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Welcome to Tazkia 
Assalamu’alaikum Wr Wb.

Setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik bagi putra-putrinya dan kami di Tazkia 
juga memiliki keinginan yang sama. Tazkia hadir dengan harapan dapat memberikan alternatif 

pendidikan (tazkiyah) yang akan menjadi pondasi bagi putra-putri kita dan generasi muslim-
muslimah pada umumnya untuk dapat berdiri kokoh dan percaya diri dalam menghadapi 

tantangan dan kompleksitas kehidupan.

Dengan pendekatan pendidikan yang menyeluruh (holistic) dan 
berimbang (balanced), kami di Tazkia berkomitmen untuk 

memberikan yang terbaik dengan mengintegrasikan berbagai 
kurikulum baik pembinaan keislaman (diniyah), al-Qur’an, sains 
dan teknologi dalam berbagai program pendidikan. Disamping 

itu, Tazkia juga menghadirkan berbagai program enrichment dan 
extension yang menarik dan menantang dengan tujuan utama 

mengembangkan potensi diri serta wawasan global santri. 

Dengan sistem pesantren (islamic boarding) dan didukung 
staf pengajar (murabbi dan murabbiyah) yang berpengalaman 

dan berdedikasi tinggi, Tazkia akan menyuguhkan lingkungan dan 
nuansa pembelajaran yang islami (religious), menantang (challenging)  
dan menyenangkan (joyful). Disamping itu, kami berupaya semaksimal mungkin dalam 

menyediakan fasilitas belajar, asrama dan sarana pendukung lainnya sehingga tercipta learning 
environment yang kondusif, bersih dan unik. 

Kami di Tazkia juga menyakini bahwa pendidikan terbaik tidak akan bisa terwujud tanpa 
dukungan orang tua dan keluarga santri. Oleh karena itu, jaringan komunikasi dan layanan 

informasi santri menjadi salah satu prioritas kami. Untuk mengetahui informasi lengkap terkait 
Tazkia, core services dan enrichment programs kami, silahkan baca prospectus ini. 

 Wassalamu’alaikum Wr Wb.

TAZKIA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL
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Mission 
Statement 

Why Choose Tazkia International 
Islamic Boarding School?

Our Education Philosophy

Tazkia IIBS menyediakan lingkungan belajar yang religious, challenging dan joyful yang berfokus 
pada pendidikan yang menyeluruh dan berimbang sehingga melahirkan cendekiawan muslim dan 
muslimah yang berkepribadian Islami (morally excellent), percaya diri (confident) dan berwawasan 
global (internationally minded).

We offer a conducive and family oriented learning environment where all students are motivated 
to fully develop their talents and skills in order to prepare them for today and future challenges.

Kami di Tazkia meyakini bahwa pendidikan bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup dan meraih 
ridho Allah SWT. Oleh karena itu, proses pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh (holistic) 
dan berimbang (balanced) dengan memegang teguh prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an dan Al-
Hadist. 

"Learning is not for school but for life and searching the love of Allah”

Tenaga pengajar, murrabbi, murabbiyah dan staf yang berdedikasi tinggi dan penuh perhatian•	
Tenaga pengajar berasal dari lulusan dalam dan luar negeri•	
Program pembinaan keislaman (diniyah) dan akademik yang terintegrasi•	
Program hafalan Al-Qur’an minimal lima juz•	
Program kurikulum internasional Cambridge (Checkpoint Examination)•	
Strong English-Arabic speaking environment•	
Program enrichment dan overseas visits yang bervariasi dan menantang •	
Siswa-siswi berasal dari berbagai wilayah nusantara dengan budaya yang beragam dan unik•	
Kelas kecil untuk pembelajaran yang lebih personalized dan efektif•	
Fasilitas kelas dan asrama yang bersih dan di desain khusus untuk pembelajaran•	
Kampus berada di wilayah pegunungan dengan lingkungan yang asri dan kondusif•	
Sistem pelayanan yang cepat dan ramah (responsive and hospitable)•	
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What Our 
Students Says 

