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Welcome to
Tazkia IIBS

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

International Islamic 
Boarding School

Tazkia Campus II Masterplan•	
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Mission Statement
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), 
berjiwa pemimpin (an inspiring leader) dan berwawasan global (internationally 
minded).

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

Why Choose 
Tazkia International Islamic 
Boarding School?

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)•	

Our Education Philosophy
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-Quran dan al-Hadits. 

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

Gazebo Teaching Space & Garden•	



Mariya Ulfah (AKSI Junior Indosiar Winner 2014)
Student from Malang - East Java

Mahendra	Daffa	Wirayudha
Student from Banjarmasin - South Borneo

What
Islamic Content Expert Says

What Our Students Says

"Pendidikan di Tazkia IIBS Malang menyajikan program pembelajaran 
yang holistik. Ini merupakan bukti bahwa lembaga ini memiliki 
kontribusi terhadap Islam. Dengan ini diharapkan para santri Tazkia 
siap untuk menghadapi era globalisasi."
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Syeikh Dr. Qoribullah Baabakr Mustofa,  MA
Lecturer of Omdurman Islamic University, Sudan

"Di Tazkia, tidak hanya belajar al-Quran, 
akademik dan diniyah saja. Di sini saya bisa 
memilih berbagai program pengembangan 
diri, seperti olympiad training, horse riding, 
swimming, archery, photography, wall 
climbing, designer, dan masih banyak lagi 
lainnya, sehingga memotivasi saya untuk 
melakukan hal-hal baru yang belum pernah 
saya lakukan. Alhamdulillah sekarang saya 
bisa mengikuti olimpiade level Internasional 
dalam bidang Matematika di Singapura 
untuk mewakili Indonesia."

"Alhamdulillah, Tazkia IIBS memberikan 
beasiswa penuh kepada saya atas prestasi 
yang pernah saya peroleh. Setiap hari, saya 
dibiasakan menggunakan bahasa asing. 
Satu minggu menggunakan bahasa Arab dan 
minggu berikutnya menggunakan bahasa 
Inggris. Bukan hanya itu, banyak kegiatan 
yang menunjang kemampuan berbahasa 
saya, mulai dari pemberian vocabulary, 
conversation, sampai pada kegiatan public 
speaking. Hal ini yang tidak saya temukan 
ketika saya bercerita dengan teman-teman 
dari sekolah-sekolah yang lain."



Our 
Student Profiles

An Inspiring Leader (Pemimpin 
yang Menginspirasi)

Siswa-siswi Tazkia IIBS Malang 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.

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 to their life perspectives and attitudes.
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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.



What We Learn
Al-Quran Studies
Program ini berfokus pada kemampuan membaca, 
menghafal, menerjemahkan dan memahami al-
Quran al-Kariem.  Siswa akan dibagi dalam beberapa 
kelompok	kecil	dan	didampingi	oleh	para	hafidz	atau	
hafidzoh.	Selama	masa	studi	siswa	akan	mampu	
membaca al-Quran dengan standar bacaan yang 
baik dan benar (Tahsin), menghafal minimal 5 (lima) 
juz al-Quran serta menerjemahkan dan memahami 
tafsir surat-surat pilihan.

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.

Tazkia International Islamic Boarding School4

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.

International (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.

Learning Activity•	
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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

Photography: Developing Aesthetic and Caring Skills•	

Archery: Training for Decision Making and Focus Skills•	

Swimming: Training for Self Control and Balance Skills•	

Horse Riding: Training for Leadership Skills•	

Taekwondo:	Training	for	Risk	Taking	and	Confidence	Skills•	

Overseas Visit Malaysia-Singapore: Broden the Mind and Bring New Experiences •	



Pass Priority Enrolment
Junior High School

Pass Priority Program adalah program yang 
didesain khusus untuk merekrut santri baru 
mulai dari kelas 3, 4 dan 5 Sekolah Dasar dan 
yang sederajat. Calon santri memiliki peluang 
yang sangat besar untuk diterima menjadi 
santri Tazkia. Bagi santri yang diterima akan 
memperoleh fasilitas program pembinaan baik 
al Quran, bahasa Arab dan Inggris, akademik 
dan konseling. Diharapkan ketika lulus dari 
sekolah dasar atau sederajat calon santri 
sudah memiliki kesiapan untuk mengikuti 
program pendidikan berbasis boarding atau 
pesantren di Tazkia IIBS Malang.

