


MADRASAH Aliyah Istimewa (MAI) 
Amanatul Ummah merupakan satu 
layanan Berbasis SKS 2 dan 3 Tahun. 
Melihat sisi kesejarahannya, MAI adalah 
buah dari perubahan nama Layanan 
CI/ Akselerasi dan Excellent. Siswa-siswi 
MAI Amanatul Ummah mempunyai 
kesempatan untuk menyelesaikan masa 
belajarnya dalam 2 tahun atau 3 tahun

Masa belajar 2 tahun dapat 
ditempuh dengan mempertimbangkan 
aspek kepribadian, hasil akademik 
dan tes IQ. Ketiga aspek tersebut baru 
akan dinilai setelah selesainya proses 
pembelajaran di semester awal.

Bagi yang tidak memenuhi syarat 
mengikuti Layanan SKS 2 Tahun, 
maka mereka akan dibimbing dalam 

Layanan SKS 3 Tahun (Excellent). Dalam 
Layanan ini, materi pembelajaran akan 
dituntaskan dalam 4 Semester. Pada satu 
tahun berikutnya diberikan Remidi, Tryout 
dan pembahasan tuntas serta penguatan 
dalam materi IT dan Kitab Kuning.

Dengan bekal terakreditasi “A”, 
MAI Amanatul Ummah melakukan 
pemprosesan dengan menjalankan 
sistem yang kompetetif, penuh kejujuran 
dan rasa percaya diri dalam bentuk 
Daurah / Remidi, Try out UN & SBMPTN. 
Di MAI Amanatul Ummah, siswa-
siswi mendapatkan bimbingan dan 
pendampingan sampai mereka diterima 
di perguruan tinggi sesuai pilihannya, baik 
di dalam maupun di luar negeri

Alumni MAI Amanatul Ummah 

tersebar di pelbagai universitas 
terkemuka dengan jurusan terfavorit 
seperti Kedokteran Umum, Kedokteran 
Gigi, AAL (Akademi Angkatan Laut), 
Teknik Perminyakan dan Pertambangan, 
Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Sipil 
di UI, UNAIR, ITS, ITB, UGM, UB, IPB, UIN, 
dan masih banyak lagi perguruan tinggi 
terkemuka.

Mereka juga mendapatkan beasiswa 
penuh dari pelbagai perguruan tinggi 
luar negeri seperti Libanon, Mesir, Maroko, 
Rusia, Jepang, China, Turki, Tunisia, AS, 
dan Australia.





MAI Amanatul Ummah menjalankan system yang kompetetif, penuh kejujuran 
dan rasa percaya diri dalam bentuk daurah/remidi, tryout UN & SBMPTN

Di kelas olimpiade para siswa dapat mengoptimalkan kemampuan sesuai mata pelajaran 
yang diingikan, untuk meraih prestasi dan juara diberbagai ajang olimpiade.

Hampir setiap minggu para siswa melaksanakan tryout sebagai sarana bagi 
guru dan orang tua mengetahui serta mengevaluasi kemampuan belajar siswa.

Siswa dan siswi akan dibimbing dan didampingi sampai mereka diterima di 
perguruan tinggi sesuai pilihannya, baik negeri maupun luar negeri.

Galaxy merupakan event tahunan berskala nasional yang diadakan oleh siswa-
siswi MAI. Event ini sebagai wadah bagi mereka untuk mengorganisir sebuah acara 
berskala nasional.

pembelajaran siswa-siswi baik didalam maupun diluar kelas akan didukung dan 
dibimbing secara full time 24 jam oleh ustadz dan guru-guru yang professional.

Santri dapat memilih masa pembelajaran 2 tahun atau 3 tahun dengan ciri 
khas masing masing dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Dalam layanan SKS 3 tahun, materi pembelajaran dituntaskan dalam 4 semseter. Satu 
tahun berikutnya akan diberikan Remidi, Tryout serta penguatan materi IT & Kitab Kuning.

AKREDITASI A

PELAYANAN 24 JAM

FLEKSIBILITAS MASA PEMBELAJARAN

AHLI BIDANG IT & KITAB KUNING

KELAS OLIMPIADE

TRYOUT SETIAP MINGGU

DIJAMIN MASUK PERGURUAN TINGGI

EVENT GALAXY


























