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PENDAHULUAN 

Lembaran panduan tutorial dan tata cara pendaftaran ini bertujuan 

untuk memudahkan calon pendaftar Universitas Islam Madinah yang 

menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Semua 

yang tertera disini sesuai dengan yang tertera pada website resmi 

pendaftaran Universitas Islam Madinah: https://minhatee2.iu.edu.sa/  

Adapun PDF Panduan Pendaftaran yang memberikan profil umum 

Universitas, Lingkup Beasiswa, Persyaratan Umum Berkas dan Pelamar 

dapat diunduh pada link berikut: https://bit.ly/panduanUIMnew 

Tidak ada pemungutan biaya apapun pada proses pendaftaran ini. 

Universitas Islam Madinah (UIM) 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://minhatee2.iu.edu.sa/
https://bit.ly/panduanUIMnew
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TUTORIAL PENDAFTARAN 

1. Buka laman web pendaftaran https://minhatee2.iu.edu.sa/ 

Maka akan terlihat desktop sebagai berikut: 

 
yang jika diterjemahkan kurang lebih bermakna: "Portal Penerimaan 

Mahasiswa Intenasional di Universitas Islam Madinah".  

 

Pada pojok kiri atas, kamu dapat menemukan menu  untuk 

dapat memilih bahasa pengantar dari formulir pendaftaran. 

 

Jika kamu memilih menggunakan  (bahasa Arab) silahkan lanjut 

membaca pada halaman selanjutnya ini, namun jika kamu menggunakan 

bahasa Indonesia, silahkan langsung menuju ke halaman 26.  

  

https://minhatee2.iu.edu.sa/


 
 

 

Scroll ke bawah dan kamu akan menemukan tiga menu yang berdampingan. 

 
 

Menu paling kiri adalah menu lupa kata sandi. 

Yang pada menu ini, pendaftar yang telah selesai 

mendaftar dapat mengakses formulirnya apabila ia 

telah ceroboh kehilangan kata sandinya dengan 

menggunakan emailnya. 

 

Menu paling kanan adalah panduan pendaftaran. 

PDF Panduan ini, dapat diakses pada link: 

https://bit.ly/panduanUIMnew 

 

 

 

Maka, untuk pendaftaran baru dapat mengetuk 

tombol “تسجيل” pada menu kotak bagian tengah 

untuk membuat akun baru. Akun yang sudah 

selesai dibuat, nantinya dapat bisa diakses dengan 

mengetuk tombol "تسجيل دخول" pada menu kotak 

bagian tengah. 

 

 

2. Setelah mengetuk tombol تسجيل pada menu 

tengah, pendaftar baru akan beralih pada 

formulir lanjutan yang menampilkan proses 

Verifikasi email. 
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Halaman proses awal verifikasi email: 

 
Pendaftar baru agar: 

a. Menuliskan alamat email pada kolom االلكتروني البريد  dan البريد تأكيد 

 .اإللكتروني

b. Mengisi nomor handphone pribadi pada isian الجوال dengan format 

(08xxxxxxxxxx), setelah sebelumnya mengganti lambang kode 

negara dengan kode Indonesia. 

c. Menuliskan password yang diinginkan pada akun pendaftaranmu di 

isian السر كلمة  dan المرور كلمة تأكيد  

d. Menuliskan jenis kelamin pada isian لجنسا  dengan pemilihan ذكر 

untuk laki-laki 

e. Mengisi tanggal lahir pada isian الميالد تاريخ  

f. Dan mengetik ulang kode verifikasi yang tertera pada التحقق رمز  

g. Kemudian klik انشاء حساب    jika telah 

menyelesaikan pengisian.  

 

3. Sebuah email verifikasi telah terkirim ke 

dalam kotak masuk emailmu, maka silahkan 

klik tulisan yang dicetak biru dengan garis 

bawah agar emailmu terverifikasi. 

 



 
 

 

 

 

4. Pada menu log in, kamu sudah dapat masuk ke akun pendaftaranmu 

dengan memasukan alamat email pada isian  االلكترونياسم  dan password 

pada isian السر كلمة  kemudian klik تسجيل دخول 

 

 

 

5. Baca dengan baik المتقدم yang tertera pada halaman tersebut, yang kurang 

lebih terjemahannya adalah sebagai berikut: 

 
Selamat datang, pelamar yang terhormat, untuk mengajukan beasiswa eksternal (mahasiswa 

internasiona/non Saudi) di Universitas Islam Madinah. Kami menyambut Anda di portal 

penerimaan mahasiswa internasional tingkat sarjana di Universitas Islam Madinah. Terima 

kasih telah memilih Universitas Islam dan semoga Anda sukses. Sebelum memulai proses 

aplikasi, kami harap Anda mempertimbangkan hal-hal berikut  : 

 



 
 

 

1- Lihat panduan untuk masuk ke Universitas Islam di tingkat sarjana, mahasiswa internasional 

(beasiswa eksternal, link dapat diunduh pada: https://bit.ly/panduanUIMnew ).  

2- Pastikan semua data benar dan akurat. 

3- Lampirkan dokumen di tempat yang benar seperti yang ditentukan pada layar pengiriman. 

4- Kolom atau lampiran yang dibubuhkan (*) adalah wajib, sehingga isian wajib diisi dengan 

benar. 

