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Kementerian Pendidikan Kerajaan Arab Saudi meresmikan platform ‘Study in Saudi’ sebagai 

sebuah portal terintegrasi yang menyatukan seluruh portal pendaftaran mahasiswa internasional 

pada universitas-universitas negeri di seluruh Kerajaan Arab Saudi (KSA). Kementerian 

mengundang para penuntut ilmu dari 160 kewarganegaraan yang berbeda pada portal yang 

melayani lebih dari 9 bahasa ini.   

Program ini diinsiasikan the Human Capability Development Program milik Kerajaan untuk 

menyongsong Saudi Vision 2030. 

Kementerian Pendidikan menegaskan bahwa skema pemberian visa pendidikan ini, bertujuan 

untuk menarik Mahasiswa Internasional yang memiliki bakat luar biasa di bidang akademis, serta 

untuk meningkatkan kualitas proses pendidikan dan hasil penelitian dalam kerajaan. Dengan 

masuknya siswa-siswa terbaik dari seluruh dunia untuk belajar di universitas-universitas Saudi, 

diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan peringkat, inovasi dan efisiensi lembaga 

pendidikan di Arab Saudi secara global 

Panduan, tutorial dan tata cara pendaftaran ini bertujuan untuk memudahkan para penutut ilmu 

calon penerima beasiswa asal Indonesia yang menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa 

pengantar panduannya dan Bahasa Inggris sebagai Bahasa formulir yang dipilih. Semua yang 

tertulis disini sesuai dengan yang tertera pada website resmi portal pendaftaran Universitas-

Universitas di Saudi: https://studyinsaudi.moe.gov.sa/ oleh Kemeterian Pendidikan Kerajaan 

Arab Saudi.  

Tidak ada pemungutan biaya apapun pada proses pendaftarannya. Kemeterian Pendidikan 

Kerajaan Arab Saudi (MOE) melalui sistem terpadu ‘Study in Saudi’, tidak memiliki kantor cabang 

atau lembaga perwakilan yang menerima pendaftaran mahasiswa di negara mana pun. Calon 

Mahasiswa diharapkan dapat dengan cerdas menghindari jasa berbayar berbentuk apapun yang 

menawarkan diri untuk mewakili pihaknya dalam melakukan pendaftaran Online, dan dapat 

melakukan pendaftaran gratis secara mandiri melalui web yang tertera.   

https://studyinsaudi.moe.gov.sa/
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Dekrit yang menjadi awal kesempatan ini dimulai 
Berawal dari Dekrit Kerajaan Arab Saudi nomor 94 tanggal 29/3/1431 H yang merupakan payung hukum 

atau regulasi yang mengatur terkait Penerimaan Mahasiswa Non-Saudi untuk masuk pada sistem lembaga 

Pendidikan Tinggi Negeri di Kerajaan Arab Saudi.  

Persyaratan atau Eligilitas (kriteria layak) 

Pada dekrit ini tertera jelas Persyaratan atau Eligilitas (kriteria layak) pendaftar dari kalangan Non Saudi, 

antara lain: 

1. Penerima beasiswa internal (minhat dakhiliyah = Beasiswa siswa Non Saudi untuk yang telah mukim 

di dalam kerajaan, ditandai dengan pendaftaran menggunakan Iqomah) dan eksternal (minhat 

kharijiyah = Beasiswa Siswa Non Saudi untuk yang berada di luar kerajaan wilayah Saudi, ditandai 

dengan pendaftaran menggunakan passport) wajib tunduk pada persyaratan penerimaan yang 

berlaku untuk orang Saudi di lembaga pendidikan tinggi. 

2. Usia pendaftar tidak boleh kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) 

tahun untuk jenjang sarjana dan Mahad Lughoh (program persiapan bahasa) atau yang setara, dan 

tidak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun untuk jenjang master/magister, dan tidak lebih dari 35 (tiga puluh 

lima) tahun untuk tingkat jenjang doktoral. 

3. Bahwa pemerintah negara asal mahasiswa menyetujui mahasiswa tersebut untuk melakukan 

studi/belajar/kuliah di Arab Saudi. 

4. Pendaftar tidak sedang menerima beasiswa lain dari Kerajaan Arab Saudi (yang menyebabkan ia 

memiliki visa pelajar ke Arab Saudi). 

5. Pendaftar wajib bisa menunjukan Legalisir dari kementerian yang berwenang pada lembar 

(terjemahan) Ijazahnya apabila sudah diterima di salah satu kampus Arab Saudi. 

6. Tidak pernah diberhentikan dari salah satu lembaga pendidikan di dalam Kerajaan. 

7. Pada pendaftar Putri memiliki Mahram yang sudah berada di dalam lingkungan Kerajaan Arab Saudi. 

Informasi lebih detail mengenai Mahram, dapat disimak disini. 

8. Lulus pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan dalam peraturan dan petunjuk yang berlaku. 

9. Lembaga pendidikan (tujuan kampus) dapat meminta calon kandidat mahasiswa baru untuk 

mengumpulkan surat rekomendasi dari salah satu badan, lembaga atau tokoh yang ditentukan oleh 

lembaga pendidikan (tujuan kampus) tersebut, sebagai salah satu dari syarat pendaftaran. 

Persyaratan dekrit ini menjadi persyaratan umum seluruh pendaftaran kampus di Saudi untuk 

pendaftar dari kalangan Internasional (non Saudi).  

Dekrit ini juga memuat mengenai peran kepemimpinan pemerintah Kerajaan Arab Saudi, serta kondisi 

kerajaan yang sedang menjalankan misi mulianya di tingkat internasional dan regional untuk melayani 

Islam dan Muslim dunia. Di samping itu, Mahasiswa Asing tidak diperkenankan untuk mengambil jurusan 

pada bidang Kesehatan, dan diminta untuk melakukan secara mandiri (tidak diwakilkan) dalam rangka 

pengisian formulir pendaftaran hanya pada portal yang disediakan pihak kampus.  

Isi lebih lengkap dari dekrit ini, bisa disimak pada link Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi berikut 

ini.  

https://www.minhatiy.com/2022/01/seputar-syarat-mahram-pada-pelamar.html
https://moe.gov.sa/ar/education/ResidentsAndvisitors/Pages/PublicUniversitiesScholarships.aspx
https://moe.gov.sa/ar/education/ResidentsAndvisitors/Pages/PublicUniversitiesScholarships.aspx
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Terbuka bagi Putra dan Putri 
Pada umumnya, seluruh pembukaan pendaftaran mahasiswa baru internasional dari kalangan non saudi, 

turut terbuka untuk kalangan putra maupun putri.  

Pendaftaran yang hanya diperuntukan bagi kalangan putra saja diperuntukan pada pengajuan beasiswa 

untuk tujuan kampus Universitas Islam Madinah (UIM), yang memang merupakan kampus khusus Putra. 

Sebaliknya, di Riyadh terdapat kampus negeri yang khusus menerima Mahasiswi, bernama: Princess 

Nourah bint Abdulrahman University (PNU).  

Persyaratan Mahram bagi Pendaftar dari kalangan Putri 

Semua kampus menerapkan syarat adanya mahram yang sedang tinggal di Arab Saudi, untuk pelamar 

Putri. Pengecualian bisa kita temukan pada kampus bernama KAUST di Thuwal yang merupakan Kampus 

Swasta khusus pascasarjana (S2/S3) pada bidang Sains dan Teknologi. 

Bagaimana cara memenuhi persyaratan Mahram tersebut? 

Pengertian Mahram dalam hal ini adalah "pendamping" yang telah berada di dalam lingkungan Arab Saudi 

SEBELUM pelamar putri tersebut mendaftarkan diri ke kampus. Dibuktikan dengan pendaftar 

melampirkan scan Iqomah (Kartu Identitas Mukim) dari pendamping tersebut pada saat proses pengisian 

formulir di web portal pendaftaran ini. Pendamping bisa merupakan suami, ayah, abang, adik atau 

keluarga yang satu dan lain hal sudah memiliki iqomah karena mereka tinggal di Saudi dalam rangka 

belajar, kuliah atau bekerja. Sehingga Pendamping (mahram) inilah yang membawa Pelamar Putri ke 

Saudi, bukan Pelamar Putri yang membawa Pendamping (mahram). Demikian semoga dapat difahami. 

Informasi mengenai syarat mahram (pendamping) bagi mahasiswi/putri dapat disimak di sini. 

