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INFORMASI PENERIMAAN SANTRI BARU 

TAHUN PELAJARAN 2022-2023 
 

A. Persyaratan Utama 

1. Sanggup mentaati segala peraturan dan tata tertib pesantren dengan menandatangani surat 

pernyataan dan perjanjian. 

2. Bersedia tinggal di asrama yang disediakan Pesantren.  

3. Memiliki niat kuat dan semangat tinggi dalam memperdalam ilmu agama dan menjunjung tinggi 

akhlaq Islami 

4. Sanggup tidak pulang kampung selama satu semester, terkecuali ada kebutuhan atau udzur 

tertentu yang tidak dapat ditolelir melalui perizinan khusus. 

5. Tidak pernah dan tidak akan terlibat obat-obatan terlarang. 

6. Sanggup tidak membawa alat komunikasi/Handphone, laptop dan alat elektronik lainnya yang 

dilarang oleh pesantren 

7. Pendafataran wajib dilakukan oleh santri yang bersangkutan dengan disertai orang tua/wali santri 

8. Setelah pendaftaran, orang tua/wali santri diharuskan menitipkan putra/putrinya kepada Pimpinan 

Pesantren atau Wakilnya. 

9. Orang tua/wali santri diharuskan berkonsultasi kepada pengurus Pesantren dengan menerangkan 

dan menanyakan hal ikhwal putra/putrinya minimal satu kali dalam dua bulan. 

10. Calon santri dianggap sah sebagai santri Pesantren Sukamanah setelah mengikuti Taujihat 

(orientasi) dan klasifikasi marhalah pengajian. 

B. Prosedur Pendaftaran 

Pendaftaran dapat dilakukan secara daring (online) atau luring (offline) mulai tanggal 8 Januari 2023 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Pendaftaran daring (online) 

1. Mengisi data diri dan Orangtua pada website www.psbpesantrensukamanah.online dengan 

mengklik menu “Daftar Sekarang”  

2. Unggah Foto Santri dengan ketentuan : 

a. Berlatar biru 

b. Memakai baju putih berkopeah hitam (putra) dan berkerudung hitam (putri) 

c. Ukuran file tidak lebih dari 2 MB 

3. Membayar biaya awal masuk 

 Transfer biaya awal masuk minimal melalui rekening Bendahara Pesantren bank Mandiri 

1770055006008 a.n. Muh. Tsabit Nurdin. (rincian biaya bisa di unduh di 

www.psbpesantrensukamanah.online) 
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 Konfirmasi melalui no Whatsapp Panitia dengan klik tombol "klik untuk konfirmasi 

pembayaran"  

4. Menentukan Asrama, Kamar dan Tempat Makan 

Tentukan Asrama, Kamar dan Tempat Makan dengan cara menghubungi nomor 

081223873346 atau klik link yang tertera di halaman pendaftaran 

5. Cetak Berkas Pendaftaran pada menu “Cetak Berkas”, masukan no daftar dan tanggal lahir 

atau masukan NIK lalu cetak semua berkas pendaftaran 

6. Mendaftarkan diri ke sekolah pada menu “Daftar Sekolah” lalu ikuti prosedur pendaftaran pada 

website sekolah yang dituju. 

7. Melakukan Daftar Ulang (25 Juni-9 Juli 2023) untuk melunasi sisa biaya awal masuk bagi 

yang belum dan menyerahkan berkas pendaftaran meliputi : 

a. Cetak Formulir Pendaftaran (website) 

b. Cetak Perjanjian Santri (website) 

c. Cetak Perjanjian Orang tua (website) 

d. Copy Kartu Keluarga (KK) 

b) Pendaftaran Luring (Offline) 

1. Calon santri baru didampingi oleh Orang tua/wali mendatangi sekretariat pendaftaran dengan 

membawa 

a. Copy kartu keluarga 

b. Copy kartu NISN 

c. File foto santri dengan ketentuan yang telah disebutkan diatas 

2. Menyelesaikan langkah-langkah pendaftaran yang sama dengan pendaftaran daring (online) 

dipandu oleh panitia. 

C. Waktu dan Tempat Pendaftaran (offline) 

Pendaftaran dibuka setiap hari mulai tanggal 8 Januari 2023 di sekretariat Pendaftaran yang 

bertempat di Komplek SMA K.H. Z. Musthafa atau di Kantor Sekretariat Pesantren 

D. Informasi Pendidikan Formal (Sekolah) 

Seluruh santri diwajibkan mengikuti pendidikan formal di sekolah dan dianjurkan untuk bersekolah 

di sekolah berbasis pesantren yang berada dalam naungan Yayasan KH. Zainal Musthafa yakni : 

1. SMP K.H. Z. Musthafa dengan website : www.smpkhzmusthafa.sch.id 

2. SMA K.H. Z. Musthafa dengan website : www.smakhzmusthafa.sch.id 

E. Rapat Orang Tua/Wali Santri Baru 

Sebelum masuk awal tahun ajaran baru akan dilaksanakan Silaturahmi dan Rapat Orang Tua Santri 

Baru yakni pada hari Ahad 25 Juni 2023 di komplek Pesantren K.H. Zainal Musthafa Sukamanah 

F. Awal Masuk Pesantren 

Seluruh santri baru wajib berada di pesantren pada hari Ahad 9 Juli 2023 

G. Perlengkapan Santri 

1. Untuk kitab pegangan disediakan setelah test klasifikasi marhalah oleh panitia UPK 

2. Kelengkapan pakaian santri Putra 

 Untuk Pakaian sehari-hari  
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Sederhana, Tidak bermotif bertentangan dengan norma kepesantrenan, longgar dan bukan bahan 

Jeans 

 Pakaian untuk mengaji 

Kain sarung, baju muslim putih dan berpeci hitam/putih 

 Pakaian pada kegiatan formal pesantren 

celana panjang berwarna hitam/kain sarung, baju muslim tangan panjang berwarna putih 

 Pakaian Untuk berjama’ah 

Mengenakan sarung, baju muslim berwarna putih, serta berpeci hitam/putih 

3. Kelengkapan pakaian santri Putri 

 Untuk pakaian sehari-hari  

Sederhana , longgar (tidak mencetak tubuh) tebal (tidak tembus pandang) mengenakan jilbab 

lebar dan panjang menutup pinggul (jilbab humairoh) 

 Pakaian untuk mengaji 

Kain sarung (panjang dan tebal) busana muslimah dan jilbab seperti ketentuan di atas. 

 Pakaian pada kegiatan formal pesantren 

Maksi berwarna hitam, baju muslimah panjang berwarna putih, jilbab standar aturan pesantren 

berwarna hitam 

 Pakaian untuk berjama’ah 

Menggunakan mukena yang tebal (tidak tembus pandang dan berwarna putih) 

4. Membawa alat-alat yang dibutuhkan dalam keseharian ( yang tersedia di koperasi pesantren.) 

H. Kontak Panitia 

Hal-hal lain yang belum jelas bisa menghubungi panitia di bawah ini : 

 Rifa R. Hazim Fuady, M.Pd. 0813-2006-7877 

 M. Nashif Hazim F., M.Pd 0813-1879-9642 

 Johar Maknun, S.Pd.  0851-5620-5886 

 Deni Abdul Basit, S.E  0851-7226-9868 

 M. Rusydan S.Pd.   0853-2051-2398 

 

         Sukamanah, 26 Desember 2022 

 

 

 

Pimpinan Pesantren, 

 

 

 

 

K.H. Drs. A. Thahir Fuad 

Sekretaris Pesantren, 

 

 

 

 

K.H. Drs. Atam Rustam, M.SI 


