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PETUNJUK PENGISI FORMULIR DARING  
PSB DARING – TMI AL-AMIEN PRENDUAN  

  
  
  
PETUNJUK  AWAL  
  

Sebelum mengisi, mohon baca terlebih dahulu catatan berikut ini:  

1. Isi formulir dengan menggunakan huruf kapital (CAPSLOCK).  

2. Pastikan data calon santri dan orangtua yang dimasukkan benar (sesuai dengan berkas yang ada; 
Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah). Konfirmasikan data yang dimasukkan dengan 
berkasberkas yang ada. Jika ada perbedaan data antara ketiga berkas tersebut, silahkan pilih data 
mana yang paling benar.  

3. Usahakan membaca semua informasi terkait dengan TMI Al-Amien Prenduan dan Pendaftaran 
Santri Baru (jika diperlukan) agar mendapatkan pemahaman yang baik dan gambaran utuh 
tentang proses pendaftaran.  

4. Formulir terdiri dari 5 bagian:  

a. Halaman awal  

b. Data calon santri  

c. Data orangtua  

d. Data wali & family terdekat  

e. Pengalaman sebelum mondok  
   

1. LANGKAH PERTAMA (HALAMAN AWAL MENDAFTAR)  
Setelah membuka website PSB (http://psb.tmial-amien.sch.id) silahkan klik “Daftar di sini” di bagian 
kiri atas atau klik “di sini” pada kalimat “Untuk mulai mendaftar, silahkan klik di sini” .  

  

 

   

  

 

 

 

 

 

Lalu isilah informasi awal sebagaimana data di bawah ini.  

    

http://psb.tmial-amien.sch.id/
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1. NIK      : Isikan dengan Nomor Induk Kependudukan calon santri.  

2. NISN       : Isikan dengan Nomor Induk Siswa Nasional calon santri.  
Dua nomor ini digunakan sebagai identitas kunci untuk masuk ke dalam website PSB TMI Al-Amien Prenduan.   
NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang tertera di Kartu Keluarga. NIK berjumlah 16 angka tanpa huruf atau 
spasi.  
NISN adalah Nomor Induk Siswa Nasional yang wajib dimiliki oleh semua Siswa. NISN dapat dilihat pada raport 
siswa atau kartu tanda peserta UN. NISN berjumlah 10 angka tanpa huruf dan spasi. NISN juga dapat dilihat dan 
dicari melalui Website Dapodik di https://referensi.data.kemdikbud.go.id/nisn   

  

3. NAMA LENGKAP  : Tulis nama lengkap calon santri (sesuai Ijazah dan Akte).  

4. JENIS KELAMIN  : Pilih jenis kelamin calon santri.  

5. PROVINSI    : Pilih provinsi asal calon santri.  

6. KABUPATEN    : Pilih kabupaten asal calon santri.  

7. KECAMATAN    : Pilih kecamatan asal calon santri.  

8. DESA/KELURAHAN  : Pilih desa/kelurahan asal calon santri.  

  

Jika setelah selesai, silahkan klik “MENDAFTAR”. Setelah itu Anda akan masuk pada menu berikutnya.  

 
  

Setelah itu, Anda akan mendapatkan pesan seperti gambar di bawah ini:  

 

  

  

  

  
  

http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data
http://nisn.data.kemdikbud.go.id/page/data


PSB TMI Al-Amien Prenduan  

Petunjuk Pendaftaran Online / Daring  3  

Tekan tombol ‘OK’, Anda akan masuk pada halaman selanjutnya (Data Calon Santri Baru). Silahkan 
lengkapi dan lanjutkan proses berikutnya.  

  
2. LANGKAH KEDUA (DATA CALON SANTRI BARU)   

Lengkapi isian informasi awal yang telah diisi sebelumnya. Berikut adalah kolom-kolom isian data 
calon santri.  

  

  
  

DATA UTAMA (sesuai Ijazah/Akte)  

1. NAMA PANGGILAN  : Tulis nama panggilan sehari-hari calon santri.  

2. TEMPAT LAHIR   : Tulis kabupaten tempat lahir calon santri.  

3. TANGGAL LAHIR  : Pilih atau tulis tanggal lahir calon santri dengan format 

  (TTTT-BB-HH; misalnya “2020-02-19”).  