 

 

https://kaustina.com/
https://www.minhatiy.com/2022/01/seputar-syarat-mahram-pada-pelamar.html
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Daftar Universitas Negeri di Arab Saudi yang dapat dipilih 

untuk pengajuan Beasiswa pada Portal Pendaftaran ini 

 

No. Nama Universitas Negeri Lokasi Kampus Pusat Ketersediaan Program 
Persiapan Bahasa Arab 

01. Imam Muhammad bin Saud 
Islamic University (IMAMU) 

Baladiyah al-Shemal, di bagian utara Kota 
Riyadh 

Ada 

02. Islamic University of 
Madinah (UIM) - Khusus 
Putra 

Kota Madīnah al-Munawwarah Ada 

03. Umm Al Quro University 
(UQU) 

Kota Makkah al-Mukarramah Ada 

04. Qassim University (QU) Kota Buraidah, Provinsi Qassim. Ada 

05. King Abdulaziz University 
(KAU) 

Kota Jeddah Ada 

06. King Saud University (KSU) Kota Riyadh 
 

Ada 

07. Taibah University (TaibahU) Kota Madīnah al-Munawwarah Tidak Ada 

08. Princess Nourah bint 
Abdulrahman University 
(PNU) - khusus Putri 

Kawasan Nejd Kota Riyadh Ada 

09. Taif University (TU) Kota Al Hawiyah, Ta’if Ada 

10. King Khalid University (KKU) Kota Abha, al-Namas, Provinsi 'Asir Ada 

11. University Of Tabuk (UT) Kota Tabuk, Provinsi Tabuk Ada 

12. Najran University (NU)  Kota Najran, Provinsi Najran Tidak Ada 

13. Northern Border University 
(NBU) 

Kota Arar Provinsi Al-Ḥudūd Aš-Šamāliyya Ada 

14. Jazan University (JazanU) -  Kota Jazan, Provinsi Jizan Ada 

15. University of Bisha (UB)  Kota Bisha, Provinsi 'Asir - 

16. Al Jouf University (JU) Kota Sakaka, Provinsi Al Jawf Ada 

17. University of Hail (UoH) Kota Ha’il, Provinsi Ha’il - 

18. Majma'ah University (MU) Muhafazhah al-Majma'ah, Provinsi Riyadh Tidak Ada 

19. Imam Abdulrahman Bin 
Faisal University (IAU) 

Kota Dammam, Al-Mintaqah ash-Sharqīyah Ada 

20. Al Baha University (BU) Kota Al Bahah, Provinsi Bahah - 

21. King Faisal University (KFU) Kota Hofuf, Al Ahsa. Al-Mintaqah ash-Sharqīyah - 

22. University of Jeddah (UJ)  Kota Jeddah - 

23. Shaqra University (SU) Kota Sahqra - 

24. University of Hafr Albatin 
(UOHB) 

Kota Hafr Al Bathin Al-Mintaqah ash-Sharqīyah Ada 

25. Prince Sattam bin Abdulaziz 
University (PSAU) 

Al Kharj, wilayah sebelah tenggara kota Riyadh Ada 
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Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk diunggah 

pada situs web pendaftaran 

Dokumen Wajib 

1. Akte Lahir Asli 

2. Akte Lahir (dalam Bahasa Arab / Terjemahan) 

3. SKCK (dalam Bahasa Arab / Terjemahan) – Diterbitkan kurang dari 6 bulan. 

4. Kartu Identitas atau Keterangan Profil Ayah (Mis. KTP, Surat Keterangan atau Akta Kematian) 

5. Transkrip Nilai Ijazah (dalam Bahasa Arab / Terjemahan) 

6. Ijazah SMA/sederajat Asli 

7. Ijazah SMA/sederajat (dalam Bahasa Arab / Terjemahan) 

8. Surat Keterangan Sehat (dalam Bahasa Arab / Terjemahan) - Diterbitkan kurang dari 6 bulan. 

9. Surat Keterangan Sehat - Diterbitkan kurang dari 6 bulan. 

10. Kartu Identitas atau Keterangan Profil Ibu (Mis. KTP, Surat Keterangan atau Akta Kematian) 

11. Passpor (masa aktif lebih dari 6 bulan) 

12. Pas Foto (4 x 6) berwarna. Latar Belakang warna bebas, usahakan putih. Khusus Pas Foto agar 

berformat JPG/PNG. 

13. Transkrip Nilai Ijazah Asli 

14. SKCK Asli – Diterbitkan kurang dari 6 bulan. 

Dokumen Pendukung 

15. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) Asli 

16. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) (dalam Bahasa Arab / Terjemahan) 

17. KTP Asli Pendaftar 

18. Dokumen / Sertifikat Tambahan Lain (Mis. Skor TOEFL/TOAFL, Ijazah sanad hafalan, dll) 

19. 2 (dua) Surat Rekomendasi Tokoh atau Lembaga (dalam Bahasa Arab / Terjemahan) 

20. 2 (dua) Surat Rekomendasi Tokoh atau Lembaga Asli 

Dokumen Tambahan Wajib bagi Pendaftar Putri 

1. Iqomah (Kartu Tanda Mukim di KSA) dari Mahram/Suami. 

2. Bukti Hubungan dengan Mahram/Suami (Buku Nikah atau KK atau Surat Keterangan dari 

Pemerintah) disertai Passportnya. 

3. Bukti Hubungan dengan Mahram/Suami (dalam Bahasa Arab / Terjemahan) disertai dengan 

Passportnya. 

Berkas-berkas ini discan warna dengan format file: bmp, jpg, gif, png ataupun pdf. Berkapasitas masing-

masing file maksimal 2 MB.  

Tanya Jawab mengenai Dokumen dan Berkas, dapat dibaca pada halaman 44. 
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Pedoman Berbahasa Indonesia 
Pembuatan Akun dan Pengisian Formulir 

Study in Saudi 
 

Dalam Rangka Pengajuan Beasiswa 
Pendidikan Jenjang S1 

Mahasiswa Internasional 
Di Lingkungan Kampus Negeri Arab Saudi 
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LANGKAH - LANGKAH DALAM MEMBUAT AKUN  “STUDY IN SAUDI” : 

1. Membuka link https://studyinsaudi.moe.gov.sa/ pada browser computer. Selanjutnya Pendaftar akan 

mendapatkan tampilan layar sebagai berikut:  

 
 

Pilihlah tombol perubahan Bahasa di bagian atas yang memiliki lambang bola dunia. Setelah Bahasa yang 

diinginkan sudah terpilih (Tutorial ini mengambil pilihan “English”), maka di pojok atas, Pendaftar dapat 

melakukan Log in atau “ الدخول تسجيل  “. 

 

2. Setelah menekan tombol Log In, pelamar akan mendapatkan kotak sebagai berikut: 

 
Silahkan menekan tombol “Create a New Account” untuk pembuatan akun, atau Log in jika kamu sudah 

pernah membuat akun. 

https://studyinsaudi.moe.gov.sa/
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3. Setelah kamu menekan tombol “Create a New Account” pendaftar akan mendapatkan tampilan: 

 
Pada Identity Type, pendaftar agar memilih “Other” karena: 

 National ID adalah kartu penduduk yang dimiliki oleh Penduduk Asli Arab Saudi, 

 Iqoma ID adalah kartu tanda mukim bagi penduduk Non Arab Saudi yang tinggal secara legal di 

dalam kerajaan Arab Saudi (Mukimin). 

 Sedangkan untuk Other, adalah menu pendaftaran bagi penduduk Non Arab Saudi yang tinggal di 

luar kerajaan (yang nantinya pendaftaran akan menggunakan email dan Passport) 

Pendaftar agar memilih “Other” kemudian memasukan alamat email, memilih Nationality / 

kewarganegaraan (Indonesia) dan mengetik ulang Visual Code yang tertera. 

Setelah semua terisi, agar menekan Next. 

4. Setelah menekan tombol Next, Pelamar akan mendapatkan tampilan halaman formulir isian (gambar ada 

di bawah). 

a. Kolom Nama.   

 Sistem penulisan nama yang dipecah 4 kata pada pendaftaran kampus Arab Saudi dapat disimak 

di sini 

 Isi Arabic Name dengan menggunakan huruf Hijaiyah dan English Name dengan hurud Alphabet 

(latin). 

 kolom isian yang wajib diisi adalah kolom isian yang memiliki tanda bintang (*) berwarna merah. 

b. Gender: Pilih Male (Putra) atau Female (Putri) 

c. Date of Birth (tanggal lahir): cukup diisi Gregorian (penanggalan Masehi) maka nantinya kalender 

Hijriyah akan otomatis terisi. 

https://www.minhatiy.com/2021/06/perkara-penulisan-4-empat-kata-pada.html
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d. Mobile Number (Nomor hape utama): format penulisan 00 + kode negara (62) + 81234567890 

(contoh: 006281234567890) 

Kemudian tekan “Next” 
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5. Setelah pengisian dilakukan dengan benar dan pendaftar menekan tombol “Next”, maka tahapan 

selanjutnya adalah Verifikasi akun. Pendaftar akan mendapatkan tampilan sebagai berikut: 

  
Pendaftar agar memilih Verifikasi “Email” dengan menekan tulisan Email. Dan menekan tombol Next. 