5- Apabila pendaftar belum menyelesaikan jenjang sekolah menengah atas dan masih dalam 

tahap studi, maka ijasah atau transkrip nilai harus tetap dilampirkan, sehingga penerimaan 

akhir pemohon tidak akan diajukan sampai ijasah tersebut terlampir/diunggah. 

 

6. Klik الطلب تقديم  untuk melanjutkan ke formulir. 

 

7. Dari sini, kamu akan mulai mempelajari bahwa pada setiap bagian atas 

halaman, terdapat menu halaman masing-masing. Menu ini dapat dipakai 

bagi pelamar untuk melakukan editing setiap halamannya.  

 

 

 

 

 Halaman 1 - الشخصية البيانات   Data Pribadi,  

 Halaman 2 - التواصل بيانات   Data Kontak/ Akun Medsos 

 Halaman 3 – األكاديمية البيانات  Informasi Data Akademis 

 Halaman 4 – العلمية الخلفية  Latar Belakang Akademik  

 Halaman 5 – الرغبات المسارات   Program Studi Prioritas Pilihan 

 Halaman 6 – المرفقات  File Unggahan (Lampiran) 

 Halaman 7 – األسئلة Pernyataan dan Pertanyaan 

 Halaman 8 – تقديم و البيانات تدقيق  Halaman Verifikasi Pendaftaran 

Meski dapat diisi dan disimpan dengan alur yang tidak berurutan, hendaknya 

pada pengisian pertama, formulir-formulir isian ini dapat diisi dengan cara 

bertahap dan urut.  
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Halaman 1 - البيانات الشخصية  Data Pribadi 
 

8. Halaman pertama formulir adalah halaman الشخصية البيانات  (Data Pribadi) 

a. Kolom Nama.  

 Pada pendaftaran Universitas Islam Madinah ini, kolom isian yang 

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

 Pada kolom isian nama ini, tanda bintang hanya ditemukan pada 

kolom pertama dan terakhir saja. Isilah sesuai dengan nama yang 

tertera pada passport. 

 

 

 

 

 Jika namamu terdiri atas dua kata, maka pecah namamu menjadi 

dua dan masukkan masing-masing pada kedua kolom (kolom 

pertama dan terakhir) tersebut. Pada baris atas, isi dengan huruf 

arab (hijaiyah). Pada baris kedua, isi dengan huruf latin (alphabet). 

 Untuk pendaftar yang memiliki nama lebih dari dua kata, 

manfaatkan kolom kedua dan ketiga dengan nama tengahmu dan isi 

kolom terakhir dengan nama belakang. 

 Untuk pendaftar yang memiliki nama hanya terdiri atas satu kata, isi 

kolom terakhir dengan mengambil satu kata pada nama ayah. 

b. Isian Kolom (kanan ke kiri): kebangsaan, kebangsaan lahir, gender, status 

pernikahan. 

(kanan ke kiri) 

 

 

 

  

 

 

c. Isian kolom (kanan ke kiri, atas ke bawah):  

 Tanggal lahir masehi, Tanggal Lahir Hijriah, Usia (terjawab otomatis). 

Tampilan jawaban untuk kebangsaan Indonesia: 

 



 
 

 

 Negara lokasi lahir, tempat/kota lahir (isi manual sesuai akte lahir, 

dengan huruf arab/latin) dan Bahasa Ibu (bahasa keseharian). 

(kanan ke kiri) 

 

 

 

 

 

 

 

d. Isian kolom (kanan ke kiri, atas ke bawah):  

 Nomor KTP (isi sesuai nomor KTP), checklist Iqomah (jika kamu WNI yang 

saat ini tinggal di Saudi), checklist beasiswa (jika kamu saat ini sudah 

sebagai penerima beasiswa lain di dalam wilayah kerajaan Arab Saudi yang 

membuatmu mendapatkan visa pelajar) – jika tidak, kosongkan checklist. 

 Nomor Passport (seluruh penulisan nomor selanjutnya gunakan terus nomor 

pada huruf latin), tempat passport diterbitkan (isi sesuai passport 

diterbitkan), tanggal passport diterbitkan, dan tanggal passport 

berakhir. 

 

 

 

 

e. Isian kolom Agama, Mazhab dan checklist pernyataan muslim sejak 

lahir (kanan ke kiri). 

Pada kolom Mazhab, ketentuannya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Jika engkau mendapatkan kurikulum Fiqih dengan fokus satu madzhab 

(misalnya: Syafi'i, Hambali, dsb) sejak jenjang usia SMP hingga SMA isilah 

"Madzhab" ; 

 Kalau engkau mempelajari Fiqh dengan melakukan perbandingan madzhab 

ATAU kitab yang tidak memberikan keterangan madzhab ATAU BELUM 

PERNAH sama sekali mempelajari fiqh secara umum, dapat diisi dengan “La 

Yuujad”; 

 

f. Isian data Ayah dan Ibu (kanan-kiri, atas-bawah), yang terdiri atas: Nama 

Panjang, Kebangsaan, Kebangsaan lain (jika memiliki dua kewarganegaraan – 

Jika tidak kosongkan), Negara tempat tinggal dan Pekerjaan/Aktifitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Isian Pemasukan Keuangan Tahunan Pribadi saat ini (dirimu, termasuk di 

dalamnya uang jajan, uang kostan, dll) – dapat dikosongkan: yang terdiri atas 

Pendapat Tahunan pribadi (tulis dalam angka latin, konversi ke dolar), 

sumber pendapatan (mis.Uang saku orang tua, bekerja, dll), sumber lain 

pendapatan, dan checklist pernyataan bahwa kamu adalah karyawan 

(bekerja kepada sebuah badan usaha/orang lain). 