What Our 
Education Specialist Says

Alfiyah Syadenna Maulida | Santriwati dari Mimika, Papua

Kend Adam Naufal | Santri dari Bali

Prof. Hasni Mohammed, M.Sc, Ph.D | Educational Content Expert OIC and Advisory Board of Tazkia

Jika kalian ingin belajar ditempat yang religious dan menyenangkan, 
Takzia adalah pilihan yang tepat. Saya belajar dengan guru dan 

fasilitas terbaik dengan lingkungan yang kondusif dan unik. Saya juga 
memiliki banyak teman dengan berbagai latar belakang keluarga dan 

budayaserta tinggal dalam suasana pesantren (islamic boarding) yang 
penuh dengan semangat kekeluargaan dan ghirah keislaman

Belajar di Tazkia tidak hanya sekedar belajar materi di dalam kelas. 
Belajar berteman dan hidup dengan lingkungan sekitar juga tidak kalah 

menantang. Di Tazkia, baca Al-qur’an, bangun di akhir malam dan 
makan sahur bersama tidak hanya ada di bulan Ramadhan. Selain itu, 
safari sholat jum’at, outings akhir pekan dan berbagai program ekskul  

pilihan memberiku energi untuk selalu jadi yang terdepan

"With the holistic and balanced programs, Tazkia 
students will surely gain not only outsanding 

academic knowledge but also spiritual muturity. 
Both are essential to achieve the success of life and 

hereafter”

3Small School Big Compassion  |2 |  Small School Big Compassion

"

" "

"



Morally Excellent (Berkepribadian Islami)
Siswa-siswi Tazkia memiliki pondasi aqidah yang lurus dan 
kokoh, kesadaran tinggi dalam beribadah dan belajar serta 
memiliki kepedulian dan akhlaq yang terpuji.

The paramount goal of Tazkia education is to facilitate 
learners to be conscious of the Greatness of Allah that 
gives a significant impact on their life perspectives and 
attitudes.

Inspiring Leader (Pemimpin yang Menginspirasi)
Siswa-siswi Tazkia mampu mengomunikasikan pendapat dan 
pemikiran dengan baik, percaya diri, cerdas dalam menyikapi 
berbagai persoalan serta mampu bekerjasama dengan orang lain.

Our great prophet Muhammad is a perfect figure of leader that 
incorporates integrity, intellectual ability and understanding of 

others in his inspiring leadership.

Internationally Minded (Berwawasan Global)
Siswa-siswi Tazkia memiliki pemahaman diniyah, Al-
Qur’an, sains dan teknologi yang baik, menguasai bahasa 
internasional serta tanggap (well-informed) terhadap 
berbagai permasalahan, baik di tingkat nasional maupun 
global.

The immense sources of information today has required 
people including Tazkia students to have an effective decision 
making ability without which they will not survive and likely go to 
the wrong path of life.

Our Student 
Profiles
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Islamic Foundation
Sebagai core curriculum Tazkia, Islamic Foundation berfokus pada penguatan aqidah, akhlaq, 

pemahaman ilmu fiqih dan amalan ibadah harian. Siswa akan diberikan pembinaan dalam bentuk 
forum di kelas, tausiyah umum, forum diskusi kelompok (halaqoh) dan praktik ibadah harian.

Tahfidzul Qur'an
Program ini berfokus pada kemampuan membaca, memahami dan menghafal Al-Qur’anul kariem.  

Siswa akan dibagi dalam beberapa kelompok kecil dan didampingi oleh para hafidz atau hafidzoh. 
Selama masa studi siswa akan mampu membaca Al-Qur’an dengan standar bacaan yang baik dan 

benar serta menghafal minimal 5 (lima) juz Al-Qur’an.   

National Curriculum
Kurikulum ini merujuk pada standar isi yang telah ditetapkan 

oleh dinas pendidikan nasional dengan tujuan utama 
mengembangkan kemampuan logika-intelektual, afektif 

dan psikomotorik santri. Dalam proses belajar, materi 
ajar akan diintegrasikan dengan konsep dan nilai-

nilai Islam sehingga siswa semakin menyadari 
keagungan Allah SWT.    