 

6. Pendaftar diberikan waktu 60 detik untuk membuka email, dan menemukan kode angka verifikasinya. 

Buka email yang masuk dari MOE yang berisikan 5 buah kode unik: 

 
Masukan kelima angka tersebut kembali ke pada laman web pendaftaran. 

Jika dalam 60 detik, gagal didapatkan atau gagal diisi, pendaftar agar menekan tombol “Send Verification 

Number” ulang. 
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Apabila kamu sudah berhasil melakukan verifikasi, akan Nampak tampilan sebagai berikut: 

 

7. Kemudian web pendaftaran akan mengantarkanmu kembali pada menu halaman ini: 

 

 
8. Tekan tombol Log in 
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Setelah tombol Login ditenkan maka kamu perlu memasukan alamat email pendaftaran tadi dan kode 

kunci (password) 

 
9. Caramu mendapatkan Password adalah menunggu email kembali beberapa saat. Apabila sudah didapat, 

kamu akan mendapatkan email untuk membuat password. 

 
Buka email tersebut dan klik “Set password link” 
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Setelah menekan “Set password link”, pendaftar akan mendapatkan tampilan: 

 
Buatlah Password yang kamu kehendaki di kolom isian “Password” dan tulis ulang password yang sama 

pada “Confirm Password”. Isi Visual Code sesuai dengan yang tertera. Jika sudah selesai, klik “Send”. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat password: 

 Menggunakan huruf latin/alphabet 

 Jumlah karakternya minimal 8 huruf/angka dan maksimal 16 huruf atau angka 

 Memiliki minimal satu huruf besar, satu angka (mis. 1234567890) dan satu tanda baca (mis. 

!@#$%^&*?). 

 Contoh: Ahmad@123 

 

Ingat, bahwa kamu hanya memiliki waktu 60 menit untuk melakukan pembuatan password sejak email 

yang terakhir diterima.  

 

10. Setelah tombol “Send” ditekan, maka pembuatan akun mu telah selesai. Silahkan lakukan Log In. 

(Tampilan poin 8). 

 

11. Setelah Log ini dilakukan (tampilan poin 8, tekan tombol دخول), maka akan terlihat tampilan sebagai 

berikut: 
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Jika sudah mendapatkan tampilan ini, maka KAMU TELAH BERHASIL MEMBUAT AKUN.  

12. Perhatikan bahwa saat ini kamu berada pada akun https://mim.moe.gov.sa/Home 

 

13. Padahal lokasi website pendaftaran yang kita tuju adalah:  

https://studyinsaudi.moe.gov.sa/ 

 

14. Maka pendaftar agar Logout pada akun https://mim.moe.gov.sa/Home, caranya adalah dengan menekan 

nama di pojok kanan atas dan menekan Log Out. 

 

 

15. Masuk ke web https://studyinsaudi.moe.gov.sa/ 

Selanjutnya Pendaftar akan mendapatkan tampilan layar sebagai berikut:  

 

 

 

 

https://mim.moe.gov.sa/Home
https://studyinsaudi.moe.gov.sa/
https://mim.moe.gov.sa/Home
https://studyinsaudi.moe.gov.sa/
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16. Pendaftar bisa menggunakan tombol Log in di pojok kanan atas atau tombol “Apply to Study Now” 

berwarna hijau tosca. 
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17. Masukan Alamat Email, Password dan kode Unik Login. Kemudian tekan tombol Log in (دخول). 

Apabila muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Artinya Aplikasi Browser yang kamu sedang gunakan tidak kompatibel dengan system portal pendaftaran 

ini. 

Gunakan Laptop, Tablet atau Komputer dan tidak menggunakan Handphone atau Smartphone. Browser 

yang bisa digunakan antara lain: Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge. 

Apabila Log in berhasil, maka kamu akan mendapatkan tampilan layar yang sama seperti tampilan layar 

study in Saudi di awal, hanya saja pada bagian pojok atas terdapat inisial namamu. Yang menandakan Log 

in kamu berhasil. 

 

18. Selanjutnya agar pendaftar menekan tombol “Apply to Study Now”.  

19. Apabila tampilan layar tidak merespon, maka pendaftar dapat mengulangi kembali dengan menekan 

tombol “My Request”. Dan akan didapat tampilan seperti ini: 
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Pendaftar bisa memanfaatkan halaman ini dengan menekan nomor pendaftaran di bawah tulisan 

“Application Number” kemudian tampilan akan memperlihatkan pengajuanmu, dan silahkan menekan 

tombol “Begin”. 

 

 
 

Agar dapat diingat, apabila pendaftar memiliki kesulitan dalam menyelesaikan pengisian formulir, 

Pendaftar akan selalu bisa memulai ulang atau melengkapi data dengan menggunakan tombol “My 

Request” ini kemudian menekan nomor pendaftaran di bawah tulisan “Application Number. 

 

20. Setelahnya pendaftar akan menemukan Alur Formulir yang akan terlihat seperti ini: 

 

 
 

Tekan checkbox di sebelah tulisan “I Pledge to”  
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Isi Perjanjian: 

“I pledge to study in the universities of the Kingdom of Saudi Arabia, pledge that all official and study 

documents submitted to obtain admission are correct, and that I dedicate myself to the goal for which I 

was presented, which is studying and obtaining a degree, as I pledge to abide by the university regulations 

and instructions that will be accepted, as I pledge to abide by all The laws, laws and regulations applied in 

the Kingdom of Saudi Arabia, and in case of a violation of that, I will be subject to the application of legal 

procedures to my right.” 

 

Terjemahan: 

“Dalam rangka melanjutkan pendidikan di universitas-universitas pada Kerajaan Arab Saudi, maka saya 

berjanji bahwa semua dokumen resmi yang diserahkan pada proses pendaftaran adalah Asli dan benar, 

dan bahwa saya mengabdikan diri untuk tujuan yang diberikan, yaitu: belajar dan memperoleh gelar. 

Kemudian saya berjanji untuk mematuhi peraturan universitas dan instruksi yang akan diterima, saya 

berjanji untuk mematuhi semua hukum yang berlaku di Kerajaan Arab Saudi, dan jika terjadi pelanggaran, 

saya akan tunduk terhadap penerapan prosedur hukum tersebut yang berlaku.” 

 

Dengan menekan checkbox, Pendaftar telah bersedia pada ketentuan yang tertulis di atas. 

Kemudian tekan tombol “Save and Continue”. 

21. Kita dapat melihat bahwa formulir ini memiliki 8 halaman. 

 
 

Kedelapan halaman ini terdiri atas pengisian: 

 

I. Applicant Details (Detail Pelamar) 

II. Contact Details (Detail Kontak) 

III. Qualification Details 

IV. Previous Grants Details 

V. Languages Details 

VI. University Data 

VII. Upload Documents 

VIII. Review & Confirm 
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22. Halaman 1 Formulir: APPLICANTS DETAILS (Detail Pelamar) 

a) Grant Details (Tipe Beasiswa), Pendaftar dari kalangan Indonesia yang hendak melamar dengan 

menggunakan Passport, agar memilih “External Scholarship”. 

 
b) Personal Details (Detail Personal) 

 

 
 

Pendaftar agar memasukan data:  

 Nationality (Kewarganegaraan Sekarang), Original Natinality (Kewarganegaraan saat lahir) 

dan Current place of residency (Negara sekarang tinggal), ketiganya dapat di isi dengan: 

Indonesia. 

 Type of Identity: tertulis otomatis Passport 

 ID in the origin country: dapat diisi dengan nomor KTP Indonesia yang dimiliki. 

 Do you have a valid Iqama number? Apakah kamu memiliki kartu mukim di Saudi? Jawab ya 

atau tidak. 

 Tanggal Lahir: Tertulis otomatis. Tempat lahir agar diketik jawaban sesuai dengan yang tertulis 

pada passport. 
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c) Penulisan Nama Arab (dengan huruf hijaiyah) 

 
 Penjelasan mengenai tata cara penulisan nama yang dipecah 4 kata pada pendaftaran kampus 

Arab Saudi lebih detail dapat disimak di tautan ini. 

 Hanya kolom dengan tanda bintang merah yang wajib diisi. Karena kempatnya tidak memiliki 

tanda bintang merah, maka Pendaftaran tidak diwajibkan memiliki 4 kata pada nama. 

 Jika namamu hanya terdiri atas dua kata (كلمتان) dalam huruf hijaiyah, maka kolom ketiga dan 

keempat dapat dikosongkan. 