 

 

 

h. Isian Paragraf “Mengapa engkau ingin belajar (di Universitas Islam 

Madinah)” atau “Mengapa engkau ingin belajar islam.” (Gunakan 

bahasa yang sesuai dengan bahasa pilihan formulir). 

 

 

 



 
 

 

9. Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “ .... حفظ ” untuk menyimpan halaman 

dan untuk menuju halaman berikutnya. 

  

 



 
 

 

Halaman 2- بيانات التواصل Data Kontak dan Medsos 

10. Halaman kedua formulir adalah halaman التواصل بيانات   (Kontak Informasi) 

a. Isian Email (sudah otomatis terisi), nomor HP (sudah otomatis terisi), nomor 

kontak lain (format +62xxxxxxx), Akun twitter, dan akun Facebook.  

 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. 

 

 

 

 

b. Isian alamat (menggunakan huruf latin/arab) (kanan-kiri) (atas-bawah) 

 Baris pertama (kanan-kiri): Negara, Provinsi, Kota/Kabupaten, 

Kecamatan+Kelurahan/Desa. 

 Baris kedua (kanan-kiri): Nama Jalan, Nomor Rumah, Nomor 

Apartemen (isi 01 jika tidak ada), Kodepos. 

 Baris ketiga (kanan-kiri): Lokasi Bagian (Barat, Timur dan Tengah 

Indonesia), PO Box (kosongkan jika tidak ada), Lokasi kedutaan terdekat 

(isi: Jakarta). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

c. Isian Informasi mengenai kerabat (kawan, kenalan, wali atau saudara 

yang bisa dihubungi) dapat diprioritaskan dengan kerabat yang berada 

di Arab Saudi (jika tidak ada, tidak mengapa. Gantikan dengan nama kerabat lain 

yang ada). 

 

 

 

 

 

 

 Baris pertama (kanan-kiri): Nama lengkap, Hubungannya denganmu, 

Alamat. 

 Baris kedua (kanan-kiri): Nomor HP, Nomor telepon lain, Kodepos. 

 Isian Kerabat memiliki dua orang yang bisa di-input, orang kedua 

tidak memiliki tanda bintang sehingga bisa dilewatkan/tidak wajib 

diisi. 

d. Isian Informasi Guru memiliki format yang sama 

dengan isian kerabat, hanya saja pada kolom 

kedua atas, agar dipilih jenjang pendidikan 

terakhir beliau. 

 

 

e. Isian riwayat pekerjaan / riwayat mengajar / pengalaman aktifitasmu 

sebagai relawan / pengalaman berorganisasi dan kepanitiaan (diisi 

dengan bahasa inggris/arab, sesuaikan bahasa formulirmu). 

f. Isian mengenai hal-hal yang engkau sukai dan hobi (diisi dengan bahasa 

inggris/arab, sesuaikan bahasa formulirmu) 

 

 

 

 

 Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “ .... حفظ ” untuk menyimpan halaman 

dan untuk menuju halaman berikutnya. 

 



 
 

 

Halaman 3 – األكاديمية البيانات  Informasi Akademis 

11. Halaman ketiga formulir adalah Halaman  األكاديمية البيانات  Informasi 

Akademis. 

 
a. Isian pada baris pertama (kanan-kiri):  

 Jenjang Akademis: Isi sesuai dengan tingkat ijazah yang diunggah, 

dalam hal ini adalah jenjang SMA sederajat atau "High Secondary 

School" dalam bahasa inggris atau  ثانوية  dalam bahasa Arab 

 Isian nama ijazah Arab: Tuliskan namamu sesuai dengan 

ijazah/terjemahan ijazah berbahasa Arab dengan huruf hijaiyah. 

 Isian nama ijazah huruf Latin: Tuliskan namamu sesuai dengan 

ijazah berbahasa Asli/Inggris dengan huruf latin. 

b. Isian pada baris kedua (kanan-kiri):  

 Negara tempat Ijazah dikeluarkan, 

 Jenis sekolah tempat ijazah dikeluarkan, pilih  jika  حكومي

merupakan sekolah negeri dan pilih  jika merupakan sekolah أهلي 

swasta/privat. 

 Sekolah yang telah disetarakan (muadalah) atau المعادلة المدارس , cari 

nama sekolahmu pada daftar yang telah disediakan jika asal 

sekolahmu telah tersetarakan oleh atau memiliki kerjasama MoU 

dengan pihak Universitas Islam Madinah.  

 Jika sekolahmu belum/tidak memiliki MoU dengan pihak UIM, 

maka silahkan tuliskan nama sekolahmu secara manual pada 

kolom keempat (menggunakan huruf yang sesuai dengan bahasa yang 

dipilih pada formulir). 

c. Isian pada baris ketiga (kanan-kiri):  

 



 
 

 

 Tanggal Ijazah dikeluarkan,  
 Nilai rata-rata kumulatif pada transkrip nilai, mencakup rata-rata 

beberapa nilai mata pelajaran yang diujikan sebelum kelulusan 

yang tertera pada transkrip nilai. 

