawab C
8. Sopan santun C
9. Percaya diri C
10. Pro aktif C
11. Hubungan sosial C
12. Kejujuran C
13. Kerjasama C
14. Pelaksanaan ibadah C

Z. Peraturan Khusus Bagi Anak Yang Melanjutkan Pada 
Tahun Ke- 3
1. Membuat Surat Pernyataan sanggup mengikuti pola  

hidup di asrama.
2. Selama menjadi anak asrama tidak melakukan 

pelanggaran berat :

PELANGGARAN TINDAKAN / SANKSI

a. Mengendarai 
kendaraan dan atau 
sebagai penumpang / 
pembonceng.

b. Melakukan tindakan 
kekerasan baik verbal 
maupun fisik, ancaman
atau tindakaan 
kekerasan lainnya.

a. Orang tua dipanggil ke 
asrama. Bila orang tua tidak 
dapat hadir, menunjuk pihak 
lain yang diberi kuasa.

b. Asrama menyerahkan anak 
tersebut ke orang tuadan 
diberi sanksi skorsing 
selama 3 hari dari asrama 
dan sekolah.
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PELANGGARAN TINDAKAN / SANKSI
c. Membawa rokok /

merokok
c. Setelah selesai melakukan 

skorsing, orang tua 
mengembalikan anak 
tersebut ke asrama dan 
menyerahkan refleksi oang 
tua dan anak ke asrama.

d. Anak yang bersangkutan, 
akan diberi surat pengantar 
untuk dapat masuk sekolah, 
setelah selesai menjalankan 
sanksi.

3. Sesudah ujian akhir / nasional sampai waktu 
pelepasan :
a. Tetap mengikuti peraturan yang berlaku di 

asrama
b. Bila melakukan pelanggaran berat pada butir 2 

maka akan dikembalikan ke orang tua.
c. Miras dan hamil / menghamili langsung 

dikeluarkan dari asramadan sekolahtanpa melalui 
proses apapun.

4. Sesudah pelepasan segera meninggalkan asrama 
dengan tidak meninggalkan barang apapun.

5. Keperluan berada di asrama sesudah pelepasan 
harap mengajukan permohonan secara tertulis, 
diketahui orang tua dan guru pendamping ( blanko 
tersedia ) minta kepada pembimbing.

AA. Ketentuan Lain Yang Perlu Diperhatikan
1. Bagi  anak asrama  dilarang  ber-make up secara 

berlebihan. Memakai kalung,   atau perhiasan lainnya 
yang menyolok. Membuat tatto pada tubuh, mengecat
rambut.

2. Bagi anak pria dilarang memelihara kumis dan 
jenggot, mengenakan  anting anting, mengecat 
rambut, membuat tatto pada tubuh, memakai 
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kacamata hitam kecuali karena alasan kesehatan, 
memakai celana Jeans yang robek  dan ketat,  
berambut gondrong/ melebihi krah kemeja.

3. Satpam (satuan pengamanan)  berhak untuk menolak 
kunjungan orang tua / wali atau tamu di luar waktu 
yang telah ditentukan ( batas waktu yang ditentukan 
Pukul 15.00 WIB).

4. Anak asrama dilarang membawa dan atau 
menyimpan / mengendarai kendaraan bermotor 
selama menjadi anak asrama.
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BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN

TATA TERTIB ASRAMA

Buku Pedoman menjadi rujukan utama dalam hidup di 
asrama. Melaksanakan hidup harian  dengan sebaik-baiknya. 
Pembinaan pembimbing asrama menjadi peneguhan 
pelaksanaaan hidup harian. Ketidaksesuaian perilaku dengan 
pedoman merupakan pelanggaran.