 Jika namamu hanya terdiri atas tiga kata ( كلمات ثالث ) dalam huruf hijaiyah, maka kolom keempat 

dapat dikosongkan. 

 Jika namamu hanya terdiri atas satu kata tunggal ( االسم على واحدة كلمة ) dalam huruf hijaiyah, maka 

kolom kedua, ketiga dan keempat dapat dikosongkan. 

 

d) Penulisan Nama Passport (dengan huruf latin/Alpahbet) 

 
 Hanya kolom dengan tanda bintang merah yang wajib diisi. Yaitu: kolom kata pertama. 

 Pastikan nama yang kamu tulis pada kolom ini identik dan memiliki ejaan yang sama persis dengan 

yang tertera pada Passport. 

 

e) Status Pernikahan, Gender, Disabilitas dan Alasan kenapa ingin kuliah di Saudi 

 

https://www.minhatiy.com/2021/06/perkara-penulisan-4-empat-kata-pada.html
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 Social Status (Status Sosial Pernikahan). Pilih single jika bujang atau janda/duda. Pilih Mr/Mrs jika 

kamu memiliki pasangan yang sudah dinikahi. 

 Gender: Male (Putra) dan Female (Putri) 

 With Special Needs (Apakah kamu punya disabilitas/cacat tubuh) ? Ya dan Tidak. 

 Authority from where the visa will be acquired (dimana kedutaan tempat visamu hendak 

dikeluarkan) ? Untuk Warga Negara Indonesia, visa akan dikeluarkan di Kedutaan Kerajaan Arab 

Saudi di Jakarta. Tulis: Jakarta. 

 Reason For Study in KSA (alasan kenapa ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi), dapat ditulis 

dengan Bahasa Arab atau Bahasa Inggris. 

 

f) Father’s and Mother’s Detail (Data Ayah dan Ibu) 

 
 

 
 

Pendaftar agar memasukan data Ayah dan Ibu:  

 Nationality (Kewarganegaraan Sekarang), Other Nationality (Kewarganegaraan lain – tidak 

wajib diisi) dan Current place of residence (Negara sekarang tinggal), Dapat di-isi dengan: 

Indonesia. 

 Current Job: Pekerjaan saat ini. Pendaftar dapat mengisi terjemahan Bahasa inggris dari nama 

pekerjaan orangtua. Namun, jika ayah dan Ibu sudah wafat, dapat ditulis: “Deceased”. Jika 

ayah dan ibu tidak bekerja karena mengurus rumah, dapat ditulis “Homemaker”. Jika ayah 

dan ibu tidak bekerja karena sakit, dapat ditulis “Not working due to illness”. Jika ayah tidak 

bekerja dan sedang mencari pekerjaan, dapat ditulis “unemployment”.  Jika ayah dan ibu  

adalah pensiunan, dapat ditulis “Retired”. Jawaban dapat ditulis dengan Bahasa Arab atau 

Bahasa Inggris. 
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g) Status Pekerjaan dan Kondisi Keuangan 

 
 Are you an employee? (Apakah kamu seorang pegawai) ? Ya atau Tidak 

 Annual Income (Penerimaan uang setahun yang dikonversi dalam dolar). 

 Source of Income (Sumber Pendapatan). Jawaban: Support form my family (dukungan dari 

keluarga), Job (jika kamu bekerja), dsb. 

 

h) Passport Details (Data Passport) 

 
 Isi Nomor Passport, Tanggal Passport diterbitkan, Tanggal Passport kadaluarsa, serta lokasi 

passport diterbitkan (semua tertera di halaman dalam passport) 

 Cukup isi penanggalan masehi, nantinya penanggalan hijriah akan terisi otomatis 

 Type of Passport agar diisi: Normal. 

 

i) Setelah memastikan kembali pengisian sudah benar, selanjutnya Pendaftar bisa menekan “Save and 

Continue”. 
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23. Halaman 2 Formulir: CONTACTS DETAIL (Detail Kontak) 

a) Address Details (Alamat Pendaftar) 

 
 Email dan Nomor Handphone, sudah otomatis terisi. 

 “Alternative Mobile Number” adalah nomor handphone alternatif yang biasa kamu gunakan 

(tidak wajib diisi), ikuti format yang sama: 00+kode negara+nomor. Misalnya: 006281234567890 

 “Geographical Location” adalah Lokasi geografis tempat tinggal. Kamu bisa memilih disesuaikan 

dengan area Waktu Indonesia. Misalnya WIB (pilih: West of the country), WITA (pilih: central 

country), WIT (pilih: East of the Country). Rekan-rekan dari Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan 

Gorontalo dapat pula dipersilahkan mengisi “North of the country” sebagai alternatif selain 

“Central Country” (bebas dipilih), sama halnya dengan Nusa Tenggara yang bisa juga memilih 

“South of the country” sebagai alternatif pilihan (bebas dipilih). 

 “Region” dapat diisi dengan Provinsi, 

 “Governate/City” dapat diisi Kota atau Kabupaten atau Kotamadya, 

 “Neighborhood” agar diisi Kelurahan spasi Kecamatan, 

 “Street” agar diisi nama jalan, 

 “Building number” agar diisi nomor rumah (Apabila rumahmu tidak memiliki nomor dapat diisi: 

00), 

 “Zip Kode” adalah Kode Pos, 

 PO BOX (dapat dikosongkan jika tidak ada) 

 “Apartment Number” (dapat dikosongkan jika tidak ada). 
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b) Mahram. Adalah kontak isian Mahram yang berada di Saudi untuk pendaftar Putri. Bagi Pendaftar 

Putra, kolom ini tidak akan terlihat. Informasi lebih detail mengenai syarat Mahram pada pendaftar 

putri di Kampus Saudi, dapat disimak pada artikel berikut. 

 

c) First and Second Relative Details (Nomor orang terdekat untuk Kondisi Darurat. 

Isian ini dapat diisi data diri orangtua atau istri atau adik/kakak atau keluarga lain yang dapat 

dihubungi dalam situasi darurat yang apabila terjadi kepadamu. 

 
 “Full Name” nama lengkap beliau, 

 “Relative Relation” Hubungan dengan pendaftar, 

 Kemudian silahkan isi Alamat, Nomor Hape dan email beliau. (Nomor Hape, agar ikuti format yang 

sama: 00+kode negara+nomor. Misalnya: 006281234567890) 

 

d) Details of one of the teachers who teach the student (Guru yang pernah mengajarmu) 

 
 “Full Name” nama lengkap beliau, 

 “Employer” Nama lembaga/sekolah tempat beliau bernaung saat mengajarmu, 

 Kemudian silahkan isi Alamat, Nomor Hape dan email beliau. (Nomor Hape, agar ikuti format yang 

sama: 00+kode negara+nomor. Misalnya: 006281234567890) 

 

https://www.minhatiy.com/2022/01/seputar-syarat-mahram-pada-pelamar.html
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e) Identifier Details (Orang yang mengenalmu / Pemberi Rekomendasi) 

 
 “Name” nama lengkap penandatangan Surat Rekomendasi, 

 “Nationality” kewarganegaraan penandatangan Surat Rekomendasi,. 

 “Employer” Nama lembaga tempat beliau bernaung saat memberikan rekomendasi atau 

Jabatannya, 

 Kemudian silahkan isi email beliau atau email lembaga. 

 

f) Social Media Accounts (Akun-akun Sosial Media) 

 
 Akun facebook dapat diisi dengan melakukan paste dari link profil masing-masing, contoh (ubah 

huruf jingga dengan profilmu): https://web.facebook.com/mahasiswaUIM 

 Akun twitter dapat diisi dengan melakukan paste dari link profil masing-masing, contoh (ubah 

huruf jingga dengan profilmu): https://twitter.com/mahasiswaUIM 

 Dapat diisi dengan tulisan “Not Exist” atau يوجد ال  jika tidak memiliki akun Twitter/Facebook. 

 Untuk Akun Linkedln dan Youtube dapat dikosongkan jika tidak memilikinya. 

 

j) Setelah memastikan kembali pengisian sudah benar, selanjutnya Pendaftar bisa menekan “Save and 

Continue”. 
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24. Halaman 3 Formulir: QUALIFICATION DETAILS (Latar Belakang Pendidikan) 

a) Degree Requires (Jenjang yang dilamar) 

 
Pendaftar dapat memilih jenjang pendidikan apa yang dapat hendak dilamar. Untuk Pendaftar lulusan 

SMA/sederajat yang hendak melanjutkan ke jenjang Mahad lughoh/Sarjana, agar dapat memilih 

“Bachelor Degree”. 