 Nilai rata-rata keseluruhan pada transkrip nilai, mencakup rata-

rata nilai seluruh mata pelajaran yang tertera pada transkrip nilai. 

 Predikat nilai (dapat diintepretasikan sendiri berdasarkan pilihan 

predikat yang disediakan). 

Jangan lupa mengetuk tombol      setelahnya. 

 

12.Isian Perekomendasi (kanan-kiri).  

 

 
a. Nama pemberi rekomendasi (menggunakan huruf yang sesuai dengan bahasa 

yang dipilih pada formulir). 

b. Posisi/jabatan pemberi rekomendasi, 

c. Jenjang Pendidikan terakhir pemberi rekomendasi, 

d. Pilihan jenis rekomendasi,  

 Pilihlah اسالمية مؤسسة  jika surat rekomendasi tersebut beliau 

tandatangani mewakili sebuah Instansi (tulis pula nama instansinya di 

belakang jabatan pada kolom b). 

 Pilihlah شخصية jika surat rekomendasi tersebut mewakili dirinya 

sendiri sebagai seorang wali/guru/tokoh masyarakat. 

Jangan lupa  mengetuk tombol      setelahnya. 

Setelah nama perekomendasi 1 sudah muncul pada tabel di bawah, pelamar 

dapat memasukan nama perekomendasi 2, 3, dst dengan mengulang langkah 

yang tertera pada Poin 12a. 

Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “ .... حفظ ” untuk menyimpan halaman 

dan untuk menuju halaman berikutnya. 

 



 
 

 

Halaman 4 – العلمية الخلفية  Latar Belakang Akademik 

13. Halaman keempat Formulir adalah Halaman العلمية الخلفية  Latar Belakang 

Akademik, yang berisikan isian prestasi akademis yang telah engkau 

miliki. 

a. Isian Hafalan Al Qur’an.  

Pilih salah satu dari lima tingkatan 

penghafalan Al Qur’an yang dengan 

taufik dari Allah telah engkau miliki. 

 

 

 

b. Isian hafalan matan ilmiah (Isi matan-matan yang sudah dihafal setelah hafalan Al 

Qur’an. Mis:Arbain Nawawi, Manzhumah At-Tuhfah, Tsalatsatul Ushuul, Al-

Aajuruumiyyah, dll) 

 

 

  

 

 

 

14. Isian Level Penguasaan Bahasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kolom isian العربية اللغة  wajib diisi.  

b. Kemudian satu bahasa pada kolom isian أخرى لغة  wajib diisi. 

Pelamar disarankan agar menuliskan kemampuan minimal antara 

lain: Bahasa Indonesia dan Inggris pada isian ini. 

 



 
 

 

c. Jangan lupa  mengetuk tombol setelah selesai. 

Pada saat bahasa pertama sudah muncul pada tabel di bawah, 

pelamar dapat memasukan bahasa ke-2, 3, 4 dst. 

 

15. Isian Ujian sertifikasi bahasa yang pernah diikuti (Misalnya TOEFL, TOAFL, 

dll – Tidak wajib diisi) 

 
Pilihlah bahasa yang sertifikasinya pernah diujikan, isian kolom االختبار اسم  

adalah jenis sertifikat ujian, االختبار درجة  adalah nilai skor yang didapatkan, 

 .adalah tanggal sertifikat terbit التاريخ

 

Jangan lupa  mengetuk tombol    setelah selesai. Pada 

saat ujian bersertifikat bahasa pertama sudah muncul pada tabel di 

bawah, pelamar dapat memasukan sertifikasi bahasa ke-2, 3, 4 dst. 

 

16. Isian Dauroh, Kursus atau Pendidikan Informal atau Pendidikan Non-Gelar 

yang pernah diikuti. 

 
Masukan riwayat Dauroh, Kursus atau Pendidikan Informal atau 

Pendidikan Non-Gelar yang pernah diikuti. 

 الدورة اسم  adalah nama dauroh/pendidikan, 

 Sedangkan الدورة نوع  adalah jenis dauroh/pendidikan, 

 

 

 



 
 

 

Jenis dauroh/pendidikan علمي adalah 

dauroh/pendidikan yang sifatnya teoritis, 

membahasa sebuah materi. Misal dauroh 

ilmiyah bidang agama, tulisan/matan, ideologi, 

pembedahan suatu tema, dll.  Jenis 

dauroh/pelatihan تطويري (pengembangan), 

Biasanya bersifat kepelatihanan/training yang 

aplikatif/praktek. Misalnya: IT/ komputer, 

bahasa, olahraga, P3K, sigap bencana, beladiri, 

dll)  

 Adapun الدورة مدة  adalah durasi berapa lama dauroh/pendidikan 

tersebut engkau jalani,  

 Kemudian المقدمة_الجهة  adalah nama institusi/lembaga yang 

mengadakan kegiatan. 

 Kemudian isilah waktu kegiatan pada menu التاريخ yang ada. 

Jangan lupa  mengetuk tombol    setelah selesai. Pada saat 

input kegiatan dauroh/pelatihan pertama sudah muncul pada tabel di bawah, 

pelamar dapat memasukan dauroh/pelatihan ke-2, 3, 4 dst. 