OBJECTIVES TUJUAN    PROGRAM

1
Menyiapkan calon santri yang 
berkualitas sebelum masuk ke Tazkia
Calon santri akan mendapatkan pendampingan
khusus sebelum memasuki tahun ajaran baru di 
Tazkia sehingga calon santri akan lebih siap baik 
secara spiritual, sosial dan intelektual

Menjadi partner orang tua dalam 
proses pendidikan anak sejak dini
Orang tua dapat berkonsultasi dengan konselor 
Tazkia terkait dengan perkembangan santri dan 
kesiapannya untuk masuk dalam pendidikan 
berbasis boarding di Tazkia IIBS Malang

2

wHY   cHOOSE
PASS   PRIORITY   PROGRAM?

1 100% diterima tanpa tes akademik 

2 Mendapatkan potongan biaya dari 
DPP normal/reguler

3 Mendapat fasilitas pembinaan 
gratis selama proses indent

Untuk bisa diterima di program Pass Priority, 
calon santri harus memenuhi ketentuan berikut:

Membayar biaya pendaftaran
Muamalat No. Rek. 7110-717171
BNI Syariah No. Rek. 777-11-777-97

Mengisi formulir pendaftaran secara online di 
www.tazkia-malang.sch.id (klik pendaftaran 
online)

Lulus tes program Pass Priority: Psikologi, 
Membaca Al-Qur’an, Interview Walisantri dan 
Calon Santri dan Kesehatan

Menyerahkan fotokopi raport kelas 2 
(pendaftar kelas 3), kelas 3 (pendaftar kelas 4) 
dan kelas 4 (pendaftar kelas 5)

Setelah dinyatakan diterima, membayar biaya 
registrasi sesuai dengan level kelas masing-
masing calon santri

Tazkia International Islamic Boarding School6

MORE   INFO
KUNJUNGI   ATAU   KONTAK   KAMI

0341 - 463838
082 - 333 - 744 - 403
081 - 333 - 199 - 323

OFFICE Perum Pondok Bestari Indah, Landungsari, 
Dau, Malang 65141
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Program Pembinaan
Pass Priority

Calon santri yang mengikuti program Pass Priority akan mendapatkan beberapa paket program 
pembelajaran baik jarak jauh maupun langsung.

1 Menjadi anggota Tazkia Grup online 
Forum

Calon santri yang sudah terdaftar sebagai santri Tazkia 
maka berhak menjadi anggota Tazkia Grup Online 
Forum yang digunakan sebagai sarana informasi dan 
pembelajaran jarak jauh.

2 Tazkia islamic super camp (Tisc)

Calon	santri	akan	merasakan	aktifitas	sesungguhnya	ketika	
menjadi	santri,	merasakan	kemandirian	dalam	beraktifitas,	
serta merasakan bimbingan kepengasuhan, Halaqah 
keislaman	serta	Tahsin	dan	Tahfidz	al-Quran.

3 Parenting and consultation Program

Program ini bertujuan untuk menyiapkan santri memasuki 
sekolah yang berbasis boarding dengan melakukan 
pendampingan dan konsultasi terkait persiapan memasuki 
kehidupan pesantren.

4 one Week one Hadits

Wali santri akan mendapatkan kiriman satu hadits setiap 
minggu untuk menambah wawasan terkait khazanah 
keislaman yang terkandung dalam hadits.