A. Alur Pembinaan anak asrama
1. Setiap pelanggaran dicatat dalam buku perkembangan 

kepribadian
2. Teguran dan mengajak untuk kembali kepada aturan ( 

secara pribadi ) berbicara empat mata
3. Ajak untuk diskusi terbatas, melibatkan orang lain.
4. Sanksi dan sekaligus catat sebagai pelanggaran
5. Peringatan Tertulis kepada anak asrama maksimal 

sebanyak 3 kali, dan orang tua diberikan surat 
tembusannya

6. Surat pernyataan tertulis yang berisi pengakuan dari 
anak, hanya 1 (satu ) kali.

7. Dikembalikan kepada orang tua , karena orang tua, 
karena orang tua adalah orang yang pertama dan 
utama dalam mendidik anak.

B. Flowchart Pembinaan Anak asrama
Pelanggaran 

Ringan
Pelanggaran 

Sedang

Teguran

Sanksi

Peringatan 
Tertulis Maks 3x Pernyataan hanya 1x

Penyelesaian 
Akhir

Pelanggaran 
Berat
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C. Prosedur Pemberian Sanksi
1. Pembimbing memberikan teguran langsung kepada  anak 

asrama  yang melakukan pelanggaran
2. Mengajak untuk berdiskusi terbatas , melibatkan pihak ke-

3 (siswa asrama lain/suster/wali kelas)
3. Memberikan sanksi dengan tegas tegas dan mencatat 

dalam buku perkembangan
4. Memberitahukan kepada orang tua sevara lisan dan atau 

dengan tertulis.
5. Memberikan peringatan tertulis maksimal 3kali kepada 

siswa , tembusan ke orangtua dan ajak untuk 
merefleksikan secara tertulis.

6. Pada peringatan tertulis yang ke 3 orangtua / wali siswa 
asrama wajib datang ke asrama wajib datang ke asrama. 
Orang tua membuat pernyataan tertulis yang berisi 
kesediaan orangtua untuk mengambil anaknya dari 
asrama.

7. Mengeluarkan surat keputusan
8. Mengembalikan kepada orangtua

D. Kategori Pelanggaran 
1. Pelanggaran Ringan

a. Jenis :
1) Mengganggu ketenangan saat yang telah 

ditentukan
2) Menggunakan dormit / ruang tidur, tidak sesuai 

aturan
3) Makan Minum tidak sesuai aturan
4) Berpakaian tidak sesuai aturan
5) Tidak memanfaatkan kesempatan belajar sesuai 

ketentuan
6) Tidak memanfaatkan kesempatan 

Pengembangan Bakat / Rekreasi yang telah 
disediakan

7) Menyalahgunakan fasilitas Kamar Mandi dan 
WC yang  disediakan

8) Menyalahgunakan waktu penggunaan HP dan 
Laptop
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9) Menyalahgunakan ketentuan tentang Keuangan
( termasuk ATM ) maupun pengambilan 
tabungan

10) Menyalahgunakan ketentuan Menerima  Tamu 
dan Kunjungan Keluarga

11) Mengabaikan ketentuan meninggalkan asrama 
mingguan 

12) Mengabaikan ketentuan tentang Ketepatan 
Waktu 

13) Mengabaikan ketentuan perihal Hidup Rohani 
14) Mengabaikan ketentuan tentang Kesehatan, 

Kebersihan, dan Kerapian 
15) Mengabaikan ketentuan tentang Hidup Sosial 
16) Mengabaikan ketentuan tentang Harta Milik 

Pribadi 
17) Mengabaikan ketentuan tentang Olah Raga
18) Mengabaikan Ketentuan tentang penyampaian 

Informasi

b. Bentuk-Bentuk Sanksi Pelanggran Ringan
1) Membersihkan kamar mandi
2) Membersihkan unit
3) Membersihkan ruang belajar
4) Membersihkan lorong
5) Merapikan rak sepatu
6) Piket refter
7) Memimpin doa seharian
8) Membuat artikel
9) Mengumpulkan dan membagi HP & Laptop