17. Isian Penghargaan atau Prestasi Kejuaraan (الجوائز) 

 

 Kolom الجائزة اسم  isi dengan nama penghargaan/kejuaraan yang pernah 

diraih; 

 Kolom المقدمة الجهة  isi dengan instansi/lembaga yang melaksanakan 

kejuaraan atau yang memberikann penghargaan. 

 Kemudian isilah waktu kegiatan pada menu التاريخ yang ada. 

Jangan lupa  mengetuk tombol    setelah selesai. Pada saat 

input kegiatan penghargaan/ prestasi pertama sudah muncul pada tabel di 

bawah, pelamar dapat memasukan penghargaan/ prestasi ke-2, 3, 4 dst. 

Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “ .... حفظ ” untuk menyimpan halaman 

dan untuk menuju halaman berikutnya. 

 



 
 

 

Halaman 5 – غباتالر المسارات  Pemilihan Jurusan 

Halaman kelima Formulir adalah Halaman الرغبات المسارات  pemilihan jurusan, 

yang berisikan isian pemilihan jurusan yang engkau minati dan diurutkan 

skala prioritasnya. 

 

18. Isian المسار adalah isian rumpun keilmuan yang dipilih. Terdapat dua 

pilihan pada isian ini: نظري untuk rumun ilmu teoritis agama islam dan 

 untuk rumpun ilmu sains dan teknologi (hanya pelamar jurusan علمي

SMA/MA IPA yang dapat melamar rumpun ilmu ini). 

19. Pada isian الدراسة نوع  (Jenis Studi) pindahkan pilihan pada انتظام (regular). 

20. Pada isian الدراسية المرحلة  (Jenjang Pendidikan) pindahkan pilihan pada 

 .(Sarjana / S1) بكالريوس

21. Centang kolom الرغبات الشروط أوافق  (agar pendaftar memahami kembali 

syarat-syarat pengambilan jurusan). 

22. Penjelasan ringkas mengenai Program Studi atau jurusan dapat dibaca 

pada halaman 47. Urutkan prioritas jurusan yang hendak dilamar dengan 

memilih jurusan dan menggunakan tombol “Up” dan “Down”. 

Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “ .... حفظ ” untuk menyimpan halaman 

dan untuk menuju halaman berikutnya. 

  

 



 
 

 

Halaman 6 – المرفقات Halaman Unggah Berkas 

Terdapat 18 (Delapan Belas) File yang diunggah pada Kolom berkas 

 

 

23. Siapkan dan unggahlah scan dokumen berkas yang dibutuhkan untuk 

mendaftar, Berkas diunggah dengan format PDF atau JPG dengan ukuran 

masing-masing maksimal 4 MB. 

 



 
 

 

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain: 

a. Scan Berkas yang wajib diunggah: 

1) Softcopy Pasfoto. dengan rasio 4:6 (setara dengan rasio 2:3), latar belakang warna 

putih, pakaian berkerah sopan rapi, tidak menggunakan atribut kepala (peci, kopiah, dll); 

2) Ijazah SMA/sederajat; 

3) Terjemahan Ijazah SMA/sederajat; 

4) Transkrip nilai Ijazah; 

5) Terjemahan transkrip nilai ijazah; 

6) Passport; 

7) Surat Keterangan Sehat. Surat diunggah tidak lebih dari 6 bulan saat diterbitkan. 

Bisa dibuat yang sederhana  berasal dari Puskesmas/ Klinik/ RS; 

8) Terjemahan Surat Keterangan Sehat; 

9) Akta Kelahiran; 

10) Terjemahan Akta Kelahiran; 

11) Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB); 

12) Terjemahan SKKB; 

13) Surat Rekomendasi Tokoh/Lembaga (jika memiliki surat rekomendasi lebih dari 

satu, kumpulkan seluruhnya termasuk hasil terjemahan menjadi satu file dengan format 

PDF); 

 

b. Scan berkas tambahan yang dapat menyempurnakan/melengkapi usaha 

pendaftaran: 

14) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Bagi yang melakukan penerjemahan 

berkas SKCK ke dalam bahasa arab. Dapat mengunggah dengan menyatukannya 

bersama berkas Asli menjadi satu file dokumen berformat PDF; 

15) Dokumen syahadah (tanda bukti terkait prestasi/hafalan pada bidang) Al Qur’an; 

16) Dokumen sertifikat/piagam pendidikan informal/dauroh. Kumpulkan menjadi 

satu file dokumen berformat PDF; 

17) Dokumen sertifikasi kemampuan bahasa Arab (mis. TOAFL, ALPT, CIMA, dll); 

18) Dokumen sertifikasi kemampuan bahasa Inggris (mis. TOEFL, IELTs, dll). 

  

 



 
 

 

Halaman 7 – األسئلة Halaman Pertanyaan Pendaftar 

Pada halaman ini, terdapat deklarasi teks perjanjian pendaftar dan naskah 

peryataan pendaftar. 

 

24.  Baca dan fahami dengan baik isi teks perjanjian pendaftaran yang tertera dan 

isilah ke-5 (lima) check list yang tersedia. 

