
 
 

 
 

 
PANDUAN PENDAFTARAN SANTRI BARU 

TAHUN AJARAN 2022-2023 
(Status: Lulusan sekolah SD/SMP sederajat Tahun 2022) 

 
A. SMP-SMA PUTRI 
1. Pembuatan akun pendaftaran 

- Link pendaftaran: http://pendaftaran.alizzah.smartpayment.co.id/enroll  
- Pembuatan akun sesuai petunjuk pada link pendaftaran (username dan password disimpan) 

2. Pembayaran biaya pendaftaran  
- Pembayaran biaya pendaftaran sebesar 500.000 melalui nomor rekening Akun Virtual sesuai 

keterangan pada akun masing-masing pendaftar (Bank Muamalat) 
3. Login akun pendaftaran 

- Link login pendaftaran: http://pendaftaran.alizzah.smartpayment.co.id/ServiceLogin  
- Masukkan username dan password (jika status masih login, klik dashboard) 

4. Pengisian Biodata 
- Input biodata meliputi: biodata pendaftar, ayah dan ibu, sekolah asal, dan lainnya 
- Input biodata sesuai dengan data resmi, serta upload foto peserta dan Kartu Keluarga 

5. Selesai 
- Pendaftaran dinyatakan selesai jika step 1-4 sudah lengkap 
- Informasi tes akan disampaikan oleh Admin melalui WA 

 
B. SMP-SMA PUTRA 
1. Pembuatan akun pendaftaran 

- Link pendafataran: https://ppdb.katalis.info/initial?initial=alizzah  
- Pembuatan akun dengan beberapa cara berikut: 

✓ Klik logo Facebook (pendaftaran dengan akun Facebook) 
✓ Klik logo Google (pendaftaran dengan akun Google/Gmail) 
✓ Klik tulisan di bawah “Buat Akun Baru” (dengan email resmi) 

1) Masukkan email resmi 
2) Memasukkan Kode OTP (Didapat dari pesan masuk pada email yang didaftarkan)  
3) Mengisi form nama dan password, kemudian masuk sistem. 

2. Pembayaran biaya pendaftaran  
- Pembayaran biaya pendaftaran sebesar 500.000 melalui nomor rekening Akun Virtual sesuai 

keterangan pada akun masing-masing pendaftar (Bank BNI Syariah) 
3. Login akun pendaftaran 

- Link login pendafataran: https://ppdb.katalis.info/initial?initial=alizzah 
✓ Klik logo Facebook (jika sebelumnya menggunakan akun Facebook) 
✓ Klik logo Google (jika sebelumnya menggunakan akun Google/Gmail) 
✓ Input user dan password (jika sebelumnya menggunakan “Buat Akun Baru”) 

4. Pengisian Biodata 
- Input biodata meliputi: biodata pendaftar, ayah dan ibu, sekolah asal, dan lainnya 
- Input biodata sesuai dengan data resmi, serta upload foto peserta dan Kartu Keluarga 

5. Selesai 
- Pendaftaran dinyatakan selesai jika step 1-4 sudah lengkap 
- Informasi tes akan disampaikan oleh Admin melalui WA 
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