
PENDAFTARAN
TAHUN AJARAN

Kuota Pendaftaran Kuota Penerimaan
SMP TAHFIZH : Ikhwan 25 / Akhwat 33
SMA DINIYYAH : Ikhwan 20 / Akhwat 30

SMP TAHFIZH : Ikhwan 75 / Akhwat 100
SMA DINIYYAH : Ikhwan 60 / Akhwat 90

Jln. Pahlawan Kp. Tengah RT 01 RW 05 (Dekat Studio Rodja) Kec. Cileungsi, Kab. Bogor - Jawa Barat
Admin Ikhwan : 0878 8417 1611 Admin Akhwat : 0878 8417 1610

info@syathiby.idhttps://syathiby.id

Diantara faedah diturunkannya Al-Quran adalah untuk dibaca, dihafal, dipahami, dan diamalkan, Maka
dari itu kami ada untuk mendidik kaum muslimin sejak dini untuk bisa membaca Al-Qur’an dengan
benar serta menanamkan hafalan al-qur’an di dada mereka.
Untuk membantu kaum muslimin dalam memahami dan mengamalkan Al-Qur'an , maka dibutuhkan
ilmu bahasa arab dan ilmu agama lainnya, sehingga mereka dapat memahami dan mengamalkan Al-
Qur’an sesuai ajaran para salaf as-salih

Menjadi lembaga tahfizh yang berkualitas dengan layanan excellent generasi salafus sholih yang mampu
mencetak kader penghafal Al-Qur'an yang mutqin bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan memiliki
akhlak dan adab yang mulia

VISI MA'HAD

1. Membuat sistem hafalan Al-Qur'an yang komprehensif dan terpadu serta mampu menyiapkan
lulusannya untuk menjadi generasi muslim yang sesuai manhaj salafus sholih
2. Mencetak kader-kader imam sholat dan pemimpin qur'ani
3. Menjadikan al-qur'an bacaan yang ringan dalam kehidupan sehari-hari
4. Menciptakan generasi islam yang mencintai al-qur'an sebagai bagian dari hidupnya yang tak
terpisahkan

MISI MA'HAD

MUQODDIMAH

PROGRAM PENDIDIKAN

1. Lama pendidikan 6 tahun (Paket SMP-SMA)
2. Kurikulum 3 tahun pertama tahfizh 30 juz dan
dilanjutkan 3 tahun setelahnya ilmu diniyyah dan
bahasa arab
3. Target 30 juz mutqin
4. Memiliki kemampuan dasar bahasa arab dan ilmu
diniyyah

1. Lama pendidikan 3 tahun (ditambah 1 tahun
khidmah)
2. Target minimal 15 juz mutqin
3. Memiliki kemampuan bahasa arab lisan dan
tulisan serta ilmu diniyyah



PERSYARATAN

1. Berijazah SD
2.Memiliki surat keterangan hafalan
minimal 2 juz dari lembaga atau guru
tahfizh

1. Berijazah SMP
2.Memiliki surat keterangan hafalan
minimal 3 juz dari lembaga atau guru
tahfizh
3.Memiliki ilmu dasar bahasa arab dan
diniyyah

1. Muslim/muslimah
2.Mengisi formulir pendaftaran secara Online
3.Melengkapi berkas sebagai berikut :

a. Photo ukuran 4x6 berwarna (formal)
b. Scan KTP salah satu orang tua/wali santri
c. Scan surat keterangan berkelakuan baik dari lembaga atau sekolah
d. Scan surat keterangan jumlah hafalan dari lembaga atau guru tahfizh
e. Scan surat keterangan sehat dari Dokter
f. Scan penjelasan hasil Rontgen (Thorax PA)
g. Scan hasil tes lab Cek Darah Virologi Hepatitis B (Hbs Ag)
*) Semua berkas tersebut diupload saat pengisian formulir secara online,
apabila berkas tidak lengkap maka tidak bisa mengisi formulir.

AGENDA PENDAFTARAN
Pendaftaran : 04 September - 30 Oktober 2021
Tes Tahap 1 : 6 - 7 November 2021
Pengumuman tes tahap 1 : 10 November 2021
Tes Tahap 2 : 13 - 14 November 2021
Pengumuman tes tahap 2 : 20 November 2021
Daftar ulang : 22 - 30 November 2021
*)Seluruh rangkaian tes (tahap 1 dan tahap 2) dilakukan secara Online

MATERI TES MASUK

1. Tes tajwid (hafalan dan bacaan)
2. Tes tahfizh (kecepatan dan kemutqinan)
3. Tes kesehatan
4.Tes bahasa arab dasar dan ilmu diniyyah (khusus program SMA Diniyyah)

1. Psikotes (TPA - Tes Potensi Akademik)
2.Wawancara orang tua dan anak

PEMBIAYAAN

TEKNIS PENDAFTARAN
Daftar Online via Website :

Catatan : kami tidak menerima pendaftaran via Offline, seluruh calon santri wajib
melakukan pendaftaran via aplikasi PSB Online

https://psb.syathiby.id

Pendaftaran Biaya Masuk SPP Bulanan

FASILITAS
1. Asrama dan aula ber AC
2.Area dilengkapi smart CCTV
3.Perpustakaan dan lapangan olahraga
4.Syathiby mart dan kantin
5. Klinik kesehatan
6.Ruang makan
7. Lab. Komputer
8.Ruang kelas diniyyah
9.Ruang Ekskul (Akhwat)

a. Sudah termasuk biaya tes
tahap 1 dan tahap 2
b. Berlaku untuk 1 orang di
masing-masing program
c. Dibayarkan setelah calon
santri dinyatakan LULUS
Seleksi Berkas

a. Buku/Modul Pembelajaran 1 tahun
b. 3 seragam sekolah dan 1 baju olahraga
c. Kegiatan tahunan (Ekskul, Rihlah dan
Organisasi Santri)
d. Kebutuhan asrama : kasur, ranjang,
lemari, dll.
e. Biaya bimbel paket B/C di tahun
pertama
f. Dibayarkan setelah LULUS Tes Masuk
Tahap 2

a. Sudah termasuk makan 3x
sehari
b. Fasilitas kesehatan santri
c. Dibayarkan setiap bulan
paling lambat tanggal 10