Terjemahan kelima narasi perjanjian ini: 

1) Saya berjanji bahwa seluruh data yang saya masukkan dalam pengajuan pendaftaran 

adalah valid dan bahwa seluruh dokumen dan ijazah saya tidak terdistorsi atau 

dipalsukan. Jika terbukti saya melakukan sebaliknya, maka pihak UIM berhak 

membatalkan pengajuan pendaftaran saya dan saya berhak mendapatkan sanksi  

2) Saya berjanji untuk mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan 

Arab Saudi dan pihak Universitas Islam Madinah (UIM). Di antaranya: - Saya tidak boleh 

terus-menerus menetap dalam wilayah Kerajaan Arab Saudi ketika telah tamat atau 

ketika di-drop out. - Saya tidak berhak memindahkan kafalah/sponsor Iqamah Card ke 

selain pihak UIM ketika tamat, namun saya wajib kembali ke negara asal saya. - Bila saya 

melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada, maka pihak UIM berhak menempuh 

jalur hukum terhadap diri saya.  

3) Saya berjanji untuk selalu mengecek email pendaftaran saya dan melengkapi 

kekurangan data atau dokumen pendaftaran yang dimintai oleh pihak UIM lewat pesan 

 



 
 

 

email tersebut karena satu-satunya sarana komunikasi antara saya dengan pihak UIM 

adalah lewat email. Bila suatu waktu saya terlambat merespon permintaan pihak UIM, 

maka pihak UIM berhak untuk mengeliminasi pendaftaran saya.  

4) Saya berikrar bahwa saya tidak berafiliasi dan tidak pula memberikan dukungan pada 

jamaah atau kelompok teroris.  

5) Saya berikrar bahwa saya tidak memiliki catatan kriminal apa pun dan belum pernah 

menjadi tahanan penjara di negara mana pun. 

25.  Isian naskah pernyataan Pendaftar. 

 

1) Apakah Anda termasuk orang yang berkebutuhan khusus? Jika iya, maka 

sebutkan jenisnya    

2) Apakah Anda menderita penyakit kronis? Jika iya, maka sebutkan jenis 

penyakitnya 

Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “ .... حفظ ” untuk menyimpan halaman 

dan untuk menuju halaman berikutnya. 

 

 

 

  

 



 
 

 

Halaman 8 – تقديم و البيانات تدقيق  Halaman Verifikasi 

Pendaftar 

Pada halaman ini, terdapat 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. 

 

 

26.  Tekan  untuk memastikan seluruh formulir halaman telah 

lengkap diisi dan seluruh dokumen telah lengkap diunggah; 

27. Periksa kembali seluruh jawaban dan dokumen anda; 

28. Apabila sudah siap dikirim kepada pihak panitia pendaftaran dan 

penerimaan Universitas Islam Madinah, silahkan tekan tombol . 

29. Seluruh pendaftaran anda belum resmi terkirim dan belum selesai 

sebelum anda menekan tombol  ini. 

 

- Selesai – 

Hasil pendaftaran nantinya, cukup diamati melalui web 

https://minhatee2.iu.edu.sa/ dan masuk melalui menu log in. 

  

 

https://minhatee2.iu.edu.sa/


 
 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN FORMULIR BERBAHASA INDONESIA  



 
 

 

1. Buka laman web pendaftaran https://minhatee2.iu.edu.sa/ kemudian 

Scroll ke bawah dan kamu akan menemukan tiga menu yang 

berdampingan. 

 
 

Menu paling kiri adalah menu lupa kata sandi. 

Yang pada menu ini, pendaftar yang telah selesai 

mendaftar dapat mengakses formulirnya apabila ia 

telah ceroboh kehilangan kata sandinya dengan 

menggunakan emailnya. 

 

Menu paling kanan adalah panduan pendaftaran. 

PDF Panduan ini, dapat diakses pada link: 

https://bit.ly/panduanUIMnew 

 

 

Maka, untuk pendaftaran baru dapat mengetuk 

tombol “pendaftaran” pada menu kotak bagian 

tengah untuk membuat akun baru. Akun yang 

sudah selesai dibuat, nantinya dapat bisa diakses 

dengan mengetuk tombol “log in” pada menu 

kotak bagian tengah. 

 

 

2. Setelah mengetuk tombol “pendaftaran” 

pada menu tengah, pendaftar baru akan 

beralih pada formulir lanjutan yang 

menampilkan proses Verifikasi email. 

 

https://minhatee2.iu.edu.sa/
https://bit.ly/panduanUIMnew


 
 

 

Halaman proses awal verifikasi email: 

 
Pendaftar baru agar: 

a. Menuliskan alamat email pendaftar yang sama pada kolom “Email” 

dan “Konfimasi Email”. 

b. Mengisi nomor handphone pribadi pada isian “No. Hape” dengan 

format (08xxxxxxxxxx), setelah sebelumnya mengganti lambang 

kode negara dengan kode Indonesia. 

c. Menuliskan password yang sama dan yang diinginkan pada akun 

pendaftaran dalam kolom isian “Password” dan “Konfirmasi kata 

sandi”. 

d. Pilihlah jenis kelamin. 

e. Mengisi tanggal lahir. 

f. Dan mengetik ulang kode verifikasi yang tertera. 

g. Kemudian klik  “buat akun” jika telah 

menyelesaikan pengisian.  



 
 

 

 

3. Sebuah email verifikasi telah terkirim ke dalam kotak masuk emailmu, 

maka silahkan klik tulisan yang dicetak biru dengan garis bawah agar 

emailmu terverifikasi pihak kampus. 

 

 

4. Pada menu log in, kamu sudah dapat masuk ke akun pendaftaranmu 

dengan memasukan alamat email pada isian  االلكترونياسم  dan password 

pada isian السر كلمة  kemudian klik “Log In.” 