4. WARGA NEGARA  : Pilih kewarganegaraan calon santri.  

5. SUKU    : Pilih suku calon santri.  

6. BAHASA SEHARI-HARI  : Pilih bahasa sehari-hari alon santri.  

ALAMAT (sesuai dengan KK)  

7. JALAN / DUSUN  : Tulis jalan atau dusun domisili calon santri.  

8. RT/RW    : Tuliskan RT dan RW domisili calon santri dengan format (000# / empat  

  digit, misalnya 0010).   

9. KODE POS   : Tulis kode pos calon domisili santri.  
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INFORMASI PRIBADI (acuan data dari Surat Dokter, Riwayat Hidup, dan KK)  

10. GOLONGAN DARAH  : Pilih golongan darah calon santri  

11. BERAT DAN TINGGI  : Tuliskan berat dan tinggi calon santri.   

12. KONDISI KESEHATAN  : Pilih kondisi kesehatan calon santri secara umum.  

13. KELAINAN FISIK  : Tuliskan kelainan fisik yang dialami oleh calon santri.  

14. STATUS ANAK  : Pilih status calon santri dalam keluarga.  

15. ANAK KE  : Tulis urutan lahir calon santri dan jumlah saudaranya.  

16. JUMLAH SAUDARA  : Isikan jumlah saudara calon santri untuk setiap kategori.  

17. KONDISI KELUARGA  : Pilih isian yang sesuai dengan kondisi keluarga calon santri.  

  
Keterangan:  
a. Tinggal Bersama (bersama siapa calon santri tinggal)  
b. Nasab (apakah santri memiliki keturunan ulama, tokoh, bangsawan dsb)  
c. Tokoh (apakah orangtua calon santri merupakan tokoh, orang yang ditokohkan atau orang biasa)  
d. Pengamalan Agama (bagaimana pelaksanaan/pengamalan agama dalam keluarga, ibadah wajib, sunnah, 

menghindari yang haram dsb).  
e. Sosial Ekonomi (bagaimana gambaran secara umum ekonomi keluarga).  
f. Keadaan Lingkungan (bagaimana lingkungan domisili calon santri; kerukunan,  pengamalan agama, praktek 

kehidupan bermasyarakat dan sebagainnya)  
  

 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN (Acuan data dari legalisir ijazah)  

18. IJAZAH TERAKHIR  : Pilih pendidikan terakhir yang diselesaikan calon santri.  

19. ASAL SEKOLAH   : Tulis nama sekolah calon santri sesuai dengan legalisir ijazah.  

20. ALAMAT SEKOLAH  : Tulis alamat sekolah dengan lengkap.  

 Jika data bagian ini sudah lengkap, silahkan klik “Simpan”. Setelah itu, Anda akan masuk pada bagian ketiga “Data 

Orangtua Calon Santri Baru”.  
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3. LANGKAH KETIGA (DATA ORANGTUA CALON SANTRI BARU) (sesuai dengan KK)  
  

   

1. NIK    : Isikan dengan NIK (No. KTP) orangtua.  

2. NAMA AYAH& IBU  : Tulis nama lengkap orangtua tanpa gelar.  

3. TEMPAT LAHIR   : Tulis kabupaten tempat lahir orangtua calon santri.   

4. TANGGAL LAHIR  : Pilih atau tulis tanggal lahir orangtua calon santri dg format  

  (TTTT-BB-HH; misalnya “1980-08-19”).  

5. AGAMA    : Pilih agama orangtua calon santri.  

6. KEWARGANEGARAAN   : Pilih status kewarganegaraan orangtua calon santri.   

7. SUKU    : Pilih suku orangtua calon santri.  

8. PENDIDIKAN   : Pilih pendidikan terakhir yang pernah ditempuh orangtua santri  

9. PEKERJAAN   : Pilih pekerjaan orangtua calon santri.  

10. PENDAPATAN   : Tuliskan nominal pendapatan orangtua per bulan dg format  

  Menggunakan titik per seribuan, mis. 700.000 bukan 700000.  

