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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrohmaniirohiim, 

Segala pujian hanya milik Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karuniaNya. 

Sholawat dan salam selamanya tercurah limpah kepada baginda tercinta Rosulullah Muhammad SAW, 

kepada keluarga, sahabat, dan umatnya hingga hari akhir zaman. 

Seiring dengan keputusan Lembaga Tahfizh dan Ilmu Al Qur’an (LTIQ) As-Syifa yang 

menyelaraskan dengan perkembanagn Covid-19 serta himbauan pemerintah untuk tetap dirumah dan 

beraktifitas dari rumah, maka seleksi masuk calon mahasantri baru LTIQ As-Syifa tahun ajaran 

2021/2022 dilaksanakan dengan cara online/daring.  

Maka panduan ini dibuat diharapkan dapat menjadi gambaran dan mempermudah calon 

mahasantri dalam memahami teknis pelaksanaan seleksi mahasantri baru LTIQ As-Syifa 2021/2022. 

Bila ada kekurangan dan kekhilafan, saran dan masukan saudara/i/Bapak/Ibu sekalian sangat 

kami harapkan untuk perbaikan proses Penerimaan Mahasantri Baru (PMB) LTIQ As-Syifa selanjutnya. 

Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. 

 

 

 

Subang, Februari 2021 

 

Panitia 
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DEFINISI ISTILAH 
 

1. Peserta adalah yang telah terdaftar sebagai calon mahasantri baru LTIQ As-Syifa 

2. Penguji adalah Ustadz atau ustadzah LTIQ As-Syifa yang diberikan amanah untuk melaksanakan 

pengetesan kepada peserta 

3. Pra-Tes adalah segala sesuatu yang mencakup kebutuhan sebelum pelaksanaan tes 

4. Baca Al-Qur’an adalah salah satu materi tes yang diujikan berupa penilaian tahsin bacaan Al-

Qur’an 

5. Tes tulis adalah salah satu muatan tes yang diujikan berupa pertanyaan seputar pengetahuan Al-

Qur’an dan Keislaman 

6. Wawancara adalah salah satu materi yang diujikan berupa pertanyaan seputar motivasi, 

kepribadian dan pemahaman peserta 

7. Pasca-tes adalah segala sesuatu yang mencakup kebutuhan setelah pelaksanaan tes. 
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ALUR SELEKSI 

 

• Setelah calon santri melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan konfirmasi pembayaran, 

selanjutnya calon santri akan dihubungi oleh Humas Ikhwan atau Humas Akhwat untuk masuk 

ke Grup Seleksi 

• Grup Seleksi menggunakan aplikasi TELEGRAM, untuk itu bagi calon mahasantri yang belum 

memiliki aplikasi tersebut diharuskan unduh dan daftar terlebih dahulu menggunakan nomor 

yang dipakai untuk mendaftar 

• Setelah santri masuk ke dalam grup, akan disampaikan informasi seputar Jadwal Seleksi dan 

Pengujinya 

• Pelaksanaan seleksi yaitu hari sabtu setiap pekannya 

• PENTING: Santri yang melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran pada hari senin-

kamis maka seleksi dilaksanakan pada hari sabtu di pekan yang sama 

• PENTING: Santri yang melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran pada hari jum’at-

ahad maka seleksi dilaksanakan pada hari sabtu di pekan berikutnya 

• Bagi calon mahasantri yang sudah melakukan pembayaran dan konfirmasi pembayaran, 

namun belum menerima masuk ke grup seleksi online dan belum menerima informasi seputar 

pelaksanaan seleksi, silakan hubungi kontak humas kami di nomor 0838-6625-9097 (Yayan 

Suryana|Humas Ikhwan) dan 0857-2038-1796 (Sumia Rosdiani|Humas Akhwat) 

• Pengumuman kelulusan yaitu Tanggal 22 April 2021 dan akan diumumkan melalui website ltiq 

yakni http://ltiq.alshifacharity.com/pengumuman-pmb/   

KONFIRMASI 
PEMBAYARAN

MASUK GRUP 
SELEKSI

MENERIMA 
JADWAL 

SELEKSI & 
PENGUJI

PELAKSANAAN 
SELEKSI

http://ltiq.alshifacharity.com/pengumuman-pmb/
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PRA-SELEKSI 