 
 

5. Setelah berhasil masuk, Baca dengan baik narasi yang tertera pada 

halaman tersebut, yang isinya adalah sebagai berikut: 

Selamat datang, Saudara Pendaftar Program Beasiswa Internasional di Universitas Islam 

Madinah (UIM) di Kota Madinah al-Munawwarah. Kami menyambut Anda di portal pendaftaran 

mahasiswa internasional pada Program Studi Bachelor (S1) di Universitas Islam  Madinah. 

Terima kasih, Anda telah memilih Universitas Islam Madinah sebagai tujuan studi Anda. Kami 



 
 

 

berharap Anda selalu diberi taufik dan petunjuk. Sebelum mengajukan pendaftaran, Anda 

diharapkan memperhatikan beberapa hal penting berikut: 

1. Menelaah terlebih dahulu Panduan Pendaftaran Program Beasiswa Bachelor (S1) 

Internasional Universitas Islam Madinah.  (beasiswa eksternal, link dapat diunduh pada: 

https://bit.ly/panduanUIMnew ). 

2. Memverifikasi kevalidan dan kebenaran seluruh data yang Anda isi.   

3. Wajib melampirkan atau mengupload seluruh dokumen yang diperlukan pada kolom 

upload yang disediakan    

4. Kolom isian yang diberi tanda (*) wajib diisi, dan harus sesuai dengan data yang valid.   

5. Bila pendaftar belum tamat SMA Sederajat dan masih Kelas XII, maka wajib melampirkan 

surat kelulusan Kelas XI atau daftar nilai rapor Kelas XI di kolom upload berkas ijazah. Perlu 

diketahui bahwa pendaftar yang masih Kelas XII ini tidak akan diterima dalam fase terakhir 

penerimaan MABA kecuali bila ia melengkapi upload ijazah SMA Sederajat. 

 

6. Klik “Pengajuan Pendaftaran” untuk melanjutkan ke formulir. 

 

7. Dari sini, kamu akan mulai mempelajari bahwa pada setiap bagian atas 

halaman, terdapat menu halaman masing-masing. Menu ini dapat dipakai 

bagi pelamar untuk melakukan editing setiap halamannya.  

 
 

 Halaman 1 - الشخصية البيانات   Data Pribadi,  

 Halaman 2 - التواصل بيانات   Data Kontak/ Akun Medsos 

 Halaman 3 – األكاديمية البيانات  Informasi Data Akademis 

 Halaman 4 – العلمية الخلفية  Latar Belakang Akademik  

 Halaman 5 – الرغبات المسارات   Program Studi Prioritas Pilihan 

 Halaman 6 – المرفقات  File Unggahan (Lampiran) 

 Halaman 7 – األسئلة Pernyataan dan Pertanyaan 

 Halaman 8 – تقديم و البيانات تدقيق  Halaman Verifikasi Pendaftaran 

Meski dapat diisi dan disimpan dengan alur yang tidak berurutan, hendaknya 

pada pengisian pertama, formulir-formulir isian ini dapat diisi dengan cara 

bertahap dan urut. 

  

https://bit.ly/panduanUIMnew


 
 

 

Halaman 1 - البيانات الشخصية  Data Pribadi 
 

8. Halaman pertama formulir adalah halaman الشخصية البيانات  (Data Pribadi) 

a. Kolom Nama.  

 Pada pendaftaran Universitas Islam Madinah ini, kolom isian yang 

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

 Pada kolom isian nama ini, tanda bintang hanya ditemukan pada 

kolom pertama dan terakhir saja. Isilah sesuai dengan nama yang 

tertera pada passport. 

  

 

 

 

 

 Jika namamu terdiri atas dua kata, maka pecah namamu menjadi 

dua dan masukkan masing-masing pada kedua kolom (kolom 

pertama dan terakhir) tersebut. Pada baris atas, isi dengan huruf 

arab (hijaiyah). Pada baris kedua, isi dengan huruf latin (alphabet). 

 Untuk pendaftar yang memiliki nama lebih dari dua kata, 

manfaatkan kolom kedua dan ketiga dengan nama tengahmu dan isi 

kolom terakhir dengan nama belakang. 

 Untuk pendaftar yang memiliki nama hanya terdiri atas satu kata, isi 

kolom terakhir dengan mengambil satu kata pada nama ayah. 

b. Isian Kolom: kebangsaan, kebangsaan lahir, gender, status pernikahan. 

 

 

 

c. Isian kolom:  

 Tanggal lahir masehi, Tanggal Lahir Hijriah, Usia (terjawab otomatis). 

 Negara lokasi lahir, tempat/kota lahir (isi manual sesuai akte lahir) dan 

Bahasa Ibu (bahasa keseharian). 



 
 

 

 

d. Isian kolom:  

 

 

 

 

 

 

 

 Nomor KTP (isi dengan nomor KTP), checklist Iqomah (jika kamu WNI yang 

saat ini tinggal di Saudi), checklist beasiswa (jika kamu saat ini sedang 

sebagai penerima beasiswa lain di dalam wilayah kerajaan Arab Saudi yang 

membuatmu sudah pernah mendapatkan visa pelajar) – jika tidak, 

kosongkan checklist. 

