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Kata Pengantar
Teruntuk se�ap pejuang pendidikan.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Ta’ala atas limpahan rahmat-Nya buku panduan kuliah 
di Arab Saudi volume 3 ini dapat tersusun. 

Shalawat serta salam mari senan�asa kita haturkan kepada Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam yang telah menjadi teladan terbaik sepanjang zaman.

Adanya buku ini adalah untuk memudahkan siapapun anak negeri yang ingin 
melanjutkan pendidikannya di Arab Saudi. Agar se�ap orang bisa mengakses 
pendidikan se�nggi-�ngginya.

Sebagaimana yang banyak diketahui bahwa di Arab Saudi, hampir se�ap 
perguruan �nggi memberikan beasiswa penuh untuk belajar, ditambah lagi dengan 
fasilitas lainnya. Semoga kesempatan itu dapat dimaksimalkan oleh se�ap 
anak bangsa.

Ingat selalu, bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh 
yang Maha Kuasa. Namun perjalanan itu �dak mudah, sebagaimana kata sebuah 
pepatah “Akar dari pendidikan itu pahit, tapi buahnya lebih manis dari apapun”.

Terakhir, usaha penyusunan buku ini pas� masih banyak 
kekurangannya, semoga bisa dimaa�an.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PPMI ARAB SAUDI
Kolaborasi - Dedikasi - Inspirasi

Madinah, 17 Januari 2021

M. Hamka
Ketua Divisi Hubungan Masyarakat dan Kemahasiswaan

PPMI Arab Saudi
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SAMBUTAN KETUA
Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta’ala dan shalawat 
serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu 
‘alaihi wa sallam.

PPMI Arab Saudi sebagai wadah kolaborasi dan sinergi 
pelajar dan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh 
pendidikan di Kerajaan Arab Saudi, menjadi salah satu 
fungsi dari organisasi ini. Menyambung komunikasi dan
silaturrahim, serta bertukar informasi adalah satu dari 
berbagai kegiatan yang kami lakukan.

Tim Beasiswa dibentuk oleh Divisi Hubungan Masyarakat 
dan Kemahasiswaan, yang berkolaborasi dengan 
PPMI Cabang dan perwakilan mahasiswa Indonesia 
di kampus Arab Saudi, memiliki tugas untuk mengumpulkan 
dan memberikan informasi pen�ng seputar universitas 
di Arab Saudi yang melipu� profil kampus, beasiswa, 
info dan tata cara penda�aran, sampai panduan studi.

Buku Panduan Belajar di Arab Saudi merupakan hasil karya 
dari �m ini, agar informasi yang kami kumpulkan dapat 
diterima oleh masyarakat luas, terutama para pemburu 
beasiswa Arab Saudi. Dan setelah sebelumnya terbit 
volume 1 dan 2, alhamdulillah kini kami menerbitkan 
volume 3 yang berisi informasi dari 4 universitas, yaitu: 
Qassim University, King Abdulaziz University, 
Ummul Qura University, serta 
King Abdullah University of Science and Technology.

Demikian, semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Muhammad Ridho
Sastrawijaya

Ketua PPMI Arab Saudi
2019-2021
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ََْ ُ َ ُ ُ َ� َليس الجمال بأثواب تزينناَ َ َ ٍِْ

َ ْ ُ َ �َ َ إن الجمال جمال العلم واألدبَ َ ِ َ َِ ِ ِ

Bukanlah kecan�kan itu dengan 
pakaian yang menghias kita,
sesungguhnya kecan�kan itu 
ialah kecan�kan dengan ilmu 

dan kesopanan.



Universitas Qassim adalah sebuah perguruan �nggi negeri yang terletak 
di Provinsi Qassim Arab Saudi di bawah kementerian Pendidikan Tinggi 
Arab Saudi yang didirikan pada tahun 2004 dan merupakan gabungan dari 
cabang Universitas Raja Saud dan cabang Universitas Imam Muhammad bin 
Saud yang terletak di Qassim. Kampus Utama Universitas Qassim berada 
di atas lahan seluas delapan kilometer persegi dan terletak di Kota Mulaida 
(antara Buraidah dan Unaizah). Sedangkan kampus cabang terletak 
di berbagai kota Provinsi Qassim.

Universitas Qassim merupakan salah satu universitas komprehensif 
di Kerajaan Arab Saudi dan mencakup 71 departemen dalam berbagai disiplin 
keilmuan, diantaranya: Ilmu Syariah, Bahasa Arab dan Humaniora, dan 
termasuk didalamnya Fakultas Sains, Teknik, dan Medis.

Universitas Qassim didirikan berdasarkan perencanaan nasional 
untuk pengembangan ins�tut dan universitas, dimana Universitas 
Qassim terbilang proyek baru dari segi kontruksi, pengembangan, 
dan perluasan. 

UniversityUniversity
QassimQassim
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Keputusan Tinggi dengan nomor 7/B/22042 telah menetapkan proyek Universitas 
Qassim pada tahun ajaran 1423/1424 H yang dimana saat itu hanya terdiri dari 
7 Fakultas di bawah cabang dari Universitas Imam Muhammad bin Saud dan 
Universitas Raja Saud di Provinsi Qassim.

Universitas Qassim tumbuh dan berkembang dengan signifikan hanya dalam 
beberapa tahun yang dimana saat ini telah berdiri 53 Fakultas dengan 12 cabang 
jurusan dan 5.000 lebih staf pengajar dan pegawai, serta menampung lebih dari 
52.000 mahasiswa/i dari mancanegara baik negara Timur Tengah dan Afrika 
seper� Mesir dan Sudan, maupun negara Islam seper� Indonesia dan Maladewa, 
serta negara non Arab/Islam seper� negara di Eropa dan sebagian negara di Afrika.

