
TATA TERTIB 

ASRAMA BOGOR EDUCARE 

 

Penghuni Asrama dan Iuran Asrama 

1. Penghuni asrama adalah mahasiswa/i Bogor EduCARE aktif, dengan masa tinggal 1 tahun (3 

caturwulan). 

2. Iuran asrama sebesar Rp. 100.000,- per bulan dan dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya. 

3. Penghuni asrama wajib membayar biaya pemeliharaan asrama (gedung dan peralatan) sebesar Rp. 

100.000,- per caturwulan (caturwulan 1 s.d 3). 

 

Norma Tingkah Laku 

1. Setiap penghuni asrama wajib bertindak jujur, tidak mengambil hak milik orang lain, dan 

melaporkan jika ada yang melanggarnya ke pengurus asrama. 

2. Setiap penghuni asrama wajib bersikap sopan dan santun, baik dalam tingkah laku maupun 

ucapan. 

3. Setiap penghuni asrama wajib berpakaian sopan selama berada didalam asrama (tidak memaikan 

baju tanpa lengan serta celana atau rok pendek), dilarang keluar asrama dengan mengguanakan 

daster atau pakaian tidur. 

4. Setiap penghuni asrama wajib saling menghormati dan menolong dalam hal-hal yang positif. 

 

Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama 

1. Mendapatkan fasilitas tempat tidur, lemari dan kipas angin disetiap kamar. 

2. Mendapatkan fasilitas peralatan masak. 

3. Mendapatkan fasilitas peralatan setrika. 

4. Mentaati semua peraturan dan tata tertib asrama serta ketentuan lain yang berlaku. 

5. Menempati kamar yang telah ditetapkan oleh Pengurus Asrama. Penghuni asrama tidak 

diperbolehkan pindah kamar tanpa alasan yang jelas dan tanpa persetujuan dari pengurus asrama. 

6. Membayar uang asrama yang telah ditetapkan. 

7. Menjaga dan memelihara fasilitas yang ada di dalam asrama. Hemat listrik dan pemakaian air. 

8. Menjaga kebersihan asrama dan menjalankan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

9. Menjaga ketenangan di lingkungan asrama, tidak membuat kebisingan yang akan menganggu 

sesama penghuni asrama dan tetangga 

10. Menghuni asrama wajib membawa peralatan pribadi untuk tidur, makan, obat-obatan dan lainnya 

yang tidak disediakan di asrama. 

11. Penghuni asrama putra wajib menjalankan shalat berjamaah 5 waktu di Musholla Kampus. 

12. Penghuni asrama putri wajib menjalankan shalat berjamaan Dzuhur dan Ashar di Musholla 

Kampus. Shalat berjamaah Maghrib, isya dan subuh di asrama. 



 

Larangan Bagi Penghuni Asrama 

1. Dilarang membawa peralatan elektronik, kecuali handphone dan laptop. Setiap barang yang 

dibawa wajib dilaporkan kepada pengurus asrama. 

2. Dilarang membawa peralatan masak. Penghuni asrama hanya diperbolehkan membawa peralatan 

makan seperti: piring, mangkok, sendok, gelas. 

3. Dilarang memasak dan menggunakan peralatan setrika didalam kamar. 

4. Dilarang membuat coretan, tulisan atau tempelan di dinding kamar atau fasilitas asrama lainnya 

kecuali tempelan resmi dari pengurus asrama. 

5. Dilarang menyimpan, mengedarkan dan memanfaatkan barang cetakan, audio visual yang bersifat 

tidak sopan dan mengandung unsur pornografi. 

6. Dilarang merokok dilingkungan asrama dan kampus. 

7. Dilarang menyimpan, mengedarkan dan menggunakan minuman keras, narkotika, obat-obatan 

terlarang, senjata tajam dan senjata api. 

8. Dilarang melakukan perbuatan tidak senonoh, mencela, mem”bully” atau yang melanggar 

keasusilaan lainnya. 

9. Dilarang membuang sampah sembarangan, membuang pembalut wanita ke dalam kloset / WC. 

10. Dilarang memelihara hewan peliharaan di lingkungan asrama. 

11. Dilarang menjemur pakaian didalam kamar dan lorong asrama 

12. Dilarang membawa boneka dalam bentuk apapun. 

13. Selama jam kuliah berlangsung (08.00 s.d 16.00), penghuni asrama tidak boleh pulang ke asrama, 

kecuali ada ijin dari bagian Kemahasiswaan dan penanggungjawab asrama. 

 

 

Ketentuan Penerimaan Tamu 

1. Penghuni asrama hanya diizinkan menerima tamu puteri untuk asrama putri, tamu putera untuk 

asrama putera. 

2. Waktu untuk menerima tamu antara pukul 16.00-19.00 WIB berlaku pada hari kerja dan pukul 

08.00-16.00 berlaku pada hari libur. Menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu. 

3. Penghuni asrama tidak diizinkan membawa tamu ke dalam kamar atau menginap di asrama. 

4. Tamu berkewajiban mematuhi semua peraturan yang berlaku di asrama. 

5. Penghuni berkewajiban untuk mencegah tamunya melakukan tindak pelanggaran tata tertib asrama 

dan ikut bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari pelanggaran tersebut. 

 

 

 

 



Ketentuan Meninggalkan Asrama 

1. Kamar harap dikunci jika semua penghuni kamar bepergian. 

2. Penghuni asrama yang telah berakhir masa tinggalnya harus membawa semua barang pribadinya, 

tidak meninggalkannya di asrama. 

3. Penyelesaian administrasi asrama dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum masa ijin 

tinggal berakhir. 

 

Pelanggaran dan Sanksi 

1. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada penghuni yang melanggar peraturan, tata 

tertib, ketetapan dan keputusan yang diberlakukan di asrama. 

2. Setiap pelanggaran akan dicatat ke dalam buku pelanggaran, untuk diberitahukan kepada ortu/wali. 

3. Sanksi diberikan secara berjenjang sesuai tingkat pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang, 

dan berat. 

4. Sanksi untuk pelanggaran ringan dan sedang yang dilakukan oleh  penghuni asrama diberikan oleh 

pengurus asrama atau penanggungjawab asrama. 

5. Sanksi untuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh penghuni asrama adalah dikeluarkan dari 

asrama. 

6. Apabila penghuni asrama merusak peralatan atau properti yang berada di asrama, maka penghuni 

dikenakan sanksi untuk mengganti kerusakan barang-barang tersebut. 

 

Ketentuan Lain-lain 

1. Kerusakan barang atau fasilitas asrama yang berada didalam kamar adalah menjadi tanggungjawab 

penghuni kamar. 

2. Kerusakan barang atau fasilitas umum yang ada diluar kamar, yang dilakukan oleh individu adalah 

menjadi tanggungjawab pribadi. 

3. Selama jam kuliah, kunci asrama disimpan di ruang admin (penanggunjawab asrama) oleh petugas 

piket kunci. 

 

Penutup 

Setiap penghuni Asrama wajib mentaati Peraturan dan Tata Tertib ini. 

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dibuat ketetapan tersendiri. 

 

 

Penanggungjawab Asrama BEC, 

 

Ibu Nur Hanifah 

 