 Nomor Passport (seluruh penulisan nomor selanjutnya gunakan terus nomor 

pada huruf latin), tempat passport diterbitkan (isi sesuai passport 

diterbitkan), tanggal passport diterbitkan, dan tanggal passport 

berakhir. 

e. Isian kolom Agama, Mazhab dan checklist pernyataan muslim sejak 

lahir. 

Pada kolom Mazhab, ketentuannya sebagai berikut: 

 Jika engkau mendapatkan kurikulum Fiqih dengan fokus satu madzhab 

(misalnya: Syafi'i, Hambali, dsb) sejak jenjang usia SMP hingga SMA isilah 

"Mazhab" ; 

 Kalau engkau mempelajari Fiqh dengan melakukan perbandingan madzhab 

ATAU kitab yang tidak memberikan keterangan madzhab ATAU BELUM 

PERNAH sama sekali mempelajari fiqh secara umum, dapat diisi dengan 

“Tidak Ada”; 

 

 



 
 

 

f. Isian data Ayah dan Ibu, yang terdiri atas: Nama Panjang, Kebangsaan, 

Kebangsaan lain (jika memiliki dua kewarganegaraan – Jika tidak kosongkan), 

Negara tempat tinggal dan Pekerjaan/Aktifitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Isian Pemasukan Keuangan Tahunan Pribadi saat ini (dirimu, termasuk di 

dalamnya uang jajan, uang kostan, dll) – dapat dikosongkan: yang terdiri atas 

Pendapat Tahunan pribadi (tulis dalam angka latin, konversi ke dolar), 

sumber pendapatan (mis.Uang saku orang tua, bekerja, dll), sumber lain 

pendapatan, dan checklist pernyataan bahwa kamu adalah karyawan 

(bekerja kepada sebuah badan usaha/orang lain). 

 

 

 

 

h. Isian Paragraf “Mengapa engkau ingin belajar (di Universitas Islam 

Madinah)” atau “Mengapa engkau ingin belajar islam.” (Gunakan 

bahasa yang sesuai dengan bahasa pilihan formulir). 

 
 

9. Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “Simpan Data” untuk menyimpan 

halaman dan “Selanjutnya” untuk menuju halaman berikutnya. 

 



 
 

 

Halaman 2 - بيانات التواصل Data Kontak/ Akun Medsos 

10. Halaman kedua formulir adalah التواصل بيانات   (Data Kontak dan Medsos) 

a. Isian Email (sudah otomatis terisi), nomor HP (sudah otomatis terisi), nomor 

kontak lain (format +62xxxxxxx), Akun twitter, dan akun Facebook.  

 

 

 

 

 

 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 “Tidak ada” atau يوجد ال  jika tidak 

memiliki akun Twitter/Facebook. 

b. Isian alamat (menggunakan huruf latin/arab) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Baris pertama: Negara, Provinsi, Kota/Kabupaten, 

Kecamatan+Kelurahan/Desa. 



 
 

 

 Baris kedua: Nama Jalan, Nomor Rumah, Nomor Apartemen (isi 01 

jika tidak ada), Kodepos. 

 Baris ketiga: Lokasi Bagian (Barat, Timur dan Tengah Indonesia), PO Box 

(kosongkan jika tidak ada), Lokasi kedutaan terdekat (isi: Jakarta). 

c. Isian Informasi mengenai kerabat (kawan, kenalan, wali atau saudara 

yang bisa dihubungi) dapat diprioritaskan dengan kerabat yang berada 

di Arab Saudi (jika tidak ada, tidak mengapa. Gantikan dengan nama kerabat lain 

yang ada). 

 

 

 

 

 

 Baris pertama: Nama lengkap, Hubungannya denganmu, Alamat. 

 Baris kedua: Nomor HP, Nomor telepon lain, Kodepos. 

 Isian Kerabat memiliki dua orang yang bisa di-input, orang kedua 

tidak memiliki tanda bintang sehingga bisa dilewatkan/tidak wajib 

diisi. 

d. Isian Informasi Guru memiliki format yang sama 

dengan isian kerabat, hanya saja pada kolom 

kedua atas, agar dipilih jenjang pendidikan 

terakhir beliau. 

 

 

 

e. Isian riwayat pekerjaan / riwayat mengajar / pengalaman aktifitasmu 

sebagai relawan / pengalaman berorganisasi dan kepanitiaan.  (bisa 

gunakan bahasa Indonesia/inggris/arab, sesuaikan) 

f. Isian mengenai hal-hal yang engkau sukai dan hobi (bisa gunakan bahasa 

Indonesia/inggris/arab, sesuaikan) 

 

 

 Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “Simpan Data” untuk menyimpan 

halaman dan “Selanjutnya” untuk menuju halaman berikutnya. 

  



 
 

 

Halaman 3 – األكاديمية ياناتالب  Informasi Akademis 

11. Halaman ketiga formulir adalah Halaman  األكاديمية البيانات  Informasi 

Akademis. 

 
a. Isian pada baris pertama (kanan-kiri):  

 Jenjang Akademis: Isi sesuai dengan tingkat ijazah yang diunggah, 

dalam hal ini adalah jenjang SMA sederajat atau "High Secondary 

School" dalam bahasa inggris atau  ثانوية  dalam bahasa Arab 

 Isian nama ijazah Arab: Tuliskan namamu sesuai dengan 

ijazah/terjemahan ijazah berbahasa Arab dengan huruf hijaiyah. 

 Isian nama