11. WAFAT    : Pilih apakah orangtua calon santri masih hidup / sudah wafat.  

12. NO. HP  : Isikan dengan nomor HP yang AKTIF milik orangtua (disarankan sekaligus  

nomor Whatsapp).  Jika lebih dari satu nomor, maka silahkan gunakan 
garis miring (/) sebagai pemisah antar dua nomor tersebut. Mohon 
konfirmasi ke pihak pondok (ke kantor SPC dan/atau kantor SAS) jika di 
masa yang akan datang ada perubahan nomor HP.  

  

Jika data bagian ini sudah lengkap, silahkan klik “Simpan”. Setelah itu, Anda akan masuk pada bagian 
keempat “Data Wali & Famili Terdekat”  
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4. LANGKAH KEEMPAT (DATA WALI DAN FAMILI TERDEKAT)  
Isilah data mengenai wali dan famili atau kerabat terdekat dari pondok yang bisa dihubungi 
sewaktuwaktu jika dibutuhkan di masa-masa yang akan datang.  

  

 
  

DATA WALI SANTRI& FAMILI TERDEKAT (dianjurkan untuk menyertakan KK Wali)  

Jika wali adalah Ayah / Ibu cukup dengan menentukan pilihan pada kolom “Ambil data dari”. Jika wali 
bukan Ayah / Ibu, silahkan isika nkolom yang tersedia dengan lengkap.  

  

1. AMBIL DATA  : Pilih data Ayah / Ibu / lain-lain yang menjadi wali calon santri.  

2. NIK   : Isikan dengan NIK (No. KTP) wali.  

3. NAMA   : Tulis nama lengkap wali.   

4. AGAMA   : Pilih agama wali calon santri.  

5. PEKERJAAN  : Pilih pekerjaan wali calon santri.  

6. PENDAPATAN  : Tuliskan nominal pendapatan wali per bulan dg format menggunakan titik per  

  seribuan, mis. 700.000 bukan 700000.  

7. HUBUNGAN  : Tuliskan hubungan antara wali dan calon santri (misalnya, Paman, Adik Kakek,  

  Kakak Seayah, dsb)   

8. NO. HP   : Isikan dengan nomor HP yang AKTIF milik wali (disarankan sekaligus Nomor 

Whatsapp). Jika lebih dari satu nomor, maka silahkan gunakan garis miring (/) 
sebagai pemisah antar dua nomor tersebut. Mohon konfirmasi ke pihak pondok 
(ke kantor SPC dan/atau kantor SAS) jika di masa yang akan datang ada 
perubahan nomor HP.   

9. ALAMAT  : Tulislah alamat lengkap dari wali. Alamat harus tertulis lengkap dari Dusun,  

  RT/RW, Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.  

  

Jika data bagian ini sudah lengkap, silahkan klik “Simpan”. Setelah itu, Anda akan masuk pada bagian 
kelima “Pengalaman Sebelum Mondok”  
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5. LANGKAH KELIMA (PENGALAMAN SEBELUM MONDOK)  
  

 
PENDIDIKAN FORMAL & PENDIDIKAN LAINNYA  

Tinggalkan kolom dalam keadaan kosong, jika tidak pernah memiliki pengalaman pada bagian tersebut.  

  

1. NAMA LEMBAGA  : Tuliskan nama lembaga tempat calon santri pernah belajar. Jika  

   berpindah-pindah, silahkan isikan sekolah paling terakhir.  

2. KOTA/KABUPATEN  : Tuliskan nama kabupaten/kota tempat lembaga tersebut.  

3. TAHUN MASUK/KELUAR  : Tuliskan tahun masuk (sejak awal memasuki jenjang pendidikan) &  

   tahun keluar (tahun lulus di sekolah paling terakhir) dengan format  

   empat digit / TTTT.   

4. NILAI LULUS  : Tuliskannilaikelulusansantripadalembagatersebut.  

5. JUMLAH TAHUN  : Tuliskan jumlah tahun santri pernah belajar, terhitung dari sejak  

   pengalaman paling pertama (tuliskan nama lembaga yang paling  

   terakhir, akumulasikan tahun jika pindah-pindah).  