10) Tidak ambulasi baik weekend maupun 
mingguan

11) Membantu karyawan rumah tangga
12) Tidak bagi hp
13) Tdak bagi laptop
14) Tidak bagi hp & laptop
15) Membantu di dapur
16) Memilah sampah
17) Membersihkan got
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18) Mencabut rumput
19) Refleksi
20) Doa Rosario, Novena
21) Membuat refleksi

2. Pelanggaran Sedang
a. Jenisnya

1) Membawa, menyimpan barang mewah
2) Menyalahgunakan ketentuan penggunaan hp & 

laptop ( Ilegal )
3) Mengabaikan ketentuan meninggalkan asrama

( weekend dan libur panjang )
4) Membangkang
5) Anak asrama dilarang membawa, dan atau 

menyimpan/mengendarai kendaranaan 
bermotor dan menumpang selama menjadi 
anak asrama.

6) Membawa, menyimpan, menyebarkan dan 
menggunakan materi porno.

b. Tindakan
1) Mengajak orang lain, agar masalahnya tidak 

disanksikan
2) Memberi sanksi
3) Peringatan tertulis

3. Pelanggaran Berat
NO JENIS TINDAKAN
a. Vandalisme, mencoret-

coret fasilitas asrama 
maupun diluar asrama

Peringatan Tertulis

b. Melakukan tindakan 
asusila.

Peringatan Tertulis

c. Membawa, menyimpan 
dan menggunakan 
rokok/rokok elektrik

Peringatan Tertulis

d. Membawa, menyimpan 
dan menggunakan 
miras dan napza

Langsung 
dikembalikan orang 
tua
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NO JENIS TINDAKAN
e. Membawa, menyimpan 

dan menggunakan 
senjata tajam, dan 
materi berbahaya

Peringatan Tertulis

f. Melakukan tindakan 
kekerasan verbal dan 
fisik terhadap orang 
lain.

Peringatan Tertulis

g. Melakukan tindakan 
pelecehan verbal 
maupun fisik terhadap 
orang lain.

Peringatan Tertulis

h. Hamil - menghamili Langsung 
dikembalikan orang 
tua

E. Perihal Pengunduran Diri
1. Jika anak melakukan pelanggaran hingga mendapatkan 

surat peringatan ke-3, maka yang bersangkutan 
dinyatakan tidak bisa berkembang di asrama. Pihak 
asrama menyerahkan pendampingan anak ke orang tua.

2. Teknis Pengunduran diri :
a. Setelah anak melanggar tata tertib, maka anak yang 

bersangkutan, mendapatkan : Peringatan tertulis 1,
orang tua diberi tembusan surat peringatan tertulis, 
jika perlu orang tua dipanggil ke asrama.

b. Pada peringatan tertulis yang kedua  orang tua / wali 
wajib hadir ke asrama untuk :
1) Memberi peneguhan ke anak agar kembali ke 

pola perilaku hidup di asrama yang sudah 
ditetapkan.

2) Orang tua bersama anak membuat surat 
pernyataan tertulis tentang :
a) Sanggup menaati Tata Tertib Asrama
b) Sanggup mengundurkan diri jika anak

mendapatkan Surat Peringatan ke-3
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c. Pada peringatan tertulis yang ketiga orang tua / wali 
wajib datang untuk mengambil anaknya dari asrama 

d. Anak menerima Surat Keputusan pemutusan 
hubungan pendampingan.   