Languages
Program bahasa ini bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan bahasa Arab dan 
Inggris siswa. Dengan kurikulum yang praktis dan 
miliu (lingkungan) berbahasa yang aktif dan kuat, 

siswa diharapkan akan mampu menggunakan bahasa 
Arab dan Inggris baik dalam interaksi harian maupun 

untuk keperluan pembelajaran dan pencarian informasi 
global.  

Cambridge Checkpoint 
Bekerjasama dengan Center of Cambidge International Examination (CIE) Jawa Timur, Tazkia 

mengadopsi kurikulum internasional dengan tujuan utama siswa memiliki standar kualifikasi 
internasional melalui ujian Check Point, penguasaan bahasa Inggris yang baik dan kepercayaan diri 

yang tinggi sehingga memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 
lanjutan baik di dalam maupun luar negeri.

What
We Learn
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Untuk membentuk pribadi 
muslim-muslimah 

yang percaya diri dan 
berwawasan global, 
Tazkia menyediakan 
berbagai aktivitas 
kegiatan di luar kelas 
baik yang bersifat 
pengembangan potensi diri 

dan skills maupun rekreatif. 

Untuk program pengembangan diri, siswa-siswa dapat mengikuti 
berbagai program seperti Tazkia Students Association, The 

entrepreneur, Smart Cooking, Scout Leader, Red Crescent, The Scientist 
dan The Journalist.

Untuk mengolah nilai estetika siswa, Tazkia juga menyediakan program 
Islamic Calligraphy, House Keeping, Photography dan The Designer. 
Sedangkan untuk membangun wawasan global dan friendship, 
siswa dapat bergabung dalan berbagai learning excursions dan 
overseas visit baik di dalam maupun luar negeri.  

Untuk membangun kesadaran terhadap 
kesehatan diri, lingkungan 

dan sosial, Tazkia juga 
menyelenggarakan berbagai 

program social services dan 
sport dengan program pilihan 
utama Swimming, Horse 
Riding, Memanah (Archery), 
Health Care, Wall Climbing, 
Taekwondo, Futsal dan Fundraising for 
Free Qur’anic Education Program and Scholarship.    

Student Enrichment 
and Extension 



Kampus Tazkia menempati lahan seluas hampir  10.000 M2 dengan lingkungn yang asri dan 
bangunan baru yang modern. Untuk siswa putri, fasilitas asrama, kelas, perpustakaan dan 

perkantoran terletak dalam gedung Andalusia dan Alexandria yang di desain secara khusus 
untuk pembelajaran sehingga memberikan kenyamanan bagi kegiatan Santri, guru, murrabiyah 

dan staf. Untuk siswa putra, Tazkia menyediakan area dan fasilitas terpisah menyerupai oriental 
guest house dan traditional cottage dilengkapi dengan fasilitas sport dan natural lab.

Tazkia juga menyediakan ruang kelas yang didesain 
secara khusus dalam bentuk fakultas: Math and Science 
Faculty, Social and Language Faculty dan Islamic Study 
Faculty yang dilengkapai dengan Audio-Visual Devices. 

Our Campus 
and Boarding 
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Untuk asrama, Tazkia menyediakan ruang khusus 
asrama yang dilengkapi dengan fasilitas akomodasi 

yang memadai, luas dan dihuni sekitar 10 Santri untuk 
setiap ruangan.

Taman dan Lingkungan Tazkia

Guest House Cottage

Gedung Alexandria

Sport Area

Untuk menunjang pembelajaran, Tazkia menyediakan 
Integrated Resource Center (IRC) yang merupakan 

perpaduan antara perpustakaan, ruang akses internet, 
ruang diskusi dan konsultasi. Dengan jaringan internet, 

IRC menyediakan perangkat akses informasi digital yang 
cepat dan mudah.