Perkembangan Universitas Qassim
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PROGRAM
PENDIDIKAN
Kampus Utama
1. Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan
2. Fakultas Kedokteran
3. Fakultas Kedokteran Gigi
4. Fakultas Aplikasi Kedokteran
5. Fakultas Farmasi
6. Fakultas Ilmu Keperawatan
7. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
8. Fakultas Teknik
9. Fakultas Arsitektur dan Tata Kota
10. Fakultas Sains
11. Fakultas Syari’ah dan Studi Islam
12. Fakultas Bahasa Arab dan Humaniora
13. Fakultas Pendidikan
14. Fakultas Komputer
15. Fakultas Ekonomi Rumah Tangga

Kampus Cabang
1) Kota Buraidah
    - Sekolah Tinggi Buraidah
    - Fakultas Sains dan Sastra
    - Fakultas Desain Rumah
2) Kota Unaizah
    - Sekolah Tinggi Unaizah
    - Ins�tut Unaizah
    - Fakultas Kedokteran
    - Fakultas Ilmu Kesehatan
    - Fakultas Sains dan Sastra
    - Fakultas Teknik
3) Kota Arras
     - Fakultas Manajemen Bisnis
     - Fakultas Ilmu Kesehatan 
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Berkas Penda�aran

Program Bachelor (S1)
1. Ijazah SMA/Sederajat
2. Transkip Nilai 
3. SKCK dari Kepolisian
4. Akta Kelahiran
5. Paspor
6. Fotokopi KTP
7. Foto terbaru 4x6 berwarna
8. Laporan Medis dari Klinik Kesehatan Resmi
9. Surat Rekomendasi dari Lembaga Islam atau 2 orang tokoh muslim

S1

Program Magister (S2)
1. Ijazah S1 dan Transkip
2. GRE (151 Quan�ta�ve Reasoning) atau test Qudrat Jami’iyyah 
    (Test ini hanya di Kerajaan Arab Saudi yang diadakan oleh Qiyas)
3. TOEFL, IELTS (tergantung jurusan yang dipilih)
4. Dua rekomendasi berbahasa Arab dari tokoh atau lembaga Islam
5. Paspor

S2

Program Doktor (S3)
1. Ijazah S2 dan Transkip
2. GRE (151 Quan�ta�ve Reasoning) atau test Qudrat Jami’iyyah 
    (Test ini hanya di Kerajaan Arab Saudi yang diadakan oleh Qiyas)
3. TOEFL iBT 61 (atau yang setara), IELTS 5, STEP 81
4. Tiga rekomendasi berbahasa Arab dari tokoh atau lembaga Islam
5. Paspor

S3
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Informasi yang harus diperha�kan
Kami sampaikan bahwa untuk sampai saat ini Universitas Qassim masih 
menggunakan sistem manual dalam merekrut mahasiswa non-Saudi untuk 
S1 dan belum bisa menda�ar via online seper� universitas-universitas lainnya.
Kecuali S2 & S3, maka untuk penda�arannya sekali setahun pada bulan Safar 
dan untuk lebih jelasnya silakan buka www.qu.edu.sa

Adapun perekrutan mahasiswa luar Saudi untuk S1 :
Akan ada kunjungan beberapa masyaikh pengajar Universitas Qassim yang 
tergabung dalam Pani�a Penerimaan Mahasiswa Luar Saudi ke beberapa 
negara, sebagian mereka ada yang berkunjung memang dengan tujuan 
untuk merekrut beberapa calon mahasiswa dan sebagian lainnya ada yang 
berkunjung dengan tujuan dakwah namun juga menyempatkan untuk 
melakukan muqobalah para calon mahasiswa di tempat yang mereka 
kunjungi tersebut.

Selanjutnya mereka akan meminta para calon mahasiswa yang bersangkutan 
untuk mengumpulkan berkas yang kemudian akan dibawa ke Saudi dan 
dimasukkan ke meja Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Qassim. 
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Galeri Kampus

Gerbang Kampus

Rumah Sakit Kampus

Ruang Kelas
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Galeri Kampus

Lapangan Olahraga

Auditorium

Perpustakaan

Asrama Mahasiswa
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DESTINASI WISATA BERSEJARAH

1. Museum Istana Ad-Dabikhi
Museum ini terletak di Khabb Alqoaa barat dari Buraidah di jalan Salam, lumpur-
berdinding membangun yang gaya tradisional rumah Najdi tua. Museum ini 
dulunya adalah istana bagi keluarga Al-Dabikhi sampai mereka pindah ke rumah 
modern disana pada tahun 1398 H. Setelah itu, putra mereka Ali bin Sulaiman 
Al-Dabikhi memulihkan istana dan membukanya sebagai museum untuk umum 
pada 1433 H. Museum ini memiliki 22 sisi dan sudut, dan isi museum 
ditampilkan dengan cara digantung di dinding atau melalui beberapa layar. 
Museum ini terbuka untuk pengunjung se�ap hari dalam seminggu, dan juga 
tersedia untuk reservasi pribadi dan kunjungan siswa.

2. Museum Al-Hussayani
Museum ini adalah salah satu museum di kawasan al-Qassim yang terletak 
di wilayah Gubernur Al-Mithnab, didirikan oleh Muhammad bin Othman bin 
Saud Al-Husayani Al-Nasiri Al-Tamimi, museum ini merupakan bangunan mandiri 
yang dibangun dengan gaya old heritage dan mempunyai halaman yang luas 
dengan sekelompok ruangan disamping showroom mobil-mobil tua dengan 
berbagai metode tampilan, termasuk seperangkat bahan pajangan museum 
dan terbagi dalam beberapa kelompok sebagai berikut: seperangkat senjata 
seper� senapan dan pedang, seperangkat alat kopi dan perhotelan Arab seper� 
periuk dan pamflet, seperangkat alat pertanian dan bajak, seperangkat koin dan 
kertas, koleksi foto dan dokumen lama, kelompok peralatan listrik tua seper� 
radio dan mesin gesper, kelompok ragam mobil tua.
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DESTINASI WISATA BERSEJARAH

3. Museum Jad’iyah
Museum ini salah satu museum di kawasan al-Qassim yang terletak di Provinsi 
al-Rass, didirikan oleh Khalid bin Muhammad Al-Jadaei, yaitu sebuah kas�l 
yang berisi sekumpulan bangunan dan kamar tua, rumah nenek yang terkenal 
dan sebuah masjid, serta lebih dari tujuh ribu barang peninggalan berharga 
dan langka.

4. Museum Buraidah
Museum Buraidah adalah sebuah museum di kota Buraidah di wilayah Qassim. 
Museum ini menampilkan sisi warisan daerah dan berisi banyak kepemilikan 
serta termasuk aula sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya serta sayap untuk 
orang bijak, dan juga ada sayap khusus untuk Raja Abdulaziz bin Abdul Rahman 
Al Saud yang mencakup mobilnya sendiri, aula warisan Al-Shaabi, aula untuk  
Saudi Aramco, dan pengunjung dapat melihat sejumlah buku yang diterbitkan 
tentang kota Buraidah dan wilayah Qassim melalui perpustakaan museum.
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Universitas Kelas Dunia dengan keberlanjutan dan keterlibatan komunitas. 
Universitas akan menjadi pemimpin dalam:
1. Mengembangkan standar penilaian untuk kinerja mahasiswa.
2. Program peneli�an dan pengembangan berkualitas �nggi.
3. Kontribusi budaya.
4. Menggalang kepercayaan masyarakat dan dunia usaha.
5. Investasi op�mal sumber daya dan kapabilitas universitas.