3. Anak yang dinyatakan keluar asrama, sekaligus keluar 
dari sekolah, dan berlaku sebaliknya.

F. Hal-hal Yang Belum Diatur
Tindakan pelanggaran yang dilakukan siswa asrama tetapi 
tidak tercantum dalam ketentuan diatas namun bertentangan 
dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan atau 
bertentangan dengan ketentuan umum tata tertib diasrama 
maka penentuan kategori pelanggaran  dibicarakan dalam 
rapat tim pendampingan asrama.
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BAB  V
JADWAL HARIAN

A. Jadwal Harian
Membangun dan Mengembangkan sikap hidup DISIPLIN 
dan  KEMATANGAN  dalam HIDUP BERKOMUNITAS 
melalui JADWAL KEGIATAN HARIAN

B. Asrama Putra
1. Jadwal Harian

Jam Kegiatan
04.00- 04.45 : Bangun – Mandi – Tenang- Pakai 

seragam
04.45- 04.55 : Merapikan  kamar & tempat tidur
O5.00- 06.00 : Doa Pagi – Belajar/Ke Gereja
06.00- 06.15 : Makan Pagi
06.15- 06.30 : Piket
06.30- 06.35 : Meninggalkan Unit berangkat 

kesekolah
06.45- 13.30 : Kegiatan belajar- mengajar
13.30- 13.40 : Persiapan menuju Refter
13.40- 14.10 : Makan Siang
14.10- 14.30 : Persiapan ekstra Kurikuler
14.30- 16.15 : Kegiatan Ekstra Kurikuler
16.15- 16.55 : Istirahat- Mandi- keperluan pribadi-

minum
16.55- 18.30 : Studi 1  Mandiri  Silentium ( tanpa

bantuan orang lain)
18.30- 19.45 : Makan malam
19.45- 20.45 : HP- Lap Top- Rekreasi
19.40- 20.00 : Persiapan Studi 
20.00- 21.00 : Studi 2 Persiapan sekolah esok 

hari
21-00- 21.30 : Kompleta- Refleksi pribadi tertulis
21.30- 22.00 : Persiapan tidur
22.00- 04.00 : Istirahat malam/silentium
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2. Jadwal Hari Sabtu
Jam Kegiatan

04.00- 04.45 : Bangun – Mandi- Tenang- Pakai 
seragam

04.45- 04.55 : Merapikan  kamar & tempat tidur
O5.00- 06.00 : Doa Pagi – Belajar/ ke Gereja
06.00- 06.15 : Makan Pagi
06.15- 06.30 : Piket
06.30- 06.35 : Meninggalkan Unit berangkat 

kesekolah
06.45- 10.00 : Kegiatan belajar- mengajar
10.00- 12.30 : Opera Bersama
12.30- 13.00 : Makan Siang
13.00- 15.00 : Istirahat- Urusan pribadi cuci/strika/ 

rapikan loker/sepatul 
15.00- 17.00 : Olah raga/ Urusan pribadi
17.00- 18.00 : Mandi
18.00- 18.15 : Makan malam, Berangkat doa 

lingkungan bagi yang mendapat 
giliran.

18.15- 19.00 : Rekreasi
19.00- 21.00 : Hari komunitas : Doa bersama/ 

Rosario/ pensi/ rekreasi
20.30- 04.00 : Istirahat malam 

           3.Jadwal Hari Minggu
Jam Kegiatan

04.45 : Bangun – tenang- silensium
04.45-05.30 : Mandi- merapikan bed
05.30-06.00 : Makan pagi/Piket
06.00- 06.30 : Persiapan pribadi
06.30-07.00 : Jalan ke Gereja
07.00-09.00 : Misa di Gereja
09.00- 13.00 : Jam Keluar / Keperluan pribadi /

Lap Top / Hp
13.00-13.15 : Makan siang/Piket
13.15- 14.00 : Urusan pribadi



Buku Pedoman Asrama 2018                                                                       37 

14.00-16.00 : Istirahat siang/tenang
16.00-16.55 : Mandi- minum-persiapan studi
16.55- 18.30 : Studi 1 Mandiri/tenang 
18.30- 18.45 : Makan malam/Piket
18.45- 19.50 : Rekreasi
19.50-20.00 : Menuju Rubel
20.00- 21.00 : Studi 2 Persiapan  esok hari
21.00-21.30 : Kompleta- Refleksi
21.30-22-00 : Persiapan tidur
22.00-04.00 : Istirahat malam/ tenang /silentium

