
PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN 

FORMULIR REKOMENDASI PENDAFTARAN MAHASISWA BARU 

STIDKI AR RAHMAH SURABAYA 

 

1. Unduh formulir surat rekomendasi di website pendaftaran online PMB STIDKI Ar 

Rahmah 2021 

2. Cetak formulir rekomendasi yang sudah diunduh 

3. Orang yang berhak mengisi formulir rekomendasi adalah sebagai berikut (dapat 

dipilih salah satu) : 

a. Kepala Sekolah/Pimpinan Pondok Pesantren 

b. Kepala/Pimpinan Lembaga yang mengutus 

c. Da’i/Tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di lingkungan sekitar 

4. Formulir rekomendasi diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam 

5. Formulir rekomendasi sangat bermanfaat untuk optimalisasi pendidikan peserta jika 

diterima di STIDKI Ar Rahmah Surabaya, sehingga harus diisi sebagaimana adanya. 

6. Nomor pendaftaran diisi dengan nomor peserta yang ada di Kartu Pendaftaran 

7. Bagian A diisi sesuai dengan identitas pemberi rekomendasi 

8. Bagian B poin 1 diisi dengan potensi, kelebihan, dan prestasi khusus yang dimiliki 

peserta terutama yang dinilai dapat mendukung proses pembelajaran di STIDKI Ar 

Rahmah Surabaya 

9. Bagian B poin 2 diisi dengan kekurangan dan kelemahan yang dimiliki peserta 

10. Bagian B poin 3 diisi dengan faktor-faktor atau kondisi khusus baik yang dapat 

menjadi hambatan bagi peserta dalam menempuh pendidikan di STIDKI Ar Rahmah. 

Faktor ini dapat berupa hambatan keluarga, hambatan adanya penyakit yang mudah 

kambuh, hambatan berupa kebiasaan buruk yang bisa menjadi candu seperti game, 

novel, dll atau hambatan lainnya. Bagian B poin 3 akan sangat membantu perbaikan 

peserta saat diterima di STIDKI Ar Rahmah. 

11. Bagian C diisi dengan penilaian aspek-aspek penting mengenai peserta dengan skala 

1-6.  



 

FORM SURAT REKOMENDASI 

PENDAFTARAN MAHASISWA BARU STIDKI AR-RAHMAH SURABAYA 

(Mohon diisi selengkap-lengkapnya) 

 

Nama Pendaftar  : 

No Pendaftaran  : 

 

A. Identitas Pemberi Rekomendasi 

Nama  : 

Alamat  : 

No HP  : 

Jabatan  : 

Hubungan dengan pendaftar  : 

Telah mengenal pendaftar selama  : __________Tahun 

 

B. Kelayakan pendaftar untuk mengikuti pendidikan di STIDKI Ar Rahmah 

1) Kekuatan yang dimiliki pendaftar : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Kelemahan yang dimiliki pendaftar : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

3) Hal-hal yang mungkin dapat mengganggu proses pendidikan di STIDKI Ar-Rahmah 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C. Penilaian Mengenai Pendaftar* 

1) Akhlaq/Tingkah laku : 

2) Motivasi menjadi da’i dan imam masjid : 

3) Kemampuan intelektual : 

4) Ketekunan belajar : 

5) Kedisiplinan pada peraturan : 

6) Keteraturan waktu : 

*Pilihan isian : 

1 : Tidak dapat menilai  4 : Baik 

2 : Kurang  5 : Baik sekali 

3 : Rata-rata  6 : Luar biasa 

 

 

___________________,______________________________ 

 Pemberi Rekomendasi, 

 

 

 

 

 

 _______________________________________  

 Nama dan tandatangan 


