10 ALASAN MEMILIH STIDKI AR RAHMAH
1. Pertama di Indonesia
STIDKI Ar Rahmah merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia yang fokus mencetak
imam dan manajer masjid dengan jenjang S1 (Sarjana).
2. Beasiswa penuh
Mahasiswa STIDKI Ar Rahmah mendapatkan beasiswa penuh selama empat tahun, meliputi :
gratis biaya pendidikan, biaya tempat tinggal, biaya makan tiga kali sehari, serta kebutuhan
primer lainnya.
3. Kurikulum yang integral dan komprehensif
Didukung adanya Pesantren Mahasiswa, kurikulum STIDKI Ar Rahmah mengintegrasikan tiga
kompetensi sekaligus : hifdzul Qur'an 30 juz, leadership dan manajemen masjid, serta
pemahaman keislaman dan dakwah.
4. Miniatur NKRI
STIDKI Ar Rahmah merekrut putra-putra terbaik bangsa dari daerah dan latar belakang yang
beragam, mulai dari D.I. Aceh hingga Papua.
5. Belajar dari ahlinya
Mahasiswa dibimbing oleh tenaga pengajar yang kompeten baik dari kalangan akademisi maupun
praktisi, lulusan perguruan tinggi ternama dari dalam dan luar negeri.
6. Lokasi strategis di Kota Pahlawan
Kampus STIDKI Ar Rahmah barada di kota terbesar kedua di Indonesia dengan lokasi yang
strategis dan akses yang mudah dari bandara Juanda, stasiun Pasar Turi dan Surabaya Kota,
terminal Bungurasih, bahkan Pelabuhan Tanjung Perak.
7. Jejaring yang luas
Pengelolaan STIDKI Ar Rahmah didukung dengan adanya jejaring yang luas, di antaranya :
masjid-masjid model, sejumlah LAZ regional/nasional, lembaga pendidikan dan dakwah,
perguruan tinggi dalam dan luar negeri, CSR perusahaan, serta perangkat negara dan
pemerintahan seperti Batalyon Infanteri 1 dan 5 Marinir, SMKF AL, Dit Polair Polda Jatim, dll.
8. Fasilitas yang menunjang
Proses pendidikan ditunjang dengan fasilitas gedung kampus dan gedung pesantren mahasiswa
yang dilengkapi dengan ruang kelas plus audio visual pembelajaran, aula serba guna, masjid
model dan lab, taman baca, broadcasting studio, lab komputer, ruang makan, fasilitas MCK,
fasilitas olahraga, dll.
9. Pengembangan diri yang beragam
STIDKI Ar Rahmah menyediakan sejumlah sarana pengembangan diri dan kepemimpinan, di
antaranya : Badan Eksekutif dan Legislatif Mahasiswa (BEM dan BLM) serta sejumlah Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) seperti UKM Jam'iyyatul Qurro', UKM Penalaran, UKM Olahraga,
UKM Public Speaking, UKM Multimedia, dan UKM Kutubut Turots.
10. Penghargaan atas prestasi
Terdapat beragam reward atas prestasi mahasiswa, termasuk paket umroh gratis untuk mahasiswa
berperestasi Al Quran terbaik di setiap tahunnya.

Visi
Menjadi kampus pencetak manajer dan imam masjid sekaligus pemimpin peradaban yang unggul di
tingkat Asia Pasifik pada tahun 2030
Misi :
1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi dengan keunggulan kompetitif
2. Melaksanakan manajemen perguruan tinggi yang profesional
3. Melakukan pembinaan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk mencetak imam
masjid sekaligus pemimpin peradaban

Program Studi : S1 Manajemen Dakwah
Profil Lulusan :
Manajer dan Imam Masjid yang hafal Al-Qur’an 30 juz serta da'i yang profesional

Ilustrasi Integrasi 3 Pilar Kompetensi : Hifdzul Qur'an 30 Juz, Leadership dan Manajemen Masjid, Ilmu
Keislaman dan Dakwah

Kriteria Calon Mahasiswa :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Laki-laki maksimal berusia 21 tahun dan berkeinginan kuat menjadi da’i/imam/manajer masjid
Memiliki hafalan Al Qur’an minimal 3 Juz
Berperilaku baik dan memiliki fisik prima
Memiliki nilai akademik dengan rata-rata di atas 8,0
Menguasai dasar-dasar bahasa Arab lisan dan tulisan
Siap mengikuti rangkaian tes seleksi (psikotes, tes akademik, dan wawancara)
Melakukan pendaftaran on line di www.pmb2018.stidkiarrahmah.ac.id
Melengkapi berkas administrasi dan dibawa saat mengikuti tes seleksi, meliputi :
a. Fotokopi ijazah SMA/SMK/MA/MAK dan nilai UN yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah
b. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah
c. Fotokopi Kartu Keluarga
d. Surat keterangan sehat dari dokter
e. Surat rekomendasi dari pimpinan sekolah atau lembaga lain yang mengutus (form
diunduh di www.pmb2018.stidkiarrahmah.ac.id)
f. Pas foto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 3 lembar
g. Fotokopi piagam/bukti pendukung prestasi lainnya jika ada

Jadwal Penerimaan Mahasiswa Baru
Pendaftaran on line : 1 Januari – 31 Maret 2018
Tes dan Wawancara :
Surabaya

:-

Jakarta

:

Makassar

:

Balikpapan

:

Riau

:

Pengumuman

:

"Untuk kebangkitan ummat ke depan, masjid harus berfungsi sebagai penggerak dan pemersatu ummat
dengan imam yg berkualitas dan pengelola yg syar'i, profesional dan modern. Karenanya, saya
menyambut baik kehadiran STIDKI Ar-Rahmah utk menjawab tantangan itu."
Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag, Guru Besar UIN Sunan Ampel, Ketua APDI (Asosiasi Profesi Dakwah
Indonesia) dan founder Terapi Shalat Bahagia

Pusat Informasi Pendaftaran :
Kampus STIDKI Ar-Rahmah, Jl. Teluk Buli I/3-5-7 Surabaya
Telp. 031 – 328 4306
Email : stidkiarrahmah@gmail.com
Website : www.stidkiarrahmah.ac.id
Contact Person (jam kerja) :
Ust. Elga (0857-3040-7678)
Ust. Faiz (0856-4567-12-72)
Ust. Habib (0812-1648-916)