Visi

Tanggung Jawab Komunitas: Pengembangan pengetahuan,
peneli�an, Inovasi dan Kewirausahaan.

Misi

Universitas Raja AbdulAziz (KAU) menyandang nama pendiri Kerajaan
Arab Saudi Rahimahullah. Didirikan pada tahun 1967 M di Jeddah yang 
pada awalnya merupakan perguruan �nggi swasta yang didirikan oleh 
sekelompok pebisnis yang dipimpin oleh Syaikh Muhammad Abu Bakr 
Bakhashab Pasha dan termasuk juga Hamza Bogary. Universitas Raja 
Abdulaziz berubah menjadi perguruan �nggi negeri pada tahun 1971 M.

King AbdulAziz 
University
King AbdulAziz 
University
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PROGRAM PENDIDIKAN
1.  Fakultas Desain dan Seni
2.  Fakultas Teknik
3.  Fakultas Kedokteran
4.  Fakultas Sains Terapan
5.  Fakultas Farmasi
6.  Fakultas Kedokteran Gigi
7.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis
8.  Fakultas Pedagogi
9.  Fakultas Sains
10.  Fakultas Ilmu Bumi
11.  Fakultas Ilmu Kelautan
12.  Fakultas Metereologi, Lingkungan 
      dan Pertanian Lahan Kering
13.  Fakultas Arsitektur

14.  Fakultas Sastra dan Humaniora
15.  Ins�tut Bahasa Inggris
16.  Fakultas Pendidikan
17.  Ins�tut Ekonomi Islam
18.  Fakultas Desain Lingkungan
19.  Fakultas Hukum
20.  Ins�tut Ilmu Pariwisata
21.  Fakultas Komputer dan Teknologi 
       Informasi
22.  Fakultas Ilmu Kesehatan
23.  Fakultas Ilmu Keperawatan
24. Ins�tut Bahasa Arab untuk Non 
       Penutur Bahasa Arab
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a. Diploma Bahasa/Ma’had
b. S1 (Bachelor)
c. S2 (Magister)
d. S3 (Doktor)

Jenjang Pendidikan

Syarat dan Ketentuan:
a. Memiliki perilaku yang baik
b. Berjanji mematuhi peraturan universitas
c. Sehat yang dapat dibuk�kan secara medis
d. Memiliki Ijazah SMA/Sederajat
e. Pelamar �dak kurang dari 17 dan �dak lebih dari 25 tahun
f. Tidak pernah dikeluarkan dari universitas dengan alasan apapun
g. Mahasiswi harus mempunyai mahram yang �nggal di Arab Saudi
h. Bagi pelamar S1 harus memiliki kecakapan bahasa Arab yang bagus,
    baik lisan maupun tulisan

Syarat Penda�aran 
untuk Diploma Bahasa/S1 (Bachelor)

1. Paspor 
2. Ijazah SMA/Sederajat dan terjemahannya
3. Transkip Nilai dan terjemahannya
4. Curriculum Vitae (CV)
5. Pas photo
6. Ser�fikat ujian bahasa Inggris (opsional)

Dokumen yang dibutuhkan:
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1. Mahasiswa �dak boleh lebih dari 30 tahun untuk jenjang S2 dan 
   35 tahun untuk jenjang S3.
2. Mahasiswa harus memperoleh salah satu nilai berikut dalam tes 
    bahasa Inggris:
    - TOEFL (PBT) dengan nilai 500
    - TOEFL (CBT) dengan nilai 173
    - TOEFL (iBT) dengan nilai 61
    - IELTS dengan nilai 5
3. Mahasiswa harus berperilaku baik dan sehat secara medis.
4. Mahasiswa harus memberikan 2 (dua) surat rekomendasi dari dosen/
    profesor.
5. Mahasiswa belum pernah dikeluarkan dari universitas di Kerajaan 
    Arab Saudi.
6. Mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab, Hukum dan Kajian Islam, 
    Sosiologi, Psikologi, Program Ilmu Informasi harus profesional dalam 
    berbicara dan menulis bahasa Arab.

Syarat Penda�aran
untuk program S2 (Magister) 
dan S3 (Doktoral)

1. Paspor yang masih berlaku minimal satu tahun
2. Ijazah S1/S2
3. Transkip Nilai
4. Ser�fikat kemampuan bahasa Inggris
5. Dua buah surat rekomendasi
6. Curriculum Vitae (CV)
7. Statement of purpose dalam bahasa Inggris untuk semua program 
    kecuali Studi Islam dan Bahasa Arab. Mo�vasi dan tujuan untuk 
    melanjutkan kuliah di Arab Saudi dan kampus tujuan
8. Pas Photo

Dokumen yang dibutuhkan:
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Alur Penda�aran
1. Buka portal 
h�ps://dsa-scholarships.kau.edu.sa/
Default-211995-EN
seluruh pendafaran mulai jenjang 
ma'had, S1, S2 dan S3 melalui portal 
tersebut.
2. Pilih jenjang penda�aran.
3. Iku� seluruh alur penda�aran.
4. Upload berkas-berkas yang diminta, 
     lalu submit.
5. Pengumuman akan diberitahu 
     melalui email penda�ar. Biasanya 
     satu tahun setelah penda�aran.

1. Setelah dinyatakan diterima, 
    calon mahasiswa akan dikirim 
    calling visa.
2. Calon mahasiswa mengurus visa 
    di Jakarta.
3. Setelah visa terbit, calon 
    mahasiswa bisa berangkat ke 
    Arab Saudi pada waktu yang telah 
    ditentukan.

Proses 
Pemberangkatan
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Galeri Kampus

Gerbang Kampus Masjid Kampus

Lapangan Olahraga Asrama Mahasiswa

Perpustakaan

Gedung Rektorat Kampus Taman Kampus
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Galeri Kampus

Klinik Gigi Kampus Gedung Ma’had Fakultas Komunikasi 
dan Media

Fakultas Komputer
dan Informasi Teknologi

Kantor Bidang
Kemahasiswaan

Fakultas HukumFakultas Ilmu Bumi Fakultas Ekonomi
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DESTINASI WISATA BERSEJARAH

1. Masjid Ar-Rahmah (Masjid Terapung)
Masjid Al-Rahma terletak di Corniche, Jeddah. Disebut terapung karena masjid
ini dibangun di atas pilar-pilar terendam air Laut Merah, sehingga tampak 
seper� mengambang di tengah lautan. Bagi mereka yang tak bertujuan untuk 
ibadah atau menenangkan diri, Masjid Al-Rahma tetap memiliki daya tarik 
tersendiri.