 

b) Add Qualification (Riwayat Pendidikan) 

 
 Pendaftar agar menekan tombol “Add Qualification” (panah biru) untuk menambahkan 

riwayat pendidikan. Panah Hijau bisa digunakan untuk mengedit dan panah merah digunakan 

untuk menghapus. 

 
 “Place of Qualification”, Pendaftar dapat mengisinya dengan Negara tempat sekolah. 

 

 



   

30 
 

 

 “Type of School”, untuk pendaftar yang menggunakan Ijazah negara, dapat mengisinya 

dengan “Government”, bagi yang nantinya akan mendaftar menggunakan ijazah pondok yang 

sudah melakukan proses muadalah dengan Arab Saudi bisa mengisi ”  معتمدة أهلية ”, sedangkan 

yang menggunakan ijazah pondok yang belum melakukan muadalah dengan Arab Saudi bisa 

mengisi “ أهلية ”. 

 “School Name”, untuk memilih/menuliskan nama sekolah sesuai dengan yang tertera pada 

ijazah yang digunakan. 

 Untuk Pendaftar yang pondoknya sudah melakukan proses muadalah dengan Arab Saudi dan 

mengisi ”  معتمدة أهلية ”, maka nama pondoknya “school name” sudah otomatis terdapat pada 

menu pilihan yang dapat dipilih. 

 “Grade” dapat diisi dengan status yang tertera pada Ijazah/transkrip nilai. Jika tidak tertera, 

pendaftar bisa mengambil acuan sebagai berikut: 

 

 
 

 “Graduation Date”, tanggal yang tertera pada Ijazah. cukup diisi Gregorian (penanggalan 

Masehi di kanan) maka nantinya kalender Hijriyah akan otomatis terisi. 

 “Specialization” boleh tidak diisi apabila tidak ada pilihan. Untuk beberapa akun yang memiliki 

pilihan, pelamar dengan latar belakang Ijazah Sains, IPA, SMK Sains/kesehatan dapat memilih 

"Alamiy". Dan pelamar dengan latar belakang IPS, Sastra, Agama, SMK Ekonomi dan Sosial 

dapat memilih "Adabiy". 

 “Accumulated Average” nilai rata-rata pada skala 100 (gunakan tanda titik dalam penggunaan 

koma) 

 Jika sudah selesai pengisian, dapat menekan tombol “Submit”. 

 

c) “Interests and Hobbies”, Pedaftar bisa menuliskan narasi yang berisikan hobi atau kesukaan. 

Penulisan jawaban bisa dilakukan dalam Bahasa Inggris atau Arab. 

Skala Deskipsi

95 - 100 Excellent

85 - 94,99 Very Good

75 - 84,99 Good

60 - 74,99 Acceptable

< 60 Other

Rata - rata Nilai
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d) “volunteer work”, Pedaftar bisa menuliskan narasi yang berisikan Aktiftas positif yang pernah 

dilakukan (Misalnya: Relawan Bencana, Mengajar di TPA/TPQ, guru Al Qur’an, dll). Penulisan jawaban 

bisa dilakukan dalam Bahasa Inggris atau Arab. 

 
e) Setelah memastikan kembali pengisian sudah benar, selanjutnya Pendaftar bisa menekan “Save and 

Continue”. 

 

 

25. Halaman 4 Formulir: PREVIOUS GRANT DETAILS (Riwayat Pernerimaan Beasiswa) 

Halaman ini berisikan pertanyaan mengenai “Have you received a previous scholarship in Saudi Arabia?” 

Apakah kamu sudah pernah dinyatakan sebagai penerima beasiswa di Kerajaan Arab Saudi yang membuat 

diri kamu mendapatkan visa untuk terbang kesana? Jawab Ya dan Tidak. 

 

 Program seperti jenjang Sarjana di LIPIA, tidaklah masuk kategori “Ya” ini. 

 Pada umumnya Mahasiswa S1 yang sudah pernah mendapatkan visa untuk melajutkan studi 

dengan terbang ke Arab Saudi, maka kesempatannya untuk mendaftarkan diri di kampus lain, 

sudah tertutup. 

 Jawaban “Yes” bisa digunakan apabila pendaftar adalah pelamar jenjang Dirosat Ulya 

(Pascasarjana/S2/S3) yang pada jenjang sebelumnya juga merupakan lulusan universitas di Arab 

Saudi. 

 Setelah memastikan kembali pengisian sudah benar, selanjutnya Pendaftar bisa menekan “Save 

and Continue”. 
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26. Halaman 5 Formulir: LANGUAGE DETAIL (Detail Kemampuan Bahasa) 

a) “Is the student fluent in Arabic language?” Apakah Penuntut ilmu bisa berbahasa Arab?  

Jawab Ya atau Tidak. 

 

Jika Ya, maka pendaftar agar memilih seperti apa tingkat kemampuan menulis (writing), Reading 

(membaca), Conversation (percakapan), Listen (mendengar) mereka. 

Pilihan tingkatan: Beginner (Pemula), Medium (pertengahan), Advanced (Fasih). 

“Is Native” bisa dichek, hanya apabila Pendaftar menjadikan Bahasa Arab sebagai Bahasa Ibunya 

(Bahasa Pertama Asli saat ia tumbuh dewasa) 

b) Other Language (Bahasa yang lain) 

 
Agar Pendaftar memasukan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa lainnya (jika memang 

menguasai) pada tombol “Add Language” dan mengisinya seperti saat menuliskan Bahasa Arab. 
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c) Pada pilihan Bahasa Indonesia, Pendaftar dari Indonesia agar menekan tombol chek “Native” 

d) Pada pilihan Bahasa Inggris, pendaftar agar memasukan skor IELTS atau TOEFL yang dimiliki. Dan 

memilih “Unregistered” apabila tidak memiliki sertifikat kemampuan tersebut. 

  

Setelah memastikan kembali pengisian sudah benar dan seluruh Bahasa telah di “Submit”, selanjutnya 

Pendaftar bisa menekan “Save and Continue”. 
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27. Halaman 6 Formulir: UNIVERSITY DATA (Data Universitas) 

a) Select Universities (Pemilihan Universitas) 

Pendaftar diminta untuk memilih 3 (tiga) kampus negeri yang diajukan pada proses pendaftarannya. 

Dan dapat mengambil 3 (tiga) Fakultas (college) pada masing-masing dari ketiga kampus negeri 

tersebut. Dengan demikian, agar Pendaftar tidak sembarangan mengambil Fakultas (college) di luar 

bidang ilmu Agama Islam karena banyaknya persyaratan dan kriteria tambahan yang harus dipenuhi 

untuk mengambil fakultas umum tersebut.  

Pendaftar dalam hal ini, dapat memulainya dengan menekan tombol “Add University”. 

 

 

Untuk memudahkan pendaftar dalam menentukan dan mengurutkan pilihan, berikut kami sampaikan 

beberapa penilaian: 

 Kluster 1. Kampus-kampus Prioritas untuk dipilih  

 Kluster 2. Kampus-kampus Favorit Penuntut Ilmu 

 

[KLUSTER 1] - Kampus-kampus Prioritas dengan perkuliahan terbaik pada bidang Agama 
Islam 

No Nama Kampus Negeri Lokasi Penjelasan Prioritas 

1 Imam Muhammad bin Saud 
Islamic University (IMAMU) 

Baladiyah al-
Shemal, di 
bagian utara 
Kota Riyadh 

IMAMU merupakan Kampus Terbaik pada 
jurusan bidang Syariah (Fiqh dan Ushul 
Fiqh), Universitas ini telah melahirkan 
anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi 
(bahasa Arab: كبار العلماء السعودية هيئة ) paling 
banyak dibandingkan kampus lain di saudi.  

Fakultas yang dapat dipilih pada bidang Agama dan Bahasa Arab di IMAMU:  
College of Sharia, College of Sharia and Islamic Studies, College of Fundamentals of Religion 
(Ushuluddin), College of Arabic Language 

2 Islamic University of Madinah 
(UIM) - Khusus Putra 

Kota Madīnah al-
Munawwarah 

UIM terpilih karena keberkahan lokasinya 
di kota Nabi dan sebagai salah satu dari 
Haramain dimana dalam kota tersebut 
terdapat Masjid Nabawi. Halaqah-halaqah 
keilmuan di Masjid Nabawi adalah prioritas 
incaran para penuntut ilmu. Merupakan 
kampus Internasional yang  menerima 
paling banyak Mahasiswa Asing 
dibandingkan kampus lain di Saudi. 
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Fakultas yang dapat dipilih pada bidang Agama dan Bahasa Arab di UIM:  
College of Sharia, College of Dawa and Fundamentals of Religion (Dakwah dan Ushuluddin), 
College of Arabic Language, College of Hadith and Islamic Studies (Hadits dan Ilmu Islam), College 
of Holy Quran and Islamic Studies (Al Qur'an dan Ilmu Islam) 

3 Umm Al Quro University 
(UQU) 

Kota Makkah al-
Mukarramah 

UQU terpilih karena keberkahan lokasinya 
di kota Mekkah. Kota ini adalah tempat 
kelahiran Rasulullah ( ََصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّم) dan 
menjadi berdirinya Kakbah, kiblat umat 
Muslim. Kampus ini masuk sebagai salah 
satu dari kampus terbaik di Saudi, dengan 
lokasi paling dekat dengan Masjidil Haram.  

