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Informasi Pendaftaran Santri Baru Tahun Ajaran 2023/2024

Pendaftaran Telah Dibuka!!! Mohon untuk dibaca dengan seksama.

Ayo Mondok, PesantrenKu Pesantren Wisata

A. Syarat Pendaftaran

1. Mengisi formulir dan mengisi surat pernyataan

2. Fotokopi KK, Akta Kelahiran, NISN, dan KTP Orang Tua masing-masing 6

lembar

3. Pas foto 3x4 warna 6 lembar, dengan ketentuan:

a. Putra : Baju putih dan kopiah hitam

b. Putri : Baju putih dan berjilbab hitam

4. Pas foto walisantri 3x4 warna, 3 lembar (khusus santri putri)

5. Berkas Sekolah (Fotokopi 3 lembar):

a. Tingkat MI : Ijazah RA/TK

b. Tingkat SMP : Rapor semester 2 kelas 6 SD/MI

c. Tingkat SMA : Ijazah SD/MI

NB: untuk SMP/MTs dan SMA/MA wajib bermukim di An-Nur 1/2/3

6. Khusus santri mutasi:

a. Melampirkan SKKB dari sekolah atau pondok asal

b. Harus melunasi SPP pondok mulai awal tahun pelajaran

c. Surat keterangan kesehatan bebas narkoba

B. Tanggal Pendaftaran dan Administrasi:

 Gelombang 1 : Rp 2.775.000,- (1 Desember 2022 – 31 Januari 2023)

 Gelombang 2 : Rp 2.875.000,- (1 Februari 2023 – 31 Maret 2023)

 Gelombang 3 : Rp 2.975.000,- (1 April 2023 – 30 Juni 2023)

*Pembayaran meliputi: pendaftaran, sewa almari, awrad santri, buku santri, makan

bulan Juli, sarung (putra).

**Belum termasuk: jas almamater (khusus tahfiz putri), seragam diniah dan tabungan

wajib (khusus santri putri), infaq tahfiz putra, dan administrasi sekolah.
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 Uang makan per bulan : Rp 475.000,- (sudah termasuk sarana, listrik,

bisyaroh, dll.)

 Rincian lebih lengkapnya di s.id/rincianadm2

C. Alur Pendaftaran

1. Pendaftaran Token:

a. Buka website https://annur2.net/psb/ di aplikasi Browser atau Chrome untuk

mengetahui informasi seputar pesantren dan pendaftaran.

b. Kemudian membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 300.000,- ke nomor

rekening 4321-1979-02 a/n Pondok Pesantren An-Nur II.

c. Untuk pendaftaran, tekan tombol biru “Daftar di sini” di bawah. Setelah itu

Anda akan diarahkan ke web pendaftaran.
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d. Dalam link pendaftaran, terdapat dua tombol: “Daftar” dan “Masuk”. Pertama,

tekan tombol “Daftar” untuk mendaftarkan calon santri dan mendapatkan

token.

e. Setelah itu, Anda diarahkan untuk mengisi formulir digital dengan tulisan

“Token PSB An-Nur II” setelah menekan tombol tersebut. Terdapat beberapa

kolom yang harus diisi pendaftar:

Nama : isilah kolom ini dengan nama lengkap calon santri.

NIK : isi dengan Nomor Induk Keluarga calon santri.

Jenis Kelamin : pilih gender/jenis kelamin calon santri.

No. WhatsApp : isi kolom ini dengan nomor WhatsApp wali calon

santri dengan format 62812....

Akan Masuk : ganti sesuai jenjang yang akan ditempuh calon santri.

MI : umur 7-12 tahun.

SMP : umur 13-15 tahun.

SMA : umur 16-18 tahun.

STIKK : program perkuliahan non formal

D2 (Diplomat 2) untuk lebih dari 18 tahun/lulus

SMA/MA.
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Ma’had ‘Aly : program perkuliahan formal S1

(Sarjana 1) jurusan Fikih Industri untuk umur lebih

dari 18 tahun/lulus SMA/MA.