2. Masjid Qishash
Selain Masjid Ar Rahmah, ada pula Masjid Qisas yang memiliki nama Masjid 
Syeikh Ibrahim Al-Juffali yang kerap menjadi salah satu pilihan des�nasi wisata 
ziarah ke�ka berada di Jeddah. Julukan Masjid Qisas sendiri didapat karena 
di lokasi inilah hukuman Qisas atau hukuman pancung dilakukan, tepatnya 
di halaman seluas 15x15 meter yang berada di samping bangunan masjid.
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3. Air Mancur King Fahd
Menjulang �nggi di tepian Laut Merah, Air Mancur King Fahd atau dikenal juga 
dengan nama lain Jeddah Fountain ini merupakan salah satu landmark Jeddah 
yang mempunyai spot foto yang indah. Memancur deras hingga ke�nggian 
200 meter, pancuran dari Air Mancur King Fahd bisa terlihat bahkan dari sisi lain 
kota Jeddah, lho! 

3. Al-Balad
Mengunjungi Jeddah takkan lengkap tanpa melakukan wisata sejarah. Salah satu 
sisi kota Jeddah yang menyimpan sejarah serta jejak budaya yang sangat menarik 
adalah Al Balad, salah satu kota bersejarah yang masuk dalam da�ar UNESCO 
sebagai situs warisan dunia. Menelusuri se�ap sudut Al Balad, kalian akan 
dibuat terpesona oleh indahnya arsitektur khas dari rumah-rumah Naseef. 
Mengunjungi tempat wisata di Jeddah ini, kalian juga bisa mampir ke souk atau 
pasar tradisional di Al Balad yang menjual berbagai macam hal.
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Universitas Ummul Qura adalah perguruan �nggi di Arab Saudi yang 
bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Arab Saudi yang 
didirikan pada tahun 1401 H atau 1981 M. Universitas Ummul Qura 
terletak di bagian tenggara kota Mekkah, tepatnya di Al-Abidiyah, 
bersebelahan dengan padang Arafah. Juga memiliki cabang di empat 
kota Arab Saudi, yaitu; Jumum, Qunfudah, Laith, dan Adham.

Keunggulan dalam pendidikan, peneli�an ilmiah, pengabdian kepada 
masyarakat, dan kewirausahaan, dalam skala lokal maupun regional.

Visi

Menghasilkan sistem pendidikan dan peneli�an unggul yang akan membantu 
masyarakat serta kepen�ngan haji dan umrah, juga untuk mendukung 
ekonomi berbasis pengetahuan sesuai dengan visi 2030 Arab Saudi.

Misi

University
Umm Al-Qura
University
Umm Al-Qura

Buku Panduan Belajar di Arab Saudi Vol. 3 24



PROGRAM PENDIDIKAN
1. Fakultas Syariah dan Studi Islam
2. Fakultas Dakwah dan Ushuluddin
3. Fakultas Amar Ma’ruf Nahi Munkar
4. Fakultas Administrasi Bisnis
5. Fakultas Peradilan dan Undang-undang
6. Fakultas Ekonomi dan Keuangan Islam
7. Fakultas Ilmu Pengetahuan Prak�s
8. Fakultas Teknik dan Arsitektur Islam
9. Fakultas Komputer dan Teknologi Informasi
10. Fakultas Kedokteran
11. Fakultas Ilmu Medis Prak�s
12. Fakultas Kedokteran Gigi
13. Fakultas Kesehatan Publik dan Informa�ka Kesehatan
14. Fakultas Farmasi
15. Fakultas Perawatan
16. Fakultas Bahasa dan Sastra Arab
17. Fakultas Bahasa Arab untuk Penutur Asing
18. Fakultas Pendidikan
19. Fakultas Ilmu Sosial
20. Fakultas Pelayanan Masyarakat dan Pendidikan Lanjutan
21. Fakultas Komunitas Mekkah
22. Fakultas Desain

a. S1 (Bachelor)
b. S2 (Magister)
c. S3 (Doktor)

Jenjang Pendidikan
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1. Bagi warga asing yang ingin menda�ar di Universitas Ummul Qura Makkah 
    diwajibkan untuk terlebih dahulu menda�ar di Ma’had Lughah atau 
    Fakultas Persiapan Bahasa Arab.
2. Berkelakuan baik.
3. Berjanji untuk menaa� semua peraturan universitas.
4. Lulus tes kesehatan.
5. Memiliki ijazah SMU atau yang setara dengannya dari dalam atau 
    luar Arab Saudi.
6. Ijazah SMU harus dikeluarkan oleh sekolah negeri atau sekolah yang telah 
    diakui oleh Universitas Ummul Qura.
7. Berkomitmen penuh untuk fokus belajar.
8. Masa lulus dari SMU �dak lebih dari 5 tahun.
9. Usia penda�ar �dak melebihi 25 tahun ke�ka memulai belajar 
    di Universitas Ummul Qura.
10. Melengkapi persyaratan lain yang ditentukan oleh 
      Dewan Universitas Ummul Qura yang diumumkan saat penda�aran.

Syarat Penda�aran
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1. Ijazah SMU
2. Transkip Nilai 
3. Ser�fikat berkelakuan baik / SKCK
4. Akta Kelahiran
5. Pas foto berwarna
6. Foto tanpa kacamata, tanpa penutup kepala, dan dengan 
    backgorund pu�h 
7. Laporan medis dari klinik kesehatan resmi
8. Surat keterangan mahram bagi akhwat
9. Dua surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau lembaga Islam

Berkas Penda�aran

Prosedur Penda�aran
1. Mengunjungi link , h�ps://uquweb.uqu.edu.sa/admission/ui/register
    kemudian menda�ar akun baru dan mengisi formulir yang tersedia.
2. Upload berkas-berkas yang diperlukan dan setelah itu mengajukan
    permohonan menda�ar.
3. Jika diterima, maka akan dikirim surat keterangan diterima kepada 
    masing-masing calon mahasiswa melalui email pribadi.
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Galeri Kampus

Fakultas Bisnis Rumah Sakit dan Klinik Gigi

Fakultas Syariah dan
Dirasat Islamiyyah

Fakultas Pendidikan
Fakultas Ilmu Sosial

Gerbang 2 Kampus Masjid Kampus
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Galeri Kampus