5 arabic and english Vocabularies

Calon santri akan mendapatkan kosa kata bahasa Arab dan 
Inggris setiap seminggu sekali yang dapat diaplikasikan 
langsung dalam percakapan sehari-hari.

6 annual Parenting Talkshow

Tazkia akan mengundang calon santri dan walisantri untuk 
bisa berpartisipasi sebagai peserta dalam event Parenting 
Talkshow yang diadakan Tazkia IIBS.

7 annual Tazkia Magazine

Calon santri akan mendapatkan Tazkia Magazine untuk 
memberikan update informasi dan program Tazkia IIBS 
dalam setahun terakhir.

8 Quarterly Tazkia Bulletin

Calon santri mendapatkan Tazkia Bulletin setiap akhir 
semester untuk menambah wawasan keislaman calon 
santri dan walisantri.

9 Tazkia exclusive calendar

Calon santri mendapatkan Tazkia Kalender setiap akhir 
tahun.

10 Pendampingan ibadah dan 
kemandirian

Untuk mendampingi calon santri di rumah, Tazkia akan 
memberikan cek list harian yang dapat digunakan 
mengontrol dan mengevaluasi ibadah dan kemandirian 
calon santri.
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GRAND   OPENING
Senior High School Enrolment

FOR ACADEMIC YEAR 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

ADVANTAGES FOR
PASS PRIORITY PROGRAM

SMA TAZKIA IIBS adalah sekolah berbasis pesantren (Islamic Boarding) yang berada di 
Kota Pendidikan Malang. Sistem pendidikan didesain secara menyeluruh dan berimbang 
(Holistic and Balanced Education) dengan lingkungan belajar dan fasilitas asrama yang 
modern, unik, bersih dan kondusif serta tenaga pendidik yang professional dan berdedikasi 
tinggi. Dengan system ini diharapkan mampu memfasilitasi perkembangan siswa secara 
maksimal sehingga menjadi pribadi yang islami (morally excellent), berwawasan global 
(internationally minded) dan berjiwa pemimpin ( an inspiring leader). 

kuota
terbatas

1 Peluang diterima lebih 
besar

2 Mendapatkan potongan 
biaya dari DPP reguler

3
Khusus alumni SMP Tazkia 
bebas biaya pendaftaran 
dan diterima tanpa tes

SMA
PUTRA & PUTRI

5 key 
specialization

students

ULAMA
moslem scholar

ilmuwan muslim
scientist

pengusaha muslim
entrepreneur

pemimpin organisasi
chief executive officer (CEO)

profesional muslim
doctor, lawyer, architect, engineer, pilot, etc
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why   chooses   SMA   tazkia?

Holistic and Balanced Education Approach
Sistem pendidikan yang menyeluruh dan 
berimbang	(Tahfidz,	Diniyah,	Academic,	IGCSE	
Cambridge, Self Development, Sport and Enrichment)

Local and Expatriate Teaching Staff
Tenaga pengajar berasal dari dalam dan luar negeri

Small and Personalized Classroom
Kelas kecil. Maksimal 20 siswa setiap kelas

Reputable University Enrolment Guaranteed *)
Jaminan diterima di perguruan tinggi ternama di dalam 
dan luar negeri (*sesuai dengan peta kompetensi siswa)

Intensive Tahfidz Program
Program	tahfidz	10	juz	(30	juz	untuk	program	takhassus)

Rewarding Learning Experiences: Overseas Visits, 
Multi Cultural and International Atmosphere
Pengalaman belajar yang bermakna

Modern Campus and State of the Art Learning 
Facilities
Fasilitas belajar dan kampus yang modern

Strong Arabic and English Environment
Lingkungan berbahasa Arab dan Inggris yang kuat

Responsive, Hospitable Communication and Services
Sistem pelayanan dan komunikasi yang cepat dan ramah

