
Tutorial Pendaftaran Santri  Baru Online 

PPDA Tahun Pendidikan 2021-2022 

 

1. Silahkan membuka link: siakad.darularqamgarut.sch.id/ 

2. Lalu klik tombol hijau bertuliskan : Pendaftaran Santri Baru 

3. Akun. Pada tahap ini Anda harus menyiapkan email yang aktif serta password yang 

akan Anda gunakan seterusnya untuk mengakses laman ini. 

 

4. Isi email dan Password lalu ketikan Kembali password tadi pada kolom confirm 

password. 

5. Klik tombol lanjut. 

6. Personal. Silahkan isi data pribadi santri dengan lengkap. Bagian yang berbintang 

merah (*) artinya wajib diisi, selain itu sifatnya tidak diwajibkan. Jenis dokumen foto 

boleh dalam bentuk: JPG., JPEG., PNG., atau GIF 



 

7. Surat Keterangan. Bagian ini boleh ditunda pengerjaannya, jika dokumen belum 

lengkap. Dokumen tersebut dalam bentuk foto digital. Jika sudah siap, silahkan klik 

tanda panah untuk menggunggah dokumen (JPG., JPEG., PNG., atau GIF) 

 

8. Setelah mengisi dengan lengkap, silahkan klik tombol lanjut. 

9. Orangtua. Pada bagian ini berisi data dari Orangtua/Wali santri. Silahkan diisi dengan 

lengkap (bagian wali tidak perlu diisi jika calon santri tidak memiliki Wali). 



 

10. Setelah bagian tersebut selesai silahkan klik tombol lanjut. 

11. Prestasi. Pada bagian inisilahkan klik : Tambah prestasi untuk menambahkan prestasi 

yang calon santri miliki. Jika tidak ada prestasi, maka bagian ini boleh dikosongkan dan 

langsung klik tombol lanjut. 

 

12. Jika calon santri memiliki prestasi lebih dari satu, silahkan klik tombol tambah prestasi 

Kembali dan mengulang proses nomor 9. 



13. Komitmen. Bagian ini adalah komitmen infaq dan shodaqoh. Infaq dan shodaqoh 

tersebut sifatnya tidak wajib dan baru dimulai ketikacalon santri resmi diterima di 

Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Garut. 

 

Jika Anda bersedia maka ada nominal yang harus diisikan, dan jumlahnya tidak ada 

batasan. Jika tidak bersedia, maka tinggal klik tombol kirim. 

14. Selanjutnya, akan muncul laman seperti di bawah ini: 

 

Silahkan klik “Klik disini” untuk login dan menggunggah bukti transfer pendaftaran. 



15. Silahkan log in dengan menggunakan Email/NISN dan Password yang sudah 

didaftarkan tadi. Lalu, klik tombol panah berwarna biru. 

 

16. Lalu unggah bukti transfer dengan cara mengklik: bukti pembayaran. Kemudian, Klik 

submit. 

 



 

 

17. Selesai. Proses verifikasi pembayaran maksimal dilakukan 1x24 jam.  

18. Tampilan ketika akun telah diaktivasi: 

Contoh 

gambar bukti 

transfer 



 

19. Ketika pembayaran telah terverifikasi maka akun akan teraktivasi dan Anda dapat 

melihat kartu peserta. 

 

  



Tutorial Mengganti Foto Profil Akun 

1. Login ke akun yang telah didaftarkan di: https://siakad.darularqamgarut.sch.id/login 

2. Klik bagian foto 

 

3. Pilih account 

4. Lalu, ganti foto dengan cara klik tanda panah sebelah foto yang ingin diubah. 

 

 