Kantor Bidang Kemahasiswaan Fakultas Sains Prak�s

Ruang Kelas Belajar Stadium Sepak Bola

PerpustakaanFakultas Sains Prak�s
Fakultas Teknik

Kolam Renang Kampus
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Kegiatan Mahasiswa

Dauroh-dauroh Pela�han-pela�han

Olahraga FutsalFes�val Budaya Antar Bangsa
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TEMPAT BERSEJARAH

1. Masjidil Haram
Adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat Kota Mekkah yang dipandang 
sebagai tempat tersuci umat islam. Masjid ini juga merupakan tujuan utama 
dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka’bah yang menjadi arah 
kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah shalat. Masjid ini juga 
merupakan masjid terbesar di dunia, diiku� oleh Masjid Nabawi 
di Madinah al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia, serta 
merupakan dua masjid suci bagi kaum muslimin. Luas keseluruhan 
Masjidil Haram ini mencapai 356.800 m² dengan kemampuan menampung 
jama’ah sebanyak 820.000 jama’ah ke�ka musim haji dan mampu bertambah 
menjadi dua juta jama’ah ke�ka shalat ‘Ied. 

2. Gua Hira
Jabal Nur merupakan situs bersejarah karena di puncak gunung tersebut, 
tepatnya di Gua Hira, Nabi Muhammad   menerima wahyu dari Allah yang ملسو هيلع هللا ىلص
pertama kalinya melalui malaikat Jibril. Gua ini dapat ditempuh dalam jarak 
5 km dari Masjidil Haram.  
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TEMPAT BERSEJARAH

3. Gua Tsur

Gunung yang memiliki �nggi 458 meter ini terkenal karena menyimpan sebuah 
gua yang dikenal sebagai Ghar al-Tsur yang dimana Nabi Muhammad  dan ملسو هيلع هللا ىلص
sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq bersembunyi saat dikejar-kejar oleh 
kaum kafir Quraisy selama mereka berhijrah ke kota Madinah. 

4. Pemakaman Ma’la
Pemakaman Ma’la adalah sebuah pemakaman yang berada di utara Masjidil 
Haram di Mekkah. Disini dikuburkan istri Nabi Muhammad  , Khadijah ملسو هيلع هللا ىلص

Radhiyallahu ‘anha dan juga pemakaman keturunan Nabi Muhammad   .ملسو هيلع هللا ىلص
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King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) adalah 
universitas pascasarjana (hanya untuk mahasiswa S2 dan S3 saja; 
�dak ada program S1), berbasis riset dan berskala internasional. KAUST
dibuka pada 23 September 2009, yang mana beberapa tahun pertama 
dioperasikan oleh sebuah perusahaan minyak milik pemerintah Arab 
Saudi, Saudi ARAMCO. Sejak tahun 2015 KAUST telah mengelola 
manajemennya secara mandiri dan memiliki dana abadi sebesar 20 
milyar dollar Amerika, terbesar kedua di dunia setelah Universitas 
Harvard di Amerika. KAUST sering disebut juga sebagai Rumah Kearifan 
(House of Wisdom), atau “MIT Arab” oleh media.

Rektor pertamanya adalah Prof. Choon Fong Shih (mantan rektor 
Na�onal University of Singapore - NUS), kemudian digan�kan oleh 
Prof. Jean-Lou Chameau (mantan rektor California Ins�tute of Technology 
- Caltech) dan rektor saat ini adalah Prof. Tony F. Chan (mantan rektor 
Hongkong University of Science and Technology - HKUST).

King Abdullah University
of Science and Technology 
King Abdullah University
of Science and Technology 
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KAUST didirikan oleh Raja Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, yang wafat 
pada tahun 2015 silam. Beliau bermimpi mendirikan sebuah universitas 
yang berkualitas internasional dan mengembalikan tradisi pemberian 
beasiswa kepada para sarjana. KAUST juga bertujuan untuk 
mengembalikan kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan pada saat 
jaman keemasan Islam. “Ide pendirian KAUST sudah menjadi impian 
saya lebih dari 25 tahun silam.” Kalimat itu diucapkan Raja Abdullah 
dalam pidato upacara peresmian KAUST tahun 2009. 
Dapat dibayangkan bahwa KAUST bukan sekedar impian semalam: 
KAUST adalah impian seorang raja yang akhirnya dapat terwujud 
setelah 25 tahun perjuangan. Harapan dari Raja Abdullah adalah 
bahwa se�ap orang di KAUST akan terinspirasi untuk mencari 
pengetahuan �dak hanya untuk kepen�ngan diri mereka sendiri, tetapi
juga untuk tujuan yang lebih besar yaitu untuk melayani umat manusia. 
Caranya adalah dengan menemukan solusi ilmiah untuk menjawab 
tantangan kerajaan dan dunia.
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“KAUST akan menjadi universitas pascasarjana global yang memberikan 
kontribusi signifikan pada kemajuan ilmiah dan teknologi, dan akan 
memainkan peran pen�ng dalam pengembangan Arab Saudi dan 
juga dunia.”

Visi

Misi
“KAUST memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peneli�an 
berani dan kolabora�f. Pendidikan ini mendidik para pemimpin ilmiah 
dan teknologi, mengkatalisasi diversifikasi ekonomi Saudi, dan 
mengatasi tantangan-tantangan dalam makna regional dan global, 
dengan demikian akan melayani kerajaan, wilayah dan dunia.”

Dari definisi di atas, kita mengetahui bahwa KAUST berfokus pada 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. KAUST diharapkan 
dapat mendidik para pemimpin ilmiah dan teknologi, mempercepat 
diversifikasi ekonomi di Arab Saudi serta menjawab tantangan regional 
dan global.



