
 

 
 

INFORMASI UNTUK CALON SANTRI BARU 

MAN DARUSSALAM CIAMIS  

PROGRAM KEAGAMAAN 

 

Seleksi Masuk Tanggal 24 Maret 2018 

 

 

A. Teknis Daftar Ulang 

 Daftar Ulang dilaksanakan tanggal 19-27 April 2018 di Kampus Pondok Pesantren Darussalam 

Ciamis bertempat di Sekretariat dan BMT Pondok Pesantren Darussalam Ciamis  mulai pukul 

08.00 – 14.00 WIB. 

 Berkas dokumen Daftar Ulang juga bisa didownload di website : darussalamciamis.or.id dan 
berkas dimasukan ke map Warna Hijau dan dikirim ke : Panitia Penerimaan Santri Baru, Jl. K.H. 

Ahmad Fadlil 1, Sekretariat Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat 46271). (Khusus yang tidak 

melaksanakan daftar ulang langsung ke kampus Pesantren) 

 Bagi yang akan melakukan pembayaran administrasi keuangan daftar ulang, untuk ketentuan 
nominalnya dapat dilihat di website dengan nomor rekening yang bisa digunakan untuk transfer 

keuangan daftar ulang adalah : 

 Bank BRI Cabang Ciamis, No. Rek. 010401006648505 a/n HASAN BISRI, DRS.H 

Untuk lebih memudahkan proses administrasi keuangan, kami mengharap Bapak/Ibu hendaknya 

memberitahukan (Foto Bukti Transfer) apabila telah melakukan transfer, melalui SMS/WA ke 

nomor 081323164166 (BMT/M.Aris Munawwar) dengan menyertakan berita : NAMA BANK, 

NAMA PENGIRIM, NAMA SANTRI, KELAS/MADRASAH/TES DI, JUMLAH UANG 

YANG DIKIRIM. 

 Bagi calon siswa yang dinyatakan diterima di MAN Darussalam Program Keagamaan tidak 

melaksanakan daftar ulang/tidak memberikan konfirmasi kesiapan sampai dengan batas 

waktu yang telah ditentukan, maka kuota  calon siswa tersebut akan diberikan kepada calon 

siswa lain/cadangan yang telah ditentukan berdasarkan hasil seleksi. 

 Dokumen persyaratan lain yang dibutuhkan untuk daftar ulang : 
 Formulir daftar ulang (Download) 

 Pernyataan persetujuan orang tua/wali (bermaterai 6000) (Download) 

 Surat pernyataan santri  (bermaterai 6000) ( Download) 

 Photo copy Ijazah (dilegalisir) 2 (dua) lembar (diberikan setelah ada) 

 Photo copy sah SKHUN (dilegalisir) 2 (dua) lembar. (diberikan setelah ada) 

 Photo copy akta kelahiran (2 lembar). 

 Surat keterangan kelakuan baik asli dari Madrasah/Sekolah Asal. 

 Photo copy kartu NISN 2 lembar 

 Photo copy kartu Ujian Nasional 2 lembar (diberikan setelah ada) 

 Photo copy kartu keluarga (2 lembar) 

 
B. Pembelian Lemari 

 Pembelian lemari hanya dilakukan saat daftar ulang (pembelian tunai atau transfer)  

 Nomor rekening yang dapat digunakan untuk transfer pembayaran lemari di nomor rekening Bank 
Mandiri : 131-000-757-4660 An. Pepe Iswanto. Untuk memudahkan pendataan, setelah transfer 

harap memberikan  tanda bukti transfer ke nomor WA (085723685907/Pepe Iswanto) 

 

C. Pengasramaan 

 Santri baru (putri) masuk asrama pada hari Sabtu 7 Juli 2018 

 Santri baru (putra) masuk asrama pada hari Ahad 8 Juli 2018 

 Ketentuan asrama dan kamar ditentukan oleh Sekretariat Pesantren dan teknis pengasramaan akan 
dibantu oleh Pengurus Pesantren dan Pembmbing santri  

 

 

 

 

 

 



 

 
D. Ta’aruf Santri Darussalam (TASALAM) 

 Tasalam merupakan kegiatan awal yang wajib diikuti oleh seluruh santri baru di lingkungan 

Pondok Pesantren Darussalam Ciamis 

 Kegiatan Tasalam memberikan informasi dan bekal kepada santri baru dalam hal : 
 Selayang Pandang Pondok Pesantren Darussalam Ciamis 

 Kiat-kiat hidup di Pesantren 

 Pola pembelajaran di Pesantren Darussalam dan Madrasah/Sekolah 

 Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal 9-13 Juli 2018 

 Kelengkapan yang harus disiapkan peserta : 
 Kelengkapan santri meliputi (alat mandi, alat makan, alat tulis, kelengkapan shalat) 

 Pakaian peserta laki-laki (wajib : kemeja putih, celana hitam, peci, sepatu) (pendukung : 

batik/kemeja bebas, celana trining dan kaos putih)   

 Pakaian peserta perempuan (wajib : kemeja putih, rok hitam, kerudung hitam, sepatu) 

(pendukung : batik/kemeja bebas, celana trining dan kaos putih)   

 Kelengkapan lain disediakan panitia 

 

E. Awal Pembelajaran 

 Awal pembelajaran di Pesantren dan Madrasah dimulai pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018. 

 

 

 

 

Panitia PSB 2018/2019 

 