MORE   INFO
KUNJUNGI   ATAU   KONTAK   KAMI

0341 - 463838
082 - 333 - 744 - 403
081 - 333 - 199 - 323

OFFICE
Perum Pondok Bestari Indah, 

Landungsari, Dau, Malang 65141

prospective 
campus

untuk bisa diterima di program Pass Priority, 
calon santri harus memenuhi ketentuan berikut:

Membayar biaya pendaftaran
Muamalat No. Rek. 7110-717171
BNI Syariah No. Rek. 777-11-777-97

Mengisi formulir pendaftaran secara online di 
www.tazkia-malang.sch.id (klik pendaftaran online)

Lulus tes program Pass Priority: Psikologi, Tes Potensi 
Akademik, Membaca & Menghafal Al-Qur’an, Interview Wali 
santri dan Calon Santri dan Kesehatan

Menyerahkan fotokopi rapor kelas 7 Semester 1 (pendaftar 
kelas 7), kelas 7 (pendaftar kelas 8) dan kelas 8 (pendaftar 
kelas 9)

Setelah dinyatakan diterima, membayar biaya registrasi 
sesuai dengan level kelas masing-masing calon santri

1

2

3

4

5
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Al-Ahgaff University, Yaman

Al-Azhar University, Mesir

Angeles Univ. Foundation, Filipina

Flinders University, Australia

Martin Luther University, Jerman

Kumamoto University, Jepang

University of Bucharest, Romania

Imam Nafie Institute, Maroko

International Islamic Univ., Malaysia

Institut Teknologi Bandung

Sampoerna University, Jakarta

Univ. Negeri Surabaya

Universitas Airlangga

Universitas Brawijaya

Univ. Islam Malang

Univ. Islam Negeri Malang

Univ. Muhammadiyah Malang

Univ. Negeri Malang

SUMATERA 
SElATAN

1%
BANTEN

1%
KAlIMANTAN

TENGAH

1 sebaran santri tazkia
background asal santri

JUMLAH  322  Santri

PUTRA  86  Santri

PUTRI  236  Santri

SEBARAN 22  Propinsi

3 kampus pengaJar
kampus asal tenaga pengaJar 4 pesantren pengaJar

pondok pesantren lulusan tenaga pengaJar

Ponpes Al-Ishlah, Bondowoso

Ponpes Darussalam Gontor, Jatim

Ponpes Al-Mukmin, Solo

Ponpes Nurul Huda, Malang

Ponpes Bahrul Ulum, Jombang

Ponpes Al-Munawwariyah, Malang

Darul Lughah Wadda’wah, Bangil

Ponpes Modern Al-Amin, Sumenep

Ponpes Al-Irsyad, Salatiga

2 kualifikasi
tenaga pengaJar

Pendidikan S3 4  Orang

Pendidikan S2 21  Orang

Pendidikan S1 48  Orang

1%
JAMBI

1%
KAlIMANTAN

BARAT

1%
KAlIMANTAN 

UTARA

2%
KEPUAlAUAN

RIAU

1%
BANGKA

BElITUNG

1%
NTT
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5%
PAPUA

5 student achievements
prestasi yang diraih santri

3rd Winner Singapore Mathematical Olympiad Selection, 2016

1st Winner Arabic Speech ASEAN Level, 2016

1st Winner Oration ASEAN Level, 2016

2nd Winner Quick & Smart ASEAN Level, 2016

Juara 5 Lomba Menulis Cerpen (LMC) Kemendikbuk, 2016

Juara Harapan 2 Lomba Cerpen Kementrian Perhutani, 2016

Medali Emas, Perak & Perunggu Jakarta Taekwondo Festival, 2016

Juara 2 & 3 Speech Contest Tingkat Jawa, 2016

Medali Emas, Perak & Perunggu UM Cup III Jawa Timur, 2016

Juara 1 Lomba Dai Tingkat Jawa Timur, 2016

Juara 1 Story Telling Tingkat Jawa Timur, 2016

Juara 2 Speech Contest Tingkat Jawa Timur, 2016

Juara 3 Speech Contest Tingkat Jawa Timur, 2016

Juara 3 Olimpiade Bahasa Inggris Tingkat Jawa Timur, 2016