6. HAFAL AL-QUR’AN   : Tuliskan jumlah juz yang sudah dihafalkan calon santri.  

   Kemudian isikan juz berapa saja yang sudah dihafalkan.  

  
JANGAN LUPA MENEKAN TOMBOL SIMPAN DI BAGIAN PALING KANAN SETELAH SELESAI MENGISI DATA 

PADA SETIAP KOLOM.  
  

 

DATA PRESTASI  

Tambah data prestasi dengan menekan tombol hitam “Tambah Prestasi” di bagian bawah sebelah kiri.  
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Isikan data prestasi seperti di bawah ini:  

  

  
  

1. LEVEL     : Pilih level kegiatan.   

2. PRESTASI    : Tuliskan jenis prestasi yang diraih.  

3. URAIAN LOMBA/KEGIATAN  : Tuliskan jenis lomba atau kegiatan berikut tingkatnya.  

4. PENYELENGGARA   : Tuliskan nama lembaga penyelenggara kegiatan/lomba berikut  

kotanya.  

5. TAHUN     : Tuliskan tahun pelaksanaan kegiatan/lomba.  

  

Jika sudah selesai, tekan tombol simpan. Lalu tambahkan prestasi lainnya dengan cara yang sama.  

   

 
Setelah semua data terisi dengan lengkap, tekan tombol warna biru “Selesai”. Setelah itu Anda akan 
melihat hasil isian formulir seperti contoh di bawah ini.   
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PETUNJUK PERUBAHAN DATA  & CETAK BUKTI 

PENDAFTARAN  
  
Untuk mencetak bukti pendaftaran atau melakukan perubahan atau penambahan data, Anda perlu masuk 
terlebih dahulu ke website PSB dengan cara login.  

  

1. MASUK PENDAFTARAN  
  

1. Silahkan klik “Masuk PSB” di bagian kanan atas atau klik “di sini” pada kalimat “Untuk masuk 
(login), silahkan klik di sini”  

  

 
2. Masukkan NIK dan NISN calon santri, lalu klik “Masuk”.  

  

 
  

3. Sekarang Anda sudah masuk ke dalam Sistem Pendaftaran PSB TMI Al-Amien Prenduan.  
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Perhatikan apa catatan admin 
  

  
  

  

2. CETAK BUKTI PENDAFTARAN  

Bukti pendaftaran digunakan untuk melanjutkan melanjutkan proses pendaftaran ke verifikasi berkas 
dan cetak formulir. Dengan memiliki bukti pendaftaran, proses pendaftaran di lokasi menjadi lebih 
cepat dan dapat dihemat sekitar setengah jam hingga satu jam setengah. Selain itu, dengan bukti 
pendaftaran calon santri dan wali tidak perlu antri menunggu antrian untuk mengisi formulir di 
tempat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk dapat mencetak bukti pendaftaran, isian formulir daring harus sudah lengkap (diverfikasi dan 
dinyatakan lengkap oleh admin PSB). Kelengkapan formulir akan diverifikasi oleh admin dengan melihat 
kelengkapan isian pada semua kolom formulir.  

Oleh karena itu, silahkan terus pantau perkembangan proses verifikasi oleh admin dengan cara 
login/masuk seperti cara yang sudah dijelaskan di atas dan perhatikan catatan yang diberikan oleh admin 
seperti contoh pada gambar di atas.   
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a. DATA BELUM LENGKAP  

1. Jika data belum lengkap, silahkan ikuti catatan dari admin dan segera lengkapi. Silahkan klik Isian 
Pendaftaran untuk melengkapi, menambahkan, dan merubah data.  

 
2. Setelah itu, Anda akan masuk kembali ke formulir “Data Isian Calon Santri Baru”. Silahkan 

lanjutkan proses melengkapi formulir. Jika Anda tidak melakukan perubahan apapun atau jika 
bagian formulir tertentu sudah lengkap, Anda bisa menggunakan tombol lewati pada bagian 
bawah untuk masuk ke bagian formulir selanjutnya. Tetapi jika Anda melakukan perubahan 
(menambahkan atau mengedit) data, pastikan untuk menekan tombol simpan.  

