
Mohon cermati secara seksama, 
agar tidak ada kekeliruan 
dalam proses pendaftaran

PANDUAN 
PENDAFTARAN
SANTRI BARU

TAHUN 2022 / 2023

VIA ONLINE

Mohon dicermati secara seksama,
agar tidak terjadi kekeliruan nantinya.

PONDOK PESANTREN 
SIROJUTH THOLIBIN



Siapkan file foto berkas pendaftaran meliputi:1.

Pastikan sinyal anda stabil2.
Pastikan anda mengetahui alamat Gmail Handphone
yang digunakan mendaftar

3.

Sudah mendaftar sekolah formal terlebih dahulu*
di laman berikut:

4.

KTP Wali Santri

Kartu Keluarga

Pas foto calon santri (berpeci/berkerudung)

tajululum.sch.id

*khusus santri yang merangkap sekolah MTs/ MA

Sebelum Anda Mendaftar, 
Pastikan Beberapa Hal, 
Diantaranya:
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LANGKAH-LANGKAH
PENDAFTARAN
SANTRI BARU

BERIKUT

Pondok Pesantren Sirojuth Tholibin 

02
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Klik link pendaftaran yang diinfokan
lewat media sosial atau ketik: 

http://santri.sirojuth-tholibin.net



Setelah masuk di laman 
pendaftaran, silahkan isi 
kolom dengan benar.

Klik daftar sekarang 

dan anda telah memiliki 

akun pendaftar

Da�ar Sekarang

*catatan: password bukanlah password 
Email, namun buatlah password yang 
berbeda. (minimal delapan karakter)

Klik login sekarang
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Isi kembali kolom sesuai

dengan yang 

telah didaftarkan

Klik login dan anda 

akan masuk di laman 

pendaftaran

Email

Password

klik ikon daftar dan 

bacalah ketentuan

pendaftaran

Klik saya setuju 

dan mengerti

Pas�kan anda memahaminya
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Silahkan pilih jenis kelamin

dan program yang akan

anda ambil

Pilih formal jika merangkap 
sekolah MTs atau MA.

Pilih salafi jika �dak 
merangkap sekolah formal.

Dan pilihlah tahfidz jika anda
ingin menghafal Al Quran.

Lalu tekan ikon lanjut
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TEKAN IKON DAFTAR

*sesuaikan data diri dengan iden�tas resmi  
Kartu Keluarga (KK)
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Isilah data calon santri beserta wali

dengan valid dan benar*

Sertakan pula foto berkas 

yang sudah disiapkan.
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Klik save changes

memproses...

tunggu beberapa 

saat agar terunggah



Pembayaran 
Administrasi
Pendaftaran

Cek tagihan administrasi

pendaftaran di pesan

Gmail yang didaftarkan

Perhatikan nominal 

transfer beserta 

tiga kode terakhir
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Caranya

Transfer sesuai nominal



Selanjutnya foto nota

bukti transfer
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Silahkan transfer biaya 

tagihan pendaftaran

ke rekening bank BRI

pondok dengan nomor

2282 01 000 191 566

a.n. pondok pesantren 
sirojuth tholibin.



Lakukan konfirmasi
pembayaran
di link pendaftaran

Klik ikon konfirmasi
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Masuk kembali ke link

pendaftaran,

isi kolom 

dan klik ikon login

Caranya

Kemudian isilah kolom nominal transfer
dan sertakan foto bukti transfer

Tunggu beberapa saat agar pembayaran
anda dikonfirmasi oleh admin dan anda akan
mendapatkan email kwitansi pembayaran.



Cetak data santri
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Masuk kembali 

ke link pendaftaran,

isi kolom dengan benar.

dan klik

Caranya

Klik ikon cetak data santri

dan otomatis akan mengunduh

file .pdf yang harus anda 

cetak sebagai bukti telah 

mendaftar



CETAK DATA SANTRI
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Simpan berkas data santri dan 

bawa ketika berangkat ke pesantren



Tahap 
keberangkatan
santri baru
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Informasi terkait prosedur 

keberangkatan dan protokol 

kesehatan selama 

perjalanan, akan disampaikan 

secara internal via whatsapp 

grup wali santri baru 2022/23.
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� Putri: 2282 0100 0258 300 a/n Ponpes Sirbin Putri

Nara Hubung
Putra� : 081 125 2222 6, 085 226 266 221

� Putra: 2282 0100 0253 300 a/n Ponpes Sirbin Putra
Rekening BRI:

Putri� : 081 125 2222 7, 08811 354381

INFORMASI

www.sirojuth-tholibin.net

Sirojuth Tholibin Brabo

Sirojuth_tholibin_brabo

Sirbin Tv

Sirojuththolibin1941@gmail.com

SOSIAL MEDIA  
PESANTREN
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