
Dauroh Syar’iyyah ke-17 

STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya 

Di Kusuma Agrowisata Hotel 

Batu – Jawa Timur 

13-18 Syawwal 1437 H / 18-23 Juli 2016 

 

TATA TERTIB DAURAH 

1. Seluruh Fasilitas dan Materi Daurah Syar’iyyah hanya diikuti peserta 
undangan dan peserta yang diberikan izin oleh pihak panitia. 

2. Peserta diharuskan untuk check-in terlebih dahulu pada tanggal 18 
Juli 2016, mulai pukul 14.00 – 18.00 WIB 

3. Peserta harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh kajian 
dari awal hingga berakhirnya acara dengan mengoptimalisasikan 
waktu dalam mengikuti acara demi acara yang telah disusun dan 
hadir di aula paling lambat 10 menit sebelum acara 

4. Peserta diharuskan untuk menempati kamar yang telah disediakan 
oleh panitia secara tertib, dan tidak diperkenankan untuk berpindah 
lokasi dengan kehendak sendiri tanpa seizin panitia. 

5. Peserta diharapkan untuk menjaga keamanan barang bawaannya 
sendiri. 

6. Peserta dilarang memasukkan orang lain selain peserta daurah di 
lokasi daurah, terlebih lagi mengundang untuk menginap di ruangan 
peserta daurah. 

7. Bagi peserta yang membawa ponsel (HP) agar tidak mengaktifkannya 
selama kajian berlangsung, atau dengan menggunakan nada getar.  

8. Bagi peserta yang menderita penyakit khusus diharapkan membawa 
obat-obatan sendiri, panitia hanya menyediakan obat-obatan ringan. 

9. Peserta dilarang makan di ruang istirahat/kamar tidur. Lokasi makan 
telah disediakan di restoran. 

10. Hak cipta perekaman dalam bentuk CD, MP3, kaset, dan bentuk 
lainnya adalah sepenuhnya miliki panitia daurah. 

11. Peserta dilarang meninggalkan lokasi daurah tanpa seizin panitia. 

12. Peserta dapat menggunakan fasilitas hotel dengan memperhatikan 
jenis fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel (berbayar atau tidak). 
Apabila peserta menggunakan fasilitas yang berbayar (seperti 
lap.sepakbola, waterpark, laundry, dll) maka beban biaya ditanggung 
peserta sendiri. Adapun fasilitas hotel yang tidak berbayar (sudah 
ditanggung panitia) antara lain: Kamar, kolam renang, fitness centre, 
makan, snack. 

13. Semua peserta wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh 
panitia demi kelancaran kegiatan daurah ini. 

14. Peserta yang tidak mematuhi atau bahkan melanggar peraturan 
daurah akan diberikan peringatan dan jika masih tetap melanggar, 
dengan sangat terpaksa akan dikeluarkan dari lokasi daurah. 

15. Tata tertib ini dibuat demi kelancaran daurah. Hal-hal lain yang 
dianggap penting akan diatur kemudian. 

 

 

 