  

   
 

3. Jika data sudah terlengkapi, silahkan cek kembali status verifikasi dari admin (dalam beberapa 
kesempatan mungkin Anda perlu menunggu beberapa menit atau jam untuk mendapatkan update 
verifikasi dari admin).   

 

b. DATA LENGKAP  
1. Jika data sudah lengkap, pada bagian “Bukti Pendaftaran” Anda dapat melihat tombol “Cetak Bukti 

Pendaftaran”. Silahkan tekan tombol untuk mencetak bukti pendaftaran.  
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2. Anda dapat langsung mencetak print-out formulir tersebut atau menyimpannya dalam bentuk file 

PDF. Jika suatu saat berkas hilang, ketinggalan atau rusak, Anda tetap bisa mencetaknya dengan 
masuk kembali ke dalam Website PSB Daring.  Silahkan baca dengan teliti bukti pendaftaran yang 
sudah dicetak. Siapkan berkas-berkas yang harus dibawa saat verifikasi berkas sebagaimana 
tertera pada bukti pendaftaran.  

a. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 (3 lembar)  

b. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (3 lembar)  

c. Fotokopi Ijazah terakhir (dilegalisir)  

d. Fotokopi SKHU (dilegalisir)   

e. Fotokopi Kartu Keluarga  

f. Fotokopi Akte Kelahiran  

g. Surat Pindah Desa (bagi yang berusia 17 tahun atau lebih)  

h. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pondok.  

  

3. Setelah semua berkas lengkap dan siap berarti Anda sudah siap dan bisa melanjutkan proses 
pendaftaran selanjutnya di lokasi (pemeriksaan kesehatan, verifikasi berkas, pembayaran, dan 
penempatan kamar-dapur).  
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Contoh Surat Tanda Bukti Pendaftaran  
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PEMBAYARAN PENDAFTARAN 
 

A. Tahapan Pembayaran: 
1. Klik menu Pembayaran Pendaftaran 

2. Klik tombol “Buat Rekening Virtual Account” 

 

3. Setelah nomer Virtual Account keluar, lakukan pembayaran ke nomor rekening tersebut 
melalui Bank, ATM, mobile banking, internet banking, dan lain-lain,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4. Setelah pembayaran sukses, klik tombol “Validasi Pembayaran”. 
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5. Cetak bukti pembayaran dengan cara klik tombol “Cetak Bukti Pembayaran”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh Bukti Pembayaran 

 

6. Silahkan, bawa bukti pembayaran yang telah dicetak bersama dengan bukti pendaftaran 

ke panitia Penerimaan Santri Baru (PSB) 
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B. Cara Pembayaran dengan Virtual Account 

 ATM BNI 
1. Masukkan Kartu Anda. 
2. Pilih Bahasa. 
3. Masukkan PIN ATM Anda. 
4. Pilih "Menu Lainnya". 
5. Pilih "Transfer". 
6. Pilih Jenis rekening yang akan Anda gunakan (Contoh; "Dari Rekening Tabungan"). 
7. Pilih “Virtual Account Billing”. 
8. Masukkan nomor Virtual Account Anda (contoh: 9881589521055922). 
9. Tagihan yang harus dibayarkan akan muncul pada layar konfirmasi. 
10. Konfirmasi, apabila telah sesuai, lanjutkan transaksi. 
11. Transaksi Anda telah selesai 

 Mobile Banking BNI 
1. Akses BNI Mobile Banking dari handphone kemudian masukkan user ID dan password. 
2. Pilih menu “Transfer”. 
3. Pilih menu “Virtual Account Billing” kemudian pilih rekening debet. 
4. Masukkan nomor Virtual Account Anda (contoh: 9881589521055922) pada menu “inputbaru”. 
5. Tagihan yang harus dibayarkan akan muncul pada layar konfirmasi. 
6. Konfirmasi transaksi dan masukkan Password Transaksi. 
7. Pembayaran Anda Telah Berhasil. 