Salafiyah Tahfiz : untuk santri yang hanya fokus

pada hafalan Al-Quran tanpa sekolah formal.

Salafiyah Putri : untuk santri putri yang tidak

sekolah formal.

Bukti Transfer : foto bukti transfer administrasi pendaftaran sebagai

syarat mendapatkan token.

f. Jika sudah terisi semua, tekan tombol “Daftar” di bawah. Tunggu token yang

dikirim oleh admin 1x24 jam ke nomor WhatsApp yang telah Anda daftarkan.
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2. Pengisian Formulir:

a. Jika sudah mendapatkan token dan link dari admin, tekan link yang telah

dikirim untuk melanjutkan proses pendaftaran. Contoh link

https://psb.annur2.net/login/.

Di bawah ini adalah contoh token yang akan dikirim oleh admin untuk calon

santri.

b. Kemudian, Anda akan masuk ke website bertulisan “PSB An-Nur II” seperti

di bawah. untuk login dengan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

dan token yang telah didapatkan dari admin via WhatsApp.

Token yang digunakan untuk masuk
formulir pendaftaran.
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c. Setelah mengisi keduanya, tekan tombol “Masuk”. Lalu Anda akan masuk ke

website formulir pendaftaran sebagaimana pada halaman setelah ini.

d. Isi formulir dengan lengkap dan sesuai data yang valid sesuai keterangan pada

halaman setelah ini.

Masukkan NIK calon
santri untuk login. Masukkan token yang

telah dikirim oleh
admin via WhatsApp.
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Isi nama lengkap calon santri
pada kolom “Nama” sesuai
dengan akta kelahiran.

Ketik nomor NIK (Nomor
Induk Kependudukan) seusai
yang tertera dalam KK (Kartu
Keluarga) seperti contoh
3507142003740001

Ketik NISN (Nomor Induk
Siswa Nasional) calon santri di
sini. Jika tidak tahu, tekan
tulisan biru “Cek NISN”.

Ketik nomor akta kelahiran
calon santri sesuai yang ada di
Akta Kelahiran, contohnya
3578-LU-28112012-0018

Ketik Nomor Keluarga Anda di
sini seusai yang ada dalam KK
seperti 3573040203470003.

Ketik calon santri anak ke
berapa dengan angka.

Isi tempat dan tanggal lahir
calon santri dengan menekan
logo kalender di samping
kanan. Pilih tanggal, bulan,
dan tahun kelahirannya.

Jenis kelamin calon santri
otomatis terisi.

Lengkapi alamat dan pilih
provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, desa/kelurahan,
dusun, nomor RT, dan RW
calon santri.

Isi nama lengkap Ayah calon
santri.

Pilih status Ayah calon santri.

Isi NIK Ayah sesuai dalam
Kartu Keluarga.

Pilih pekerjaan Ayah dan
penghasilannya.

Isi kolom Ibu dengan data
dengan lengkap sebagaimana
kolom Ayah.

Apabila calon santri memiliki
wali atau pengganti orang tua,
maka kolom “Wali (Pengganti
Ortu)” diisi dengan lengkap.

Wali adalah orang
bertanggung jawab atas santri
ketika di pondok pesantren.

Isi kolom ini jika calon santri
memiliki saudara/saudari
kandung di An-Nur II dengan
nama lengkap.

Jika telah terisi semua, tekan
tombol biru “Selanjutnya”.

Pilih pendidikan terakhir Ayah.

Ketik nomor
telepon/WhatsApp orang tua
yang bisa dihubungi.

Isi tanggal lahir Ayah dengan
menekan logo kalender di
samping kanan kolom.



8

Tambahan:

1. Nomor KK dan NIK

2. Cara Mencari NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) di Internet
a. Tekan tulisan biru “Cek NISN” di bawah kolom NISN atau ketik

https://nisn.data.kemdikbud.go.id/ . Kemudian Anda akan masuk ke website-nya
dengan tampilan seperti di bawah.

Nomor KK (Kartu Keluarga )NIK

Ketik nama lengkap calon
santri sesuai nama yang
didaftarkan saat pembuatan
kartu NISN.