Fakultas yang dapat dipilih pada bidang Agama dan Bahasa Arab di UQU:  
College of Dawa and Fundamentals of Religion (Da'wah dan Ushuluddin), College of Arabic 
Language and Literature, dan College of Education  

4 Qassim University (QU) Kota Buraidah, 
Provinsi Qassim. 

Qassim University (QU) merupakan salah 
satu Kampus papan atas pada jurusan 
bidang Syariah (Fiqh dan Ushul Fiqh). 
Provinsi Qassim adalah tempat lahir Ahli 
Tafsir bernama Syeikh Abdurrahman As 
Sa'di dan Alim Karismatik Syeikh Ibn Al 
Utsaimin. Pada mahad 'ilmy cikal bakal 
terbentuknya kampus inilah dahulu 
keduanya Rahimahumallah mengajar. 

Fakultas yang dapat dipilih pada bidang Agama dan Bahasa Arab di QU:  
College Sharia and Islamic Studies,  College of Arabic Language and Social Studies, dan College of 
Education  

5 King Abdulaziz University 
(KAU) 

Kota Jeddah KAU adalah Universitas Terbaik Urutan 1 di 
Arab Saudi secara Global. 

Fakultas yang dapat dipilih pada bidang Agama dan Bahasa Arab di KAU:  
College of Art and Humanities (Dirosat Islamiyah, Syariah, Tarikh/Sejarah), College of Languages 
and Translation (Sastra Arab) 

6 King Saud University (KSU) Kota Riyadh KSU adalah kampus tertua di Arab Saudi. 
Merupakan kampus pusat dari hampir 
seluruh kampus di Saudi sebelum akhirnya 
mereka memisahkan diri. KSU adalah 
Universitas Terbaik pada bidang 
pembelajaran Bahasa Arab. Lokasinya di 
Ibukota negara menjadikan KSU menjadi 
salah satu dari lima kampus terbaik di Arab 
Saudi. 
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Fakultas yang dapat dipilih pada bidang Agama dan Bahasa Arab di KSU: 
College of Arabic Language and Literation dan College of Education. Pada College of Education, 
terdapat jurusan Dirosat Islamiyah (Studi Islam) dan Dirosat Qur'aniyah (Studi Al Qur'an). 
Penjurusan lebih spesifik pada bidang Hadits, Aqidah dan Fiqh dapat dipilih Mahasiswa Dirosat 
Islamiyah pada semester 6. Kemudian bidang Tafsir atau Qiroat dapat dipilih oleh Mahasiswa 
Dirosat Qur'aniyah. 

7 Taibah University (TaibahU) Kota Madīnah al-
Munawwarah 

TaibahU terpilih karena keberkahan 
lokasinya di kota Nabi dan salah satu dari 
Haramain dimana dalam kota tersebut 
terdapat Masjid Nabawi. Halaqah-halaqah 
keilmuan di Masjid Nabawi adalah prioritas 
incaran para penuntut ilmu dari seluruh 
dunia islam. Hal yang menguntungkan 
pada kampus Taibah adalah, seperti 
kampus lain pada umumnya, kampus ini 
menerima calon Mahasiswa Baru dari 
kalangan putra dan putri. 

Fakultas yang dapat dipilih pada bidang Agama dan Bahasa Arab di TaibahU:  
College of Art and Humanities, dimana di dalamnya terdapat jurusan: Dirosat Islamiyah (Studi 
Islam) Dirosat Qur'aniyah (Tafsir dan Qira'at), Tarikh (Sejarah) dan Dirosat Lughowiyah (Bahasa 
Arab) 

8 Princess Nourah bint 
Abdulrahman University 
(PNU) - khusus Putri 

Kawasan Nejd 
Kota Riyadh 

PNU adalah kampus terbagus, termewah 
dan terbaik khusus putri di Arab Saudi. Dan 
merupakan kampus terbesar khusus putri 
di dunia. 

Fakultas yang dapat dipilih pada bidang Agama dan Bahasa Arab di PNU:  
College of Art and Humanities,dimana di dalamnya terdapat jurusan: Dirosat Islamiyah (Studi 
Islam) Ulumul Qur'an (Tafsir dan Qira'at) dan Dirosat Lughowiyah (Bahasa Arab) 

 

[KLUSTER 2] - Kampus-kampus Negeri Favorit Penuntut Ilmu di Arab Saudi 

No Nama Kampus Negeri dan Lokasi No Nama Kampus Negeri dan Lokasi 

9. Taif University (TU) - Al Hawiyah, Ta’if 18. Majma'ah University (MU) - Muhafazhah al-
Majma'ah, Provinsi Riyadh. 

10. King Khalid University (KKU) - Lokasi: Kota Abha, 
al-Namas, 'Asir Province 

19. Imam Abdulrahman Bin Faisal University (IAU) - 
Kota Dammam, Provinsi Eastern Province 

11. University Of Tabuk (UT) - Kota Tabuk 20. Al Baha University (BU) – Kota Baha 

12. Najran University (NU) - Kota Najran 21. King Faisal University (KFU) - Kota Hofuf, Al Ahsa 

13. Northern Border University (NBU) - Kota Arar 
Provinsi Al-Ḥudūd Aš-Šamāliyya 

22. University of Jeddah (UJ) - Kota Jeddah 

14. Jazan University (JazanU) - Provinsi Jizan. 23. Shaqra University (SU) - Kota Sahqra 

15. University of Bisha (UB) - Kota Bisha Provinsi 'Asir. 24. University of Hafr Albatin (UOHB) - Kota Hafr Al 
Bathin Provinsi Eastern Province 

16. Al Jouf University (JU) - Kota Sakaka, Provinsi Al 
Jawf 

25. Prince Sattam bin Abdulaziz University (PSAU) -Al 
Kharj, wilayah sebelah tenggara kota Riyadh 

17. University of Hail (UoH) – Kota Ha’il   
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 Pendaftar disarankan untuk bisa mengkombinasikan kedua jenis kluster ini, yaitu: Kluster 1 

(Prioritas) dan Kluster 2 (Favorit) pada tiga pilihan kampus yang diberikan pada formulir. Baik 

dengan formasi 1 kampus prioritas + 2 kampus favorit ataupun 2 kampus prioritas + 1 kampus, 

untuk memperbesar dirinya dapat diterima. 

 Kampus-kampus kluster 1 cenderung lebih ketat persaingannya dibandingkan kampus-kampus 

kluster 2 dikarenakan lebih banyaknya pelamar. 

 Melakukan kombinasi kedua jenis kluster pada ketiga pilihan kampus ini, sifatnya tidak wajib. 

 Pada dasarnya perbandingan kualitas perkuliahan Agama Islam pada seluruh kampus di Saudi itu 

hampir sama dan tidak terdapat ketimpangan. 

 Profil lebih detail mengenai kampus-kampus negeri di Saudi, dapat dilihat pada artikel ini. 

 

b) Poin Tambahan 

 Perhatikan keterangan “Fee Amount In Saudi Riyals” (besaran biaya dalam Riyal Saudi) pada 

beberapa College yang dipilih. Jika tidak menunjukan angka 0 (nol), bisa jadi fakultas yang kamu 

pilih tersebut, tidak memberikan beasiswa. 

 Beberapa College di bidang umum (sains, teknologi, humaniora) juga mewajibkan pendaftar 

memiliki skor kemampuan Bahasa inggris, sehingga muncul kolom seperti ini setelah memilih 

Fakultas: 

 
Maka, Pendaftar agar menuliskan berapa skor nilai IELTS dan TOEFL mereka. Kolom ini akan hilang 

jika Pendaftar hanya mengambil jurusan pada rumpun ilmu agama islam. 

 

c) Other University Preferences 

 

https://www.minhatiy.com/2022/10/kaleidoskop-jadwal-penerimaan-s1-dalam.html
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Pendaftar diberikan pertanyaan “Do you want to allow your data to the rest of the universities if all desires 

are not accepted?” yang artinya:  

Apakah kamu bersedia apabila pengajuanmu dialihkan ke kampus-kampus yang lain, apabila 

pengajuanmu tidak diterima (oleh ketiga kampus yang dipilih) ?  