  iBank Personal 

1. Akses ibank.bni.co.id 
2. Masukkan User ID dan password 
3. Klik menu Transfer, lalu pilih “Virtual Account Billing”. 
4. Kemudian masukan nomor Virtual Account Anda (contoh: 9881589521055922) yang hendak 

dibayarkan. Lalu pilih rekening debet yang akan digunakan. Kemudian tekan ‘’Lanjut’’ 
5. Kemudin tagihan yang harus dibayarkan akan muncul pada layar konfirmasi. 
6. Masukkan Kode Otentikasi Token. 
7. Pembayaran Anda telah berhasil. 

 Cabang atau Teller BNI 
1. Kunjungi Kantor Cabang/outlet BNI terdekat. 
2. Informasikan kepada Teller, bahwa ingin melakukan pembayaran “Virtual Account Billing”. 
3. Serahkan nomor Virtual Account Anda kepada Teller. 
4. Teller melakukan konfirmasi kepada Anda. 
5. Teller memproses Transaksi. 
6. Apabila transaksi Sukses anda akan menerima bukti pembayaran dari Teller tersebut. 

 Agen46 
1. Kunjungi Agen46 terdekat (warung/took/kios dengan tulisan Agen46). 
2. Informasikan kepada Agen46, bahwa ingin melakukan pembayaran Virtual. 
3. Serahkan nomor Virtual Account Anda kepada Agen46. 
4. Agen46 melakukan konfirmasi kepada Anda. 
5. Agen46 Proses Transaksi. 
6. Apabila transaksi Sukses anda akan menerima bukti pembayaran dari Agen46 tersebut. 

  

https://ibank.bni.co.id/
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 ATM Bersama 
1. Masukkan kartu ke mesin ATM Bersama. 
2. Pilih "Transaksi Lainnya". 
3. Pilih menu "Transfer". 
4. Pilih "Transfer ke Bank Lain". 
5. Masukkan kode bank BNI Syariah (427) dan 16 Digit Nomor Virtual Account (contoh: 

9881589521055922). 
6. Masukkan nominal transfer sesuai tagihan atau kewajiban Anda. Nominal yang berbeda tidak dapat 

diproses. 
7. Konfirmasi rincian Anda akan tampil di layar, cek dan tekan 'Ya' untuk melanjutkan. 
8. Transaksi Berhasil. 

 ATM Bank Lain 
1. Pilih menu "Transfer antar bank" atau “Transfer online antarbank”. 
2. Masukkan kode bank BNI Syariah (427) atau pilih bank yang dituju yaitu BNI. 
3. Masukan 16 Digit Nomor Virtual Account pada kolom rekening tujuan, (contoh: 9881589521055922). 
4. Masukkan nominal transfer sesuai tagihan atau kewajiban Anda. Nominal yang berbedatidak dapat 

diproses. 
5. Masukkan jumlah pembayaran sesuai tagihan. 
6. Konfirmasi rincian Anda akan tampil di layar, cek dan apabila sudah sesuai silahkan lanjutkan transaksi 

sampai dengan selesai. 
7. Transaksi Berhasil. 

 OVO 
1. Buka aplikasi OVO. 
2. Pilih menu Transfer. 
3. Pilih “Rekening Bank”. 
4. Masukkan kode bank BNI Syariah (427) atau pilih bank yang dituju yaitu BNI. 
5. Masukan 16 Digit Nomor Virtual Account pada kolom rekening tujuan, (contoh: 9881589521055922). 
6. Masukkan nominal transfer sesuai tagihan atau kewajiban Anda. 
7. Pilih “Transfer”. 
8. Konfirmasi rincian Anda akan tampil di layar. 
9. Cek dan apabila sudah sesuai silahkan pilih “Konfirmasi” untuk lanjutkan transaksi sampai dengan 

selesai. 
10. Transaksi Berhasil. 

   

Contact Person: 
Ust. H. Suhaimi Zuhri, S.Ag 081703253289 
Ust. H. Abd. Qodir Jailani, M.Pd.I 087851010003 
Ust. Zainal Abidin, M.Pd 082331043525 