3. Jadwal Misa Kudus di GerejaBedono
a. Semua anak wajib mengikuti Misa Kudus pada 

hari Minggu dan pada hari Raya wajib yang 
dirayakan seperti  hari Minggu.

b. Pembagian Misa Harian:
HARI PETUGAS PUKUL
Senin, Rabu, Jumat    ASPI 05.30 WIB
Selasa, Kamis, Sabtu ASPA 05.30 WIB

c. Misa Jumat I     : pukul16.30 WIB
d. Minggu  biasa   : pukul 07.00 WIB
e. Misa Paroki       : pukul 08.00 WIB

C. Asrama Putri
1. Hari Senin- Jumat
Jam Kegiatan
04.15- 05.00 : Bangun  dan mandi
05.00- : Doa pagi/ giliran ke Gereja
O5.15- 06.00 : Belajar pribadi pagi
06.00- 06.30 : Makan Pagi
06.30- 06.45 : Persiapan sekolah
06.45- 13.30 : Sekolah
13.30- 14.00 : Makan siang 
14.00- 15.00 : Istirahat siang
15.00- 16.30 : Keperluan pribadi(setrika) dan 

mandi (jam  16.30)
16.30- 17.45 : Belajar pribadi sore di ruang 

belajar
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17.45- 18.00 : Makan malam
18.30- 20.00 : Belajar pribadi malam
20.00- 21.00 : Rekreasi 
21.00- 22.00 : Doa malam, persaudaraan
22.00 : Iatirahat/ Tidur malam.

2. Jadwal Hari Sabtu
Jam Kegiatan
10.05- 12.00 : Pengembangan diri
12.00- 12.30 : Makan siang
12.30- 14.00 : Opera bersama
14.00- 16.00 : Jam Keluar
16.00- 17.30 : Pendinginan dan Mandi
17.45- 18.00 : Makan malam, Malaikat Tuhan /

Ratu Surga, Berangkat doa 
lingkungan bagi yang mendapat 
giliran.

18.00- 19.00 : Rekreasi
19.00- 21.00 : Hari Komunitas / Hari tanpa HP 

dan Laptop
21.00-22.00 : Doa malam persiapan tidur

          3 . Malam libur bukan Sabtu
Jam Kegiatan
13.30-14.00 : Makan siang
14.00-15.00 : Istirahat
15.00-17.30, : Kegiatan terbimbing/opera
17.30-22.00 : Sama dengan hari Sabtu,

Jam.19.00 hp dan lap top 
dibagikan 20.30 dikumpulkan

4.Jadwal Hari Minggu
Jam Kegiatan
05.00-05.45 : Bangun dan mandi

05.45 : Doa pagi ( hari libur bukan minggu)
05.45-06.15 : Makan pagi
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Jam Kegiatan
06.30 : Berangkat ke Gereja
07.00-08.30 : Misa  di Gereja
09.00- 12.30 : Lap Top
12.30- 13.00 : Makan siang.jam. 12.30 lap top 

dikumpulkan
13.00-16.00 : Seterika II , istirahat siang, 

keperluan/opera pribadi (jam 15.00 
hp di kumpulkan) 

13.15- 14.00 : Urusan pribadi
14.00-16.00 : Istirahat siang/tenang
16.00-17.00 : Mandi
17.00- 18.30 : Belajar Pribadi I , ( jam 18.00 doa 

Malaikat Tuhan )
18.30- 19.00 : Makan malam
19.00- 20.30 : Belajar Pribadi II
20.30-21.00 : Istirahat , doa malam
21.00- 22.00 : Belajar Pribadi III  (pilihan) , 

istirahat /tidur malam

5.Hari Libur bukan Minggu
Jam Kegiatan
05.45-06.30 : Dao pagi/tugas misa
06.00-06.30 : OR
06.30-07.00 : Makan pagi
07.00-09.00 : Opera. Bersih diri, seterika
09.00-12.30 : Penggunaan HP dan Lap Top, 

keperluan pribadi, setrika. 
12.30-13.00 : Makan siang ( hp dan lap top 

sudah dikumpulkan)
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Contoh 1 (Surat Kuasa Pengambilan Rapor )