Tidak seper� pembagian divisi atau departemen pada umumnya, divisi dan 
program studi di KAUST dikelompokkan dengan melihat kedekatan riset 
bidang masing-masing. KAUST mempunyai �ga divisi akademik yang terbagi 
menjadi 15 program studi sebagai berikut:

(1) Biological and Enviromental Sciences and Engineering Division
     -  Bioscience 
     -  Bioengineering (Bioteknologi)
     -  Environmental Science & Engineering
     -  Marine Science (Ilmu Kelautan)
     -  Plant Sciences (Ilmu Tanaman)
(2) Computer, Electrical and Mathema�cal Sciences & Engineering 
      Division
     -  Applied Mathema�cs and Computa�onal Science (Ilmu Matema�ka
       Terapan dan Ilmu Komputasi)
     - C omputer Science (Ilmu Komputer)
     -  Electrical Engineering (Teknik Elektronik)
     -  Sta�s�cs (Sta�s�k)
(3) Physical Sciences and Engineering Division
     -  Chemical Science and Engineering (Ilmu Kimia dan Teknik)
     - A pplied Physics (Fisika Terapan)
     - E arth Science & Engineering (Ilmu Pengetahuan Bumi dan Teknik)
     - E nergy Resources and Petroleum Engineering (Sumber Daya Energi
        dan Minyak Bumi)
     - M aterials Science & Engineering (Ilmu Material dan Teknik)
     - M echanical Engineering (Teknik Mekanik)

Informasi lengkap untuk masing-masing divisi/fakultas dan jurusan 
dapat dilihat di: h�ps://www.kaust.edu.sa/en/study/division-programs 

Catatan: KAUST hanya membuka jurusan khusus untuk Sains dan Teknik 
saja, �dak membuka jurusan Ekonomi, Sosial, Sastra, Hukum. 

PROGRAM PENDIDIKAN
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Bagi mereka yang diterima program master dan PhD akan diberikan beasiswa 
oleh KAUST sebagai berikut:
1.  Uang saku �ap bulan
    - Mahasiswa doktor/PhD (S3) mendapat uang saku sebesar USD 25.000/tahun. 
      Uang saku ini kemudian naik menjadi USD 30.000/tahun setelah anda 
      lulus ujian kualifikasi, proposal atau kandidat Doktoral (PhD).
    - Mahasiswa master/MS (S2) mendapat uang saku sebesar USD 20.000/tahun.
2.  Tempat �nggal (apartemen/rumah)
    Di dalam apartemen/rumah disediakan tempat �dur, lemari pakaian, 
    meja belajar/kerja, TV, internet, AC, kamar mandi dalam, kulkas, microwave, 
    mesin cuci, mesin pengering pakaian. Tempat �nggal terdiri dari dua lantai. 
    Lantai 1 untuk ruang tamu, dapur, tempat cuci dan kamar mandi bawah. 
    Lantai atas untuk tempat �dur, kamar mandi atas dan ruang kerja.
3.  Asuransi kesehatan. 
    Anda secara otoma�s dida�arkan sebagai anggota BUPA (asuransi kesehatan 
    Saudi) dan dibayar penuh preminya oleh KAUST. Ini berlaku untuk anda 
    dan anggota keluarga yang mendampingi.
4.  Tiket pesawat pulang-pergi ke Indonesia (atau negara lain) satu kali 
     se�ap tahun.

Benefit Beasiswa
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KEUNTUNGAN NON-MATERI DI KAUST
1.   Anda memiliki kesempatan melakukan riset dengan para profesor kelas 
    dunia, berkolaborasi riset dengan perusahaan besar dunia seper� 
    Saudi Aramco, Boeing, Sabic, Schlumberger, serta akses menggunakan 
    fasilitas riset yang mutakhir. Kampus ini sangat menggiurkan bagi banyak 
    profesor ternama karena renumerasinya �nggi dan fasilitas-fasilitas riset 
    yang mahal.
2.  Bagi mahasiswa muslim, Anda berkesempatan mengunjungi tempat-
    tempat suci seper� Makkah dan Madinah. KAUST menyediakan layanan 
    bus secara gra�s untuk mengunjungi tempat tersebut bagi yang ingin 
    melaksanan ibadah umrah dan ziarah di kota Madinah.
3.  Lingkungan hidup berbahasa Inggris. Di sini Anda bisa berla�h dan 
    semakin menyempurnakan bahasa Inggris. Anda �dak wajib bisa 
    berbahasa Arab di KAUST.
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1.  IPK (Indeks Prestasi Kumula�f). KAUST �dak menentukan batas IPK minimum 
    bagi calon mahasiswa S2/S3. Ar�nya, Anda punya IPK berapa saja boleh 
    menda�ar ya! Akan tetapi, IPK rata-rata dari mahasiswa yang sudah diterima 
    di KAUST saat ini adalah 3.7 (ini didapat dari data resmi KAUST). Informasi ini 
    hanya tambahan saja, sebagai perbandingan, bukan angka mutlak. Mahasiswa 
    Indonesia yang diterima program master di KAUST mempunyai IPK 3.30/4.0 
    (IPK minimum) dan rata-ratanya 3.67. Sedangkan mahasiswa Indonesia yang 
    diterima program PhD di KAUST mempunyai IPK S1 3.10 (minimum) dan 3.46 
    (rata-rata); IPK S2-nya adalah 2.90 (min) dan 3.64 (rata-rata).
2.  Bahasa pengantar di KAUST adalah bahasa Inggris. KAUST mensyaratkan nilai 
    minimum TOEFL IBT 79, nilai minimum IELTS 6. Hanya TOEFL iBT atau IELTS resmi 
    yang diterima (yang harganya sekitar 150-an USD), bukan TOEFL predic�on atau 
    ins�tu�on. Nilai rata-rata TOEFL dari seluruh mahasiswa yang diterima KAUST 
    hingga saat ini adalah 96/120. 
3. GRE (Graduate Record Examina�on). KAUST sangat menganjurkan penda�ar 
    untuk menyertakan nilai GRE, tetapi �dak diharuskan.
4.  Transkrip S1 dan/atau S2. Hasil scan dari transkrip S1 dan S2 diupload ke sistem 
     aplikasi online. Setelah dinyatakan diterima oleh KAUST, hardcopy transkrip 
     harus dikirim langsung ke KAUST oleh kampus yang mengeluarkan transkrip.
5.  Statement of Purpose. Mengumpulkan Statement of Purpose yang isinya 
    mo�vasi, persiapan, riset yang Anda mina�, dan rencana masa depan Anda. 
    In�nya Anda harus bercerita dengan baik untuk meyakinkan KAUST mengapa 
    mereka harus memilih Anda sebagai penerima beasiswa. Baca kisah pengalaman 
    kami menda�ar ke KAUST di sini: 

    h�p://kaus�na.org/category/kuliah/kisah-sukses-kami/ 
6.  Surat Rekomendasi. Surat rekomendasi dari 3 dosen/professor yang pernah 
    membimbing atau bekerjasama atau mengenal Anda. Isinya untuk menjelaskan 
    tentang kepribadian Anda, keahlian Anda, prestasi Anda, segala keterangan yang 
    bisa meyakinkan pihak KAUST bahwa Anda adalah kandidat yang tepat. Suratnya 
    hanya perlu disubmit online, jadi �dak perlu dikirim melalui pos.