Gedung Andalusia
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Waktu Pendaftaran siswa-siswi baru mulai 1 September s/d 20 Desember 2014. Pelaksanaan tes 
tanggal 27 Desember 2014 dan pengumuman hasil tes tanggal 10 Januari 2015. 

Materi Tes:
Membaca dan Hafalan Al-Quran •	
Tes Tulis: Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Matematika, IPA  •	
Interview Wali Santri•	
Tes Kesehatan•	

Biaya pendaftaran sebesar Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) 
Pembayaran melalui transfer Bank Syariah Mandiri (BSM) a.n Yayasan Islam Tazkia Malang No. 
Rek. 76-76-76-78-72. Slip dan bukti transfer disimpan sebagai bukti pembayaran.

Tata Cara Pendaftaran:
Online: Silahkan akses website tazkia-malang.sch.id dan klik ‘PSB Online’ untuk melakukan 
pendaftaran.
Offline : (Datang Langsung ke Kampus Tazkia)

Informasi lengkap terkait biaya pendidikan dan persyaratan pendaftaran, silahkan kontak atau 
akses website kami di www.tazkia-malang.sch.id.

How to 
Join Us 



Setiap tahun ajaran baru, Tazkia memberikan beasiswa 
penuh (Full Scholarship) kepada siswa-siswi yatim atau 

dhuafa berprestasi (sebanyak 10% dari total penerimaan 
Santri baru). Silahkan kontak kami untuk informasi lebih 

lanjut terkait program beasiswa ini.  

Scholarship

Contact Us
Tazkia terletak di wilayah perbukitan di komplek perumahan 

Pondok Bestari Indah, Klandungan Landungsari, Malang, 
Jawa Timur,  yang berjarak kurang dari 2 kilometer dari 

kampus utama Universitas Muhammadiyah Malang, 
4 kilometer dari kampus pusat Universitas Brawijaya, 

UIN Malang dan Universitas Negeri Malang (UM) serta 7 
kilometer dari pusat kota Malang dan Batu.  

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kontak kami:
Tazkia International Islamic Boarding School (IIBS) Malang 

Perum. Pondok Bestari Indah, Klandungan, Landungsari, Malang, East Java, Indonesia

Office Phone : (+62)/0341-463838
Mobile  : 082333744403 | 082330007518
Email  : psb@tazkia-malang.sch.id 
Facebook : Tazkia Malang
Website : www.tazkia-malang.sch.id
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How to get into
Our Location

Dari Surabaya
Ke arah barat menuju terminal landungsari. 
Lurus ke arah barat, kurang lebih 100 m, 
belok kiri masuk desa landungsari Jl. Tirto 
Utomo kurang lebih 1,5 KM. Lurus sampai 
pertigaan belok kanan, kurang lebih 50 m, 
belok kiri ke Jl. Tirto Taruno. Lurus kurang 
lebih 1,5 KM sampai pertigaan belok kanan. 
Lurus kurang lebih 100 m sampai di lokasi 
Tazkia IIBS Malang

Dari Kediri
Ke arah timur menuju UMM. Lurus ke arah 
timur, kurang lebih 100 m, belok kanan 
masuk desa landungsari Jl. Tirto Utomo 
kurang lebih 1,5 KM. Lurus sampai pertigaan 
belok kanan, kurang lebih 50 m, belok kiri 
ke Jl. Tirto Taruno. Lurus kurang lebih 1,5 
KM sampai pertigaan belok kanan. Lurus 
kurang lebih 100 m sampai di lokasi Tazkia 
IIBS Malang
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Perum. Pondok Bestari Indah
Klandungan, Landungsari, Malang, East Java, Indonesia 65151

Office Phone :
(+62)/0341-463838

Pin BB :
7DC4A258

Mobile :
082333744403 | 082330007518

Facebook :
Tazkia Malang

Email : 
psb@tazkia-malang.sch.id

Twitter : 
@TazkiaIIBS

Website :
www.tazkia-malang.sch.id

Tazkia Masterplan

TAZKIA INTERNATIONAL ISLAMIC BOARDING SCHOOL
Small School Big Compassion
Where Obedience to Allah is Our Guiding Principle 