Juara 1 Lomba Tahfidz Quran Tingkat Malang Raya, 2016

Juara 2 English Story Telling Tingkat Malang Raya, 2016

Juara 3 Taqdimul Qishoh Tingkat Malang Raya, 2016

Juara 3 Lukis Kaligrafi TIngkat Malang Raya, 2016

Cerpen Favorit Lomba Cipta Cerpen Malang Raya, 2016

Penghargaan Siswa Berprestasi BUPATI dan Diknas Kab. Malang, 2016

6 school partners
overseas school partners of tazkia iibs

Madaris al-Nashr al-Ahliyah, Jeddah

Madrasah Alive, Singapore

Madrasah Al-Junied Al-Islamiah, Singapore

Phatnawitya Demonstration, Thailand

Santi Wittaya School, Thailand

Santisas Widya Al-Islamiyah, Thailand

Aminuddin Baki of KL, Malaysia

Sekolah Kluster Kecemerlangan, Malaysia

S. R. Agama Ustman bin Affan, Malaysia

ADNI International Islamic School, Malaysia

1%
PAPUA
BARAT

1%
SUlAwESI

BARAT

1%

SUlAwESI
UTARA
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Our Campus and Boarding

Kampus Tazkia menempati lahan seluas 10.000 M2 dengan 
lingkungn yang asri dan bangunan baru yang modern. 
Untuk siswa putri, fasilitas kelas, Lab Science, perpustakaan 
dan perkantoran terletak dalam gedung Andalusia dan 
Cambridge. Untuk asrama, Medical Center, Astronomy Lab, 
Hall dan tempat ibadah berada di gedung Alexandria yang 
di desain secara khusus sehingga memberikan kenyamanan 
bagi kegiatan santri dan murabbiyah. Untuk siswa putra, 
Tazkia menyediakan area dan fasilitas terpisah menyerupai 
oriental guest house dan asrama Al-Azhar dilengkapi 
dengan traditional cottage, pendopo, gazebo, sport arena 
dan natural lab.

Cambridge Building Al-Azhar Building Campus II

Alexandria Building

Andalusia Class Building

Untuk asrama, Tazkia menyediakan ruang khusus asrama yang 
dilengkapi dengan fasilitas akomodasi yang memadai, luas dan 
dihuni sekitar 6-10 Santri untuk setiap ruangan.

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. 

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, lengkap dan mudah.

Al-Azhar Building Campus I
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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.

Tazkia Award & Scholarship

Yatim Berprestasi•	
Dhuafa Berprestasi•	
Jalur Undangan Berprestasi•	

Available Scholarship

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.

Contact Us

Tazkia International Islamic Boarding 
School (IIBS) Malang 

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

Office	Phone:	(+62)/0341-463838

Mobile: 082333744403

Email: psb@tazkia-malang.sch.id

Facebook: Tazkia IIBS Malang

Website: www.tazkia-malang.sch.id

setiap Pembayaran
yang Bapak/ibu 

keluarkan, 10% nya 
kami donasikan 

penuh untuk program 
beasiswa yatim/dhuafa 

berprestasi di Tazkia



   Terima kasih telah menjadi sponsor utama kami

Perum. Pondok Bestari Indah
Klandungan, Landungsari, Malang, East Java, Indonesia 65151

Office Phone :
(+62)/0341-463838

Mobile :
082333744403 | 082330007518

Email : 
psb@tazkia-malang.sch.id

Website :
www.tazkia-malang.sch.id

Facebook :
Tazkia IIBS Malang

Youtube : 
Tazkia IIBS Malang
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