Masukkan tempat lahir calon
santri.

Masukkan tanggal lahir calon
santri dengan menekan
kolom “Tanggal Lahir”. Lalu
pilih tanggal, bulan, dan
tahun lahir calon santri pada
kolom kalender yang muncul.

Ketik nama lengkap ibu calon
santri.

Selesaikan CAPTCHA dengan
menekan kotak sebelah
tulisan “I’m not a robot” dan
mendapatkan centang.
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b. Lalu isi kolom-kolom yang ada pada tampilan tersebut.
c. Jika sudah terisi semua, tekan tombol “Cari Data” di bawah.

3. Nomor Akta Kelahiran

Nomor yang muncul ada
di sini adalah NISN calon
santri.

Jika sudah, salin atau
ketik kembali di kolom
NISN pada formulir.

Yang tertera dalam kotak
ini adalah nomor Akta
Kelahiran.

Kemudian, masukkan
nomor Akta Kelahiran ini
ke kolom “Akta
Kelahiran” pada formulir
pendaftaran.



10

e. Setelah terisi semuanya, tekan tombol “Selanjutnya” di halaman paling bawah.

Lalu Anda akan masuk ke halaman form track record seperti di bawah ini.

Jika sudah masuk ke halaman tersebut, silakan centang pada kolom pada

bagian kanan sesuai keadaan calon santri.

Apabila calon santri sesuai dengan pernyataan, tekan lingkaran yang lurus

dengan kolom “YA”. Jika tidak sesuai, maka tekan lingkaran yang lurus

dengan kolom “TIDAK”.

Jika kondisi calon santri sesuai dengan pernyataan.

Jika kondisi calon santri tidak sesuai dengan
pernyataan.
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f. Kemudian, tekan tombol biru “Kirim” apabila sudah selesai dan yakin dalam

mengisinya.

g. Setelah itu, Anda akan masuk ke halaman hasil pengisian formulir seperti di

bawah ini.

h. Jika sudah seperti ini, maka Anda perlu mencetaknya/print out sebanyak dua

lembar sebagai berkas pendaftaran dengan menekan tombol “Print” di sebelah

kiri atas.

3. Penyelesaian Registrasi Pondok dan Sekolah

a. Menuju ke Pondok Pesantren An-Nur II dengan membawa persyaratan-

persyaratan yang telah tertulis di atas, termasuk 2 lembar print out formulir

online calon santri.
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NB: Untuk penyelesaian registrasi dilakukan sesuai dengan gelombang

pendaftaran online yang telah dilaksanakan oleh calon santri.

Misalnya calon santri mendaftar pada gelombang 1 secara online. Maka,

penyelesaian registrasi dilakukan dalam waktu gelombang 1 tersebut dengan

total biaya Rp 2.775.000.

Jika tidak menyelesaikan registrasi pada gelombang 1, contohnya calon santri

melakukan penyelesaian registrasi pada waktu gelombang 2, maka biaya yang

dikeluarkan sesuai dengan gelombang 2 yaitu Rp 2.875.000, meskipun calon

santri mendaftar pada gelombang 1.

b. Menuju kantor pusat pondok pesantren untuk mengurusi administrasi pondok

pesantren seperti uang gedung, pengambilan seragam, dan administrasi

lainnya.

c. Menuju kantor pusat sekolah yang akan ditempuh calon santri serta

menyelesaikan administrasi sekolah, antara lain SPP bulan Juli, seragam, uang

gedung, dan lain-lain.

4. Tes Online Calon Santri

Untuk tes masuk akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023

D. Contact Person:

 Putra : Ust. Ilham +62 812-1679-8235

 Putri : Ustz. Zahro +62 857-3293-2035

 Tahfiz Putra : Ust. Saiful +62 852-5209-6990

 SMA : Bpk. Ainurrozaq Rofiq +62 856-0766-6240

 SMP : Ust. Shoim +62 852-3472-0076

 MI : Bu Masruroh +62 813-3349-1556