 

A. Persiapan Pribadi 

Peserta sebelum menghadapi tes diharapkan bisa mempersiapkan hal-hal berikut ini: 

1. Memiliki nomor handphone aktif, 

2. Handphone Android 

3. Kuota Internet yang memadai 

4. Memiliki aplikasi whatsapp untuk video Call 

5. Memiliki aplikasi telegram yang digunakan sebagai wadah informasi PMB LTIQ dan akan 

digunakan untuk membuat grup seleksi online 

6. Memastikan sinyal internet stabil ketika tes berlangsung, (jika tinggal di daerah yang susah 

signal) 

7. Mempelajari kembali seputar ilmu-ilmu penunjang bacaan Al-Qur’an dan Pengetahuan 

Keislaman lainnya 

8. Mempersipakan kemampuan membaca Al Qur’an yang benar, baik dan indah 

9. Mempersiapkan mental untuk menghadapi tes 

10. Memperbanyak berdo’a memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wata’ala agar 

diberikan hasil yang terbaik. 

 

B. Umum 

1. Peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran dan melakukan konfirmasi pembayaran 

ke nomor 0823-2015-2373 (Bagian Keuangan LTIQ); 

2. Humas PMB akan memasukkan santri ke dalam grup seleksi untuk memudahkan 

penyampaian informasi seputar pelaksanaan seleksi dan jadwal seleksi; 

3. Peserta yang melakukan konfirmasi pembayaran pada hari Senin-Kamis maka pelaksanaan 

seleksinya pada Hari Sabtu di pekan yang sama; 

4. Peserta yang melakukan konfirmasi pembayaran pada hari Jum’at-Ahad maka pelaksanaan 

seleksinya pada Hari Sabtu di pekan berikutnya; 

5. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok guna memudahkan pelaksanaan tes; 

6. Penguji akan menghubungi peserta untuk memudahkan komunikasi antara penguji dengan 

peserta yang lainnya; 

7. Peserta wajib menghubungi Humas PMB LTIQ As-Syifa jika nomor yang digunakan peserta 

berbeda dengan nomor yang digunakan untuk mendaftar akun PMB; 

8. Peserta wajib menunjukkan kartu peserta kepada penguji, untuk verifikasi data, dengan cara 

dikirimkan ke Whatsapp penguji; 

9. Peserta wajib hadir mengikuti seleksi pada waktu yang telah ditentukan panitia; 

10. Bagi peserta yang berhalangan hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh panitia, maka 

peserta wajib melakukan konfirmasi kepada panitia selambat-lambatnya 1 (satu) hari 

sebelum pelaksanaan seleksi; 

11. Peserta wajib menjaga adab dalam berbicara dan menjaga adab kesopanan lainnya; 

12. Ketentuan yang belum tercantum akan disampaikan kemudian.  
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MUATAN SELEKSI 

 

A. Materi Seleksi 

 

1. Bacaan Al Qur’an 

a) Peserta wajib bersiap 30 menit sebelum seleksi dimulai 

b) Tes baca Al Quran dilaksanakan melalui videocall whatsapp atau aplikasi lain yang 

disepakati antara penguji dengan peserta 

c) Peserta mengantri sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan oleh penguji 

d) Durasi tes baca Al Qur’an maksimal 20 menit per-orang 

e) Dimulai dengan do’a 

f) Surah Al Qur’an yang dibaca ditentukan oleh penguji 

g) Aspek penilaian meliputi : makhorijul huruf, hukum mim mati, num mati, dan mad, 

h) Bagi peserta yang terkendala signal saat videocall, diperbolehkan tes melalui telepon. 