Syarat Penda�aran
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Pada dasarnya semua orang yang memenuhi syarat-syarat diatas, boleh saja 
menda�ar. Namun, karena lokasi kampus KAUST yang terletak di negara 
Arab Saudi yang iden�k dengan Islam, berikut akan ditekankan beberapa hal 
tentang siapa saja yang boleh menda�ar:
1.  Siapa saja boleh menda�ar, baik Muslim maupun Non-muslim.
2.  Laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat 
    diterima. Pen�ng untuk diketahui, wanita �dak harus/�dak perlu didampingi 
    mahramnya sewaktu kuliah disini (�dak harus menikah dahulu atau 
    membawa suami).
3. Tidak ada perbedaan kesempatan antara calon mahasiswa yang belum atau 
    sudah berkeluarga. Bahkan, untuk mahasiswa yang sudah berkeluarga dan 
    ingin membawa keluarganya akan diberikan fasilitas lebih, seper� 
    rumah �nggal yang lebih besar dan �ket pesawat pulang-pergi yang juga 
    melingkupi �ket pesawat untuk anak dan istri/suami.

Siapa saja yang boleh menda�ar?
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Pada prinsipnya, proses penda�aran dimulai dengan pencarian calon profesor 
pembimbing S2/S3 kita. Biasanya calon mahasiswa memulai perburuannya 
dengan browsing website KAUST dan melihat lihat profil profesor yang 
memiliki bidang peneli�an yang cocok dengan minat dan latar belakang 
peneli�an calon mahasiswa. Ke�ka sudah menemukan calon profesor, 
langsung saja hubungi beliau melalui email dan bertanya apakah beliau tertarik 
untuk merekrut murid baru.

Tips: Ada beberapa teman disini, mereka mengirim email ke banyak profesor, 
untuk memperbesar peluang mereka diterima. Bahkan ada yang dibalas oleh 
3 profesor sekaligus sampai bingung untuk memilih profesor yang mana.

Selanjutnya, biasanya setelah profesor balas email, mereka akan minta untuk 
mengatur jadwal interview. Kalau mereka tertarik dengan Anda, mereka 
akan minta kalian da�ar secara online di website penda�aran: 
h�ps://admissions.kaust.edu.sa/ 

Kunjungi juga tutorialnya di   h�p://kaus�na.org/beasiswa/penda�aran/

Alur Penda�aran
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Sekitar dua hingga beberapa minggu (biasanya proses penda�aran di spring 
semester jauh lebih cepat) setelah proses seleksi berakhir, KAUST akan 
mengabari hasil seleksi, apakah diterima atau sebaliknya via email. 
Pengumuman ini bersifat tertutup dan personal yang akan diakses dari akun 
yang telah dibuat sewaktu penda�aran. Untuk penda�ar yang diterima, akan 
ditanya kembali melalui pengisian aplikasi online lain apakah penda�ar 
menerima keputusan penerimaan tersebut atau �dak. Jadi, disini sebenarnya 
seseorang bisa saja memutuskan untuk �dak mengambil tawaran tersebut.
Beberapa hari setelah aplikasi konfirmasi penerimaan dilengkapi, pihak KAUST 
akan mengabari bahwa akan ada bagian dari mereka yang akan membantu 
mengurusi kepindahan kita ke sana, yakni onboarding advisor. 

Tim advisor pun kemudian akan menghubungi kita dan meminta kita 
melengkapi onboarding form dan medical ques�onnaire sebagai tahap awal 
pembuatan calling visa. Formulir ini berisi data personal terutama yang 
menyangkut lokasi pembuatan visa, bandara internasional terdekat serta 
data keluarga yang akan dibawa serta (dependents). Di sini perlu dilampirkan 
copy dokumen-dokumen seper� foto, paspor yang sudah 3 nama, 
serta akte kelahiran dan surat nikah bagi yang akan membawa keluarganya. 
Setelah onboarding form ini dilengkapi, kita akan diminta menunggu 
maksimal selama 2 minggu hingga calling visa selesai.

Setelah visa di tangan, segera kirimkan copynya via email ke onboarding advisor. 
Advisor kemudian akan mengontak seseorang sebagai reloca�on advisor 
untuk kemudian dibelikan �ket pesawat pada waktu yang ditentukan. 
Reloca�on advisor bertanggung jawab memas�kan kita �ba di KAUST mulai 
dengan membelikan �ket pesawat hingga memesankan taksi untuk 
menjemput kita di bandara.

Ke�ka sampai di bandara, kita akan diminta untuk naik bus menuju bagian 
imigrasi. Di sana terdapat meja (booth) KAUST dimana kita akan dilayani khusus 
oleh mereka tanpa harus mengantri panjang seper� penumpang lain pada 
umumnya. Seseorang akan sudah menunggu di gate penjemputan 
atas nama kita. Dia terlebih dahulu akan mengantar kita ke Visitor Office KAUST 
untuk dibuatkan kartu ID sementara lalu ke bagian housing yang akan 
mengantarkan kita ke rumah/apartemen dimana kita akan �nggal.

 h�p://kaus�na.org/relokasi-ke-kaust/

Proses Pemberangkatan

KAUST Booth di Terminal Utara
King Abdul Aziz Airport.
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Galeri Kampus
1. Tempat �nggal. Ada beberapa macam jenis apartemen atau rumah yang 
    disediakan untuk mahasiswa dan staf. Simak snapshot berikut ini:

2. Transportasi. Total luas kampus dan area perumahan KAUST mencapai 
�ga ribu enam ratus hektar. Lima jalur shu�le bus yang tersebar di seluruh 
area memberikan kemudahan mobilisasi baik dari dan menuju pusat gedung 
perkantoran dan perkuliahan serta ke berbagai fasilitas rekreasi. 

Shu�le bus ini bisa membawa anda keliling komplek KAUST dari pagi hingga 
malam secara gra�s (7 pagi s/d 11 malam). Taxi dengan 3 operator berbeda 
yang bisa disewa untuk jalan di dalam atau keluar dari KAUST. Untuk 
transportasi ke luar terdapat beberapa jalur bus khusus untuk komunitas 
KAUST. Tujuannya antara lain 8 mall di Jeddah, rumah sakit, Masjidil Haram 
di Mekkah, dan Madinah. Secara umum, terdapat bus ke Jeddah dua kali 
se�ap hari, ke Mekkah se�ap pekan, dan ke Madinah se�ap bulan. 
Sarana ini dapat digunakan bebas tanpa dipungut biaya. Bus dengan tujuan 
ke Interna�onal Medical Center (IMC) Jeddah se�ap hari pagi dan sore 
kecuali hari Jumat. Ini juga gra�s.
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Galeri Kampus
3. Klinik. Dilengkapi dengan dokter dan staf ahli bertaraf internasional, 
klinik ini menyediakan pelayanan 24 jam per 7 hari sepekan untuk warga 
kampus. Untuk mahasiswa, paket beasiswa melipu� asuransi kesehatan 
yang dapat digunakan di klinik ini dan beberapa rumah sakit di luar kampus. 
Untuk penyakit yang berat dan untuk operasi akan dirujuk 
ke Soliman Fakeeh Hospital.