Jawab Ya atau Tidak. 

Setelah memastikan kembali pengisian sudah benar, selanjutnya Pendaftar bisa menekan “Save and 

Continue”. 
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28. Halaman 7: UPLOAD DOCUMENTS (Pengunggahan Dokumen) 

a) Daftar Dokumen yang harus diunggah: 

No. Required Documents Dokumen Wajib المرفقات االجبارية 
1 Birth certificate Akte Lahir ASLI شهادة الميالد 

2 Birth certificate (translated to 
Arabic) 

Akte Lahir (Arab) شهادة الميالد مترجمة إلى اللغة العربية 

3 Certificate of absence from 
security precedents 
(translated to Arabic) 

SKCK (Arab)  شهادة الخلو من السوابق األمنية مترجمة
للغة العربية )يجب أن ال يزيد مدة إصدار 

أشهر( 6الشهادة عن   

4 Father's ID Kartu Identitas Ayah إثبات هوية األب 

5 Grade Statement (translated 
to Arabic) 

Transkrip Nilai Ijazah (Arab) كشف الدرجات مترجم للغة العربية 

6 High School Certificate Ijazah SMA/Sederajat Asli الشهادة الدراسية للمرحلة الثانوية 

7 High School Certificate  
(translated to Arabic) 

Ijazah SMA/Sederajat Asli 
(Arab) 

الثانوية مترجمة  الشهادة الدراسية للمرحلة
 للغة العربية

8 Medical Report (translated to 
Arabic) 

Surat Sehat (Arab) التقرير الطبي مترجم للغة العربية 

9 Medical Report Surat Sehat Asli  التقرير الطبي )يجب أن ال يزيد مدة
أشهر( 6إصدار التقرير الطبي عن   

10 Mother's ID Kartu Identitas Ibu إثبات هوية األم 

11 Passport Passport جواز السفر 

12 Personal Picture (4 x 6) Pas Foto (4:6) ( 4صورة شخصية x6) 

13 Score Detection Transkrip Nilai Ijazah Asli كشف الدرجات 

14 Security Case-Free Certificate SKCK Asli شهادة الخلو من السوابق األمنية 

  Optional Documents Dokumen Pendukung المرفقات االختيارية 
15 Certificate of good conduct 

and behavior 
Surat Keterangan 
berKelakuan Baik (SKKB) 
Asli 

 شهادة حسن السيرة والسلوك

16 Certificate of Good conduct 
(translated to Arabic) 

Surat Keterangan 
berKelakuan Baik (SKKB) 
(Arab) 

شهادة حسن السيرة والسلوك مترجمة إلى 
 اللغة العربية

17 Identity Picture In The 
Country Of Origin 

KTP Asli Pendaftar  الرقم الوطني في البلد االصليصوره من  

18 Other Annexes Sertikat Tambahan Lain المرفقات األخرى 

19 Recommendation (translated 
to Arabic) 

Surat Rekomendasi 1 dan 2 
(Arab) 

تزكية من جهة معتمدة أو شخصية 
 اعتبارية مترجم للغة العربية

20 Sponsorship from a certified 
entity or corporate 
personality 

Surat Rekomendasi 1 dan 2 
Asli 

تزكية من جهة معتمدة أو شخصية 
 اعتبارية
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  Female Required 
Documents 

Dokumen Wajib Putri المستندات المطلوبة لإلناث 

21 Copy of muhram's ID Iqomah Mahram صورة من هوية المحرم 

22 Proof of relative Mahram Tanda Bukti Hubungan 
dengan Mahram 

 إثبات قرابة المحرم من جهة معتمدة

23 Proof of the relative of the 
Mahram (translated to 
Arabic) 

Tanda Bukti Hubungan 
dengan Mahram (Arab) 

إثبات قرابة المحرم من جهة معتمدة 
 مترجم للغة العربية

 

b) Cara mengunggah berkas adalah, menekan tombol “Attach Document” (panah hijau) di bagian 

bawah. Panah Coklat muda untuk mengunduh hasil unggahan (dalam rangka pengecekan). Panah 

Merah untuk menghapus. 

 

Setelah menekan tombol “Attach Document” pendaftar dapat memilih dokumen yang hendak 

diunggah.  
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 Setiap file harus berkapasitas di bawah 2 MB dengan format bmp, jpg, gif, png ataupun pdf. 

 Setelah berkas berhasil dipilih, pendaftar agar menetukan “Category” dari jenis file yang 

diunggah. Kemudian klik “Attach” jika sudah selesai. 

 Agar pendaftar melakukan proses pengunggahan berkas ini dengan tidak menggunakan HP untuk 

meminimalisir kesalahan pengunggahan. (Gunakan Laptop, PC atau Tablet) 

Kamu dapat memilih berkas lebih dari satu sekaligus 

 

Lakukan hingga semua berkas sudah terunggah seluruhnya. 

 

Setelah memastikan kembali pengisian dan lampiran diunggah dengan benar, selanjutnya Pendaftar bisa 

menekan “Save and Continue”. 
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29. HALAMAN TERAKHIR: Review dan Confirm (Konfirmasi dan Pengajuan Pendaftaran) 

 

 

Pada halaman ini, merupakan tahap akhir dari proses pengajuan pendaftaran, dimana halaman ini pendaftar 

diminta untuk melakukan verifikasi apakah seluruh halaman formulir yang telah dibuat sudah diisi secara 

sempurna. 

Pendaftar bisa menggunakan tombol “save” untuk menyimpan dan menutup jendala browser tanpa perlu 

takut data hilang karena sudah disimpan. Setelah Log in, Pendaftar akan selalu bisa melengkapi data dengan 

menggunakan tombol “My Request”, kemudian menekan nomor pendaftaran di bawah tulisan “Application 

Number. Asalkan pengajuan belum dikirim (menekan tombol submit). 

Namun apabila pendaftar sudah yakin pada seluruh data yang diisi dan hendak mengajukan pendaftaran, 

Pendaftar bisa langsung menekan tombol “Submit” untuk mengirimkan pengajuannya. 

Seluruh pendaftaran anda belum resmi terkirim dan belum selesai sebelum anda menekan tombol “Submit” 

ini. 

 

Apabila tombol “Submit” ini sudah ditekan, maka pengajuanmu sudah berhasil apabila terdapat tampilan 

seperti di atas. 

Senantiasa diluruskan niatnya dan dijaga semangatnya. Semoga Allah senantiasa melapangkan rizkimu dalam 

menuntut ilmu. Terima kasih  

 

- Selesai - 
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Hasil pendaftaran nantinya, cukup diamati melalui web: https://studyinsaudi.moe.gov.sa/  dan masuk melalui 

menu log in. 

Tampilan halaman my request apabila pengajuan telah selesai: 

 

Di dalamnya terdapat roqm tholab (Application Number) dan status pendaftaran dari kampus. 

Untuk memastikan bahwa akun kamu sudah terbentuk dan tidak eror apabila web “Study in Saudi” sedang 

down, kamu masih bisa melakukan pengecekan akun kamu dengan log in pada link https://mim.moe.gov.sa/ 

Meskipun akun MIM ini bukanlah portal tempat pendaftaran. 

Semoga bermanfaat. 

  

https://studyinsaudi.moe.gov.sa/
https://mim.moe.gov.sa/
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Pertanyaan yang Sering Diajukan 
Apakah Passport dibuat sebelum melakukan pendaftaran atau setelah diterima? 

Passport dibuat sebelum melakukan pendaftaran sebagai bagian dari syarat pemberkasan pendaftaran. 

Jangan lupa siapkan surat pengantar dari sekolah atau lembaga untuk dapat meyakinkan petugas imigrasi 

dalam menyetujui pengajuan pembuatan passport mu. Berpakaianlah yang rapi, sopan, baik dan tidak 

mecolok pada saat proses mendatangi kantor imigrasi. Cek kembali apakah perlu dilakukan pendaftaran 

online untuk mendapatkan nomor antrian. 

 

Apakah yang membedakan antara SKKB dan SKCK ? Dan apakah keduanya harus diterjemahkan? 

 SKKB pada umumnya dikeluarkan oleh pihak Sekolah, terdapat judul surat yang jelas tertera “Surat 

Keterangan Kelakuan Baik (SKKB).” Pendaftar bisa mendapatkan format dan contoh SKKB di mesin 

pencarian seperti google. SKCK dikeluarkan oleh pihak kepolisian. 

 SKKB pada pendaftaran umum wajib diterjemahkan ke bahasa Arab melalui penerjemah tersumpah. 