 

2. Kemampuan Menghafal 

a) Peserta akan diberitahukan perihal surat yang harus dihafal 1 hari sebelum pelaksanaan 

seleksi melalui grup seleksi 

b) Pelaksanaan tes kemampuan menghafal dilakukan bersamaan dengan Tes Bacaan Al-

Qur’an 

c) Aspek penilaian meliputi: Kelancaran dan Fasohah bacaan 

d) Bagi peserta yang terkendala signal saat videocall, diperbolehkan tes melalui telepon 

 

3. Tes Tulis 

a) Tes tulis akan dilaksanakan secara online, di mana peserta akan dikirimkan form online 

oleh panitia setelah pelaksanaan tes Bacaan Al-Qur’an 

b) Peserta wajib mengisi data yang diminta dalam form online 

c) Materi tes tulis meliputi ilmu tajwid dan pengetahuan keislaman 

d) Peserta wajib mengisi semua pertanyaan yang ada 

e) Link form online mulai dibuka hari sabtu pada tanggal pelaksanaan seleksi pukul 07.00 

dan ditutup pada pukul 16.30 

 

4. Wawancara 

a) Tes wawancara akan dilaksanakan secara online, di mana peserta akan dikirimkan form 

online oleh panitia setelah pelaksanaan tes Bacaan Al-Qur’an 

b) Untuk wawancara tertulis peserta akan diberikan link form online dan mengisi 

pertanyaan-pertanyaan dalam form tersebut 

c) Peserta wajib mengisi link wawancara yang akan diberikan oleh panitia di hari sabtu 

pada tanggal pelaksanaan seleksi 

d) Peserta wajib mengisi data diri yang tersedia pada form online 

e) Materi wawancara meliputi wawasan umum, pengalaman, kepribadian dan motivasi diri 

f) Peserta wajib mengisi semua instrument wawancara yang ada dan mengisi dengan 

sejujur-jujurnya 
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f) Link wawancara mulai dibuka hari sabtu pada tanggal pelaksanaan seleksi pukul 07.00 

dan ditutup pada pukul 16.30 

 

B. Waktu 

Seleksi diselenggarakan padaHari Sabtu setiap pekannya, berikut ini pembagiannya: 

1) 27 Februari 2021 

2) 6 Maret 2021 

3) 13 Maret 2021 

4) 20 Maret 2021 

5) 27 Maret 2021 

6) 3 April 2021 

7) 10 April 2021 

8) 17 April 2021 

 

C. Susunan Acara 

No Agenda Waktu Keterangan 

1 Tes Tulis 07.00 – 08.00 Form Online 

2 
Tes Bacaan Al-Qur’an & Tes 
Kemampuan Menghafal 

08.00 – 11.30 Whatsapp Video Call 

3 Tes Wawancara Tertulis 08.00 – 16.00 Form Online 

4 Istirahat 11.30 – 13.00  

5 
Lanjutan Tes Bacaan Al-
Qur’an & Tes Kemampuan 
Menghafal 

13.00 – 16.00 Whatsapp Video Call 

 

D. Tempat 

1. Peserta   : Di Rumah masing-masing 

2. Penguji   : Di LTIQ As-Syifa 

 

 

E. Alat-alat Penunjang seleksi online 

1. Handphone android/iphone 

2. Aplikasi Whatsapp 

3. Aplikasi telegram  

4. Aplikasi Google/google Chrome (untuk pengisian kuisioner wawancara) 
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PASCA-TES 

 

1. Kelulusan diumumkan pada tanggal 22 April 2021 

2. Pengumuman kelulusan melalui Website resmi LTIQ As-Syifa : 

http://ltiq.alshifacharity.com/pengumuman-pmb/  

3. Peserta yang yang dinyatakan lulus harus melengkapi beberapa persyaratan dibawah ini: 

a. Fotocopy ijazah 2 lembar (surat keterangan lulus jika belum ada ijazah) 

b. Fotocopy Akta kelahiran 2 lembar 

c. Ijazah Asli dan akta Asli (Khusus jalur Beasiswa) 

d. Fotocopy KTP 2 lembar 

e. Fotocopy kartu keluarga 2 lembar 

f. Pas foto berwarna ukuran 2x3 dan 3x4 masing-masing 2 lembar (background merah bagi 

yang tahun lahirnya ganjil dan background biru bagi yang tahun lahirnya genap) 

g. Menanda tangani surat kontrak belajar (linknya menyusul) 

h. Melakukan daftar ulang (linknya menyusul) 

i. Membayar uang sumbangan pendidikan (informasi selengkapnya menyusul) 

 

http://ltiq.alshifacharity.com/pengumuman-pmb/