4. Supermarket. Ada dua supermarket bernama Tamimi yang cukup lengkap 
untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat fresh fish market, puluhan jenis 
pickles, keju-kejuan dan ro�-ro� yang disukai oleh orang-orang Eropa 
dan USA. Beberapa makanan dari Indonesia juga tersedia, misalnya Indomie, 
dan produk-produk dari Indofood lainnya.
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Galeri Kampus
5.  Pantai. Terdapat dua pantai di areal kampus. Satu pantai di dekat areal 
perumahan dan satu lagi di sebelah selatan kampus dan dipenuhi berbagai 
macam perlengkapan. Olah raga yang difasilitasi antara lain Dinghy Sailing, 
Windsurfing, Kayaking, Stand up Paddle-boarding, Paddle boats, Diving, 
Fishing, dan Snorkeling.

6.  Recrea�on Centers. Ada dua recrea�on centers di KAUST. Harbor dan 
Island Recrea�on Center. Merupakan sebuah pusat sarana olah raga 
di lingkungan perumahan Harbor yang menyediakan fasilitas sebagai berikut: 
Bowling (16-lane alley), kolam renang keluarga, kolam renang khusus wanita, 
kolam renang khusus pria, panjat tebing, arena bermain anak-anak, 
dan lain-lain. Semua fasilitas ini rata-rata gra�s, hanya perlu membayar 
untuk keperluan tertentu misalnya untuk sewa sepatu standar untuk bowling. 
Selain perlengkapan tersebut ada juga kelas olah raga dan berbagai macam 
kompe�si dan klub seper� kelas renang, klub Yoga, klub dansa (untuk wanita), 
Tae Kwon Do, Sikaran, Mixed Mar�al Arts, Step Aerobics, Indoor Cycling, 
AB Blast, Body Pump, Boot Camp, Boxercise, program diet dengan pela�h 
khusus, dan lain-lain.
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Galeri Kampus

7.  Bioskop. Bioskop yang memutar film-film baru (biasanya 1 bulan delay 
dengan yang di Hollywood) dengan �ket 5 SAR (~Rp 15,000) untuk orang 
di atas 5 tahun dan gra�s untuk anak-anak. Bioskopnya bukan bioskop 
kacangan, tapi beneran bioskop bagus. 

8.  Kantor Pos. Tidak ada kantor pos di KAUST. Surat dan paket keluar masuk 
di KAUST dikelola oleh Fedex. Anda juga dapat membuka mailbox di sini. 
Mereka beroperasi 6 hari dalam seminggu (Jumat libur). Jika anda 
mendapat surat atau paket, pihak Fedex akan mengontak anda lewat email 
atau telepon. Kemudian mereka akan mengantar paketnya ke kantor anda.

9.  IT Store. Di dalam kampus KAUST, ada satu official Apple distributor 
dimana anda dapat membeli produk-produk Apple.

10.  Museum. Ada satu museum yang berisi koleksi penemuan-penemuan 
ilmuwan Islam abad keemasan di dalam KAUST. Ukurannya sekitar 20 x 80 
meter persegi, �dak besar tapi cukup indah. Dapat dinikma� dalam durasi
waktu 30 menit – 1 jam kunjungan. 
Lihat lebih detail di:  h�p://museum.kaust.edu.sa/
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Galeri Kampus
11.  Vehicle Service. Di KAUST, pom bensin, bengkel, toko sepeda/motor, 
cuci mobil disediakan dalam satu lahan.

12.  Eateries. Ada kafetaria yang disebut Diner di dalam kampus. Selain itu 
restoran dan coffee shop juga tersebar di mana-mana (pizza, Burger King, 
Baskins & Robins, Coffee Bean dan lainnya).

13.  Laundry. Pelayanan untuk binatu bisa didapat di Tamimi Supermarket 
(Tamimi besar).

14.  Harbor Library. Sebuah perpustakaan untuk umum yang berisi koleksi 
novel, buku-buku anak, koleksi film edukasi.
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FAQ
King Abdulaziz University

Waktu pengumuman berapa lama? 
Waktu pengumuman kelulusan biasanya 6 bulan sampai 1 tahun. 
Pada saat menunggu ini, diharap manfaatkan waktu sebaik-baiknya, 
selalu berdoa kepada Allah serta minta doa kepada kedua orang tua.

Penulisan CV dalam bahasa apa? 
Penulisan CV bisa dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris.

Bagaimana pengumumannya? 
Pengumuman kelulusan akan diberitahukan melalui email masing-masing.

Apakah ser�fikat bahasa Inggris wajib? 
Ser�fikat bahasa Inggris �dak wajib, hanya berkas tambahan saja.

Apakah di KAU mengadakan muqobalah? 
KAU �dak mengadakan muqobalah, hanya seleksi berkas via online saja.

Apakah bisa datang dan muqobalah di kampus? 
Tidak, semua proses melalui sistem online.

Apakah di KAU menerima mahasiswi? 
Iya, adapun dengan syarat wajib melampirkan iqamah 
(surat izin �nggal) mahram.
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FAQ
King Abdullah University

of Science and Technology
Pelajari lebih lanjut semua hal tentang kuliah, kerja, dan kehidupan 
di KAUST melalui:

•  Facebook Panpage: KAUSTINA.org 
•  Facebook Account: Kaus�na.org
•  Instagram: @kaus�ndonesia 
•  Website: kaus�na.org  
•  Video Presentasi tentang Beasiswa KAUST:
     h�ps://youtu.be/0JaFaGmtnsY
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KONTAK KAMI

ppmisaudi@gmail.com 

http://ppmiarabsaudi.ppi.id 

@ppmisaudi 

https://www.facebook.com/ppmisaudi/ 

@ppmisaudi

PPMI SAUDI TV

mailto:ppmisaudi@gmail.com
http://ppmiarabsaudi.ppi.id
https://www.instagram.com/ppmisaudi/?hl=en
https://www.facebook.com/ppmisaudi/
https://twitter.com/ppmisaudi?lang=en
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