 SKCK disarankan juga diterjemahkan ke bahasa Arab melalui penerjemah tersumpah. Keduanya (SKCK 

asli dan terjemahan) digabungkan dengan format PDF menjadi satu kesatuan file. 

 

Apakah Surat Kesehatan harus melakukan Medical Check Up (MCU) secara keseluruhan dengan melakukan 

pemeriksaan TBC, Hepatitis, dsb? 

Pada pendaftaran pada kampus-kampus di Saudi, surat sehat bisa diambil dari puskesmas, klinik, dokter 

umum atau Rumah sakit dengan format sederhana. Pemeriksaan MCU lengkap hanya akan dilakukan apabila 

pelamar sudah dinyatakan diterima dan hendak melakukan proses pengambilan visa. 

 

Bagaimana pemecahan masalah terkait pembuatan SKCK pada kondisi penuntut ilmu yang sedang tidak 

berada di lokasi domisili saat ia sedang mencoba mengumpulkan berkas? 

Informasi yang beredar adalah SKCK hanya bisa diproses pada lokasi domisili KTP. 

Pada pembuatan SKCK Mabes Polri di Jakarta, pengajuannya tidak harus sesuai dengan domisili (Jakarta). 

Pengajuan bisa dilakukan oleh siapapun oleh seluruh Warga Nergara Indonesia. 

Adapun untuk SKCK Polda, Polres dan Polsek memang hanya bisa diproses pada lokasi domisili KTP. 

Untuk pembuatan SKCK baru (Polda, Polres dan Polsek), setahu kami, pembuatannya bisa diwakilkan asalkan 

memiliki rumus 3 jari. Pendaftar bisa melakukan penyetakan rumus 3 jari di kantor polisi terdekat Pendaftar, 

kemudian kirim dokumen itu ke Rumah, dan minta orang rumah bikin SKCK Pendaftar ke kantor polisi domisili 

Pendaftar dengan rumus 3 jari sebagai dokumen pelengkap. 

Untuk perpanjangan SKCK (Polda, Polres dan Polsek), perpanjangan bisa diwakilkan oleh orang lain dengan 

menggunakan SKCK lama. Silahkan komunikasikan dengan kantor polisi tujuan domisili untuk lebih detailnya. 
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Buatlah SKCK dengan tujuan "melanjutkan pendidikan" tidak perlu spesifik memberitahukan untuk kuliah di 

timur tengah atau luar negeri. Agar SKCK bisa dipergunakan pada banyak pendaftaran kampus lain dan proses 

pembuatan nya tidak dipersulit. Namun, apabila sudah terlanjur tertulis demikian, maka tidak mengapa. 

 

Transkrip nilai yang diunggah itu Nilai Raport atau Nilai di belakang Ijazah? 

Definisi umum transkrip nilai adalah nilai yang terlampir dengan keluarnya ijazah. Sehingga yang dimaksud di 

sini adalah nilai di belakang ijazah. 

 

Apa yang dimaksud dengan Kartu Identitas atau Keterangan Profil Orangtua? 

Yang dimaksud dengan Kartu Identitas atau Keterangan Profil Orangtua adalah KTP orangtua. Jika orangtua 

tidak memiliki KTP, maka dokumen yang diunggah bisa digantikan Passport Orangtua atau Surat Keterangan 

dari Pemerintah tentang informasi kependudukan Orangtua. Jika Orangtua sudah wafat, maka KTP ini bisa 

digantikan Akte Kematian.  

 

Bagaimana dengan Surat Rekomendasi? Kalau kita memilih tiga kampus sekaligus, dan formulir hanya 

memberikan slot Surat Rekomendasi dua buah, maka kampus mana yang harus kami tulis pada surat 

rekomendasi ini? 

Pertama, kamu bisa gunakan semua surat rekomendasi kampus yang sudah kamu miliki, meski tidak sesuai 

dengan kampus yang kamu pilih. Artinya, surat rekomendasi tidaklah dibatasi maksimal hanya 2 (dua) buah 

saja, namun bisa sebanyak-banyaknya. Asalkan kapasitas maksimal file PDF setelah digabungkan masihlah di 

bawah 2 MB. 

Kedua, jika masih ada waktu, agar usahakan kamu membuat surat rekomendasi yang tidak secara spesifik 

menuliskan nama kampus.  

Contoh 1, nama kampus diganti dengan: "Untuk melanjutkan pendidikan ke Arab Saudi". 

Contoh 2, badan surat bisa ditulis: 

 

Format Surat Rekomendasi Bebas. Tidak wajib mengikuti contoh-contoh di atas.  

Ketiga, Dokumen rekomendasi kamu akan kurang nilainya jika tidak dalam Bahasa Arab. Atau tidak disertakan 

Terjemahan Bahasa Arabnya. 

Surat rekomendasi dari pihak-pihak yang berbeda ini, agar digabungkan semuanya dalam satu file pdf. 
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Surat Rekomendasi Asli dalam Bahasa Arab, sedangkan kolom unggah ada Dua buah (Asli dan 

Terjemahannya), apakah saya harus menterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia agar bisa dimasukan ke 

kolom unggah Asli? 

Tidak. Tidak ada arahan memasukan surat rekomendasi berbahasa Indonesia. 

Yang ada hanya Dua: Asli dan berbahasa Arab. 

Kalau sebuah dokumen asli sudah berbahasa Arab, bisa diunggah pada kedua kolom tersebut dengan file yang 

sama. 

 

Apa sajakah sebenarnya berkas yang harus diterjemahkan? 

Untuk pendaftaran pada kampus-kampus di Saudi, Dokumen yang diterjemahkan adalah Dokumen yang 

masih berbahasa Indonesia ke Bahasa Arab. 

Dokumen seperti Ijazah yang sudah dalam bahasa Arab, tidak perlu diterjemahkan lagi pada tahap 

pendaftaran (kecuali tertera ketentuan khusus dari PPMI atau Universitas). Untuk dokumen asli yang sudah 

dalam Bahasa Arab, scan dokumen bisa diunggah pada kedua kolom unggah (Asli dan Terjemahan) 

menggunakan file yang sama. 

Karena itu, usahakan agar berkas seperti Surat Rekomendasi dan Sertifikat pendukung juga sudah tertulis 

dalam Bahasa Arab agar tidak perlu diterjemahkan lagi agar tidak boros biaya. Passport secara mutlak tidak 

perlu diterjemahkan kedalam bahasa Arab karena merupakan dokumen yang berlaku internasional. 

 

Apakah berkas terjemahan (untuk beasiswa kampus Saudi) harus dilegalisir (Apostille) pada saat 

menggunggah pendaftaran? 

Bagaimana cara dan dimana tempatnya? 

Legalisir kedutaan dan kementerian (atau disebut dengan proses Apostille) dilakukan di Jakarta. 

Tidak usah risau, ini adalah tahapan verifikasi saat Pendaftar sudah diterima dan melakukan pemberkasan 

visa. Lokasi legalisirnya terdapat di halaman belakang terjemahan. Jadi tidak akan terscan pada halaman yang 

sama. 

Pada tahap pendaftaran ini, Pendaftar cukup melakukan terjemahan berkas saja di penerjemah tersumpah. 

Scan hasilnya. lalu unggah (upload). Belum waktunya untuk dilegalisir/Apostille. Hal ini berlaku pada seluruh 

pendaftaran di kampus-kampus seluruh Saudi. 

 

Untuk Pelamar dari kalangan putri, apakah syarat pendamping (Mahram) harus berada pada satu 

area/domisili yang sama dengan kampus tujuan mendaftar? 

Tidak. Pendamping boleh berada di area manapun meskipun berbeda dengan lokasi tujuan kampus yang 

didaftar asalkan cukup menyertakan iqomah Saudi nya saja. 
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Apakah dengan menggunakan jasa pendaftaran berbayar yang ditawarkan agen-agen yang beredar di sosial 

media, dapat memperbesar peluang saya untuk dapat diterima di Universitas Saudi? 

Tidak ada pemungutan biaya apapun pada proses pendaftaran ini. Kementerian Pendidikan Saudi dan 

Universitas-universitas di Saudi tidak memiliki kantor cabang atau lembaga perwakilan yang menerima 

pendaftaran mahasiswa di negara mana pun. Calon Mahasiswa diharapkan dapat dengan cerdas menghindari 

jasa berbayar berbentuk apapun yang menawarkan diri untuk mewakili pihaknya dalam melakukan 

pendaftaran Online, dan dapat melakukan pendaftaran melalui web yang tertera dengan gratis secara 

mandiri. Jasa seperti ini tidak meningkatkan peluang anda untuk diterima di Universitas Saudi. 

 

 

 فتح هللا عليمك وزادمك من فضهل وتوفيقه
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