SURAT  KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini,
nama 
alamat 

pekerjaan

:   Sili Rosa Ona
:  JL. Cendrawasih gang tambora III. 
   Sumbawa Besar NTB
:   Guru PNS

selaku orang tua / wali dari anak,
nama 
kelas / absen

: Wilhelmina Mayola Pango
: XII Sosial 2

Dengan ini memberikan kuasa kepada,
nama 
alamat 
pekerjaan

:  Ta’ati Rahayu
:  Asrama Putri Sedes Bedono
:  Pembimbing.

untuk dapat mengambil rapor anak saya tersebut di atas, 
mengingat saya tidak dapat hadir pada hari pengambilan 
rapot.

Mohon yang berkepentingan dapat maklum.

Yang diberi kuasa, 

( Ta’ati Rahayu )

Sumbawa,19 Desember 2018
Yang memberi kuasa,

( Sili Rosa Ona )

Meterai 
Rp. 6.000
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CONTOH 2

SURAT  PERMOHONAN KHUSUS 
TIDAK MASUK SEKOLAH

Yth. Pimpinan Asrama             Singkawang Timur, 6/IV/ 2018
       di   tempat 

Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama :   Yulita Noria
alamat :  Jl. Bengkayang no. 60 Rt/RW 11/01,
                      Sinkawang Timur
no hp/telp. :  081345303063

selaku orang tua / wali dari anak,
nama : Aurelia Alpen
kelas / absn:  X 3 / 04

mohon izin bagi anak tersebut di atas untuk meninggalkan 
asrama dan tidak masuk sekolah. Izin  tidak masuk sekolah ini 
dilakukan selama satu hari, yaitu pada

hari / tanggal : Sabtu, 9 April 2016
keperluan : Menyaksikan wisuda kakak kandung di 
                       Yogyakarta

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon pihak asrama 
berkenan menyampaikan permohonan saya ini kepada pihak 
sekolah.  
Demikian permohonan saya sampaikan.  Besar harapan untuk 
dapat dikabulkan . Atas perhatiannya, saya mengucapkan 
terima kasih.

Hormat saya,  
a/n. Orang tua

(Yulita Noria)
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CONTOH 3
(jika orang tua tidak bisa membubuhkan tanda tangan)
SURAT  PERMOHONAN TIDAK MASUK SEKOLAH

Yth. Pimpinan Asrama        Jakarta, 24 / XII /2018
       di   tempat 

Dengan hormat, 
Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : ………………………………..
alamat : ………………………………..
no hp/telp. : ………………………………..

selaku orang tua / wali darianak,
nama    : ………………………………..
kelas / absen : ………………………………..

mohon izin bagi anak tersebut di atas untuk meninggalkan 
asrama dan tidak masuk sekolah. Izin  tidak masuk sekolah ini 
dilakukan selama …….hari, yaitu pada

hari / tanggal : ………………………………..
keperluan      : ………………………………..

Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon pihak asrama 
berkenan menyampaikan permohonan saya ini kepada pihak 
sekolah.  
Demikian permohonan saya sampaikan.  Besar harapan untuk 
dapat dikabulkan . Atas perhatiannya, saya mengucapkan 
terima kasih.

Hormat saya, 
a/n. Orang tua

(Sr. M. Yovita, OSF u/ Yulita Noria)

Catatan :
Permohonan ini dilengkapi dengan permohonan lisan melalui 
telepon, agar pihak asrama membubuhkan tandatangan 
sebagai wakil orangtua.
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CATATAN :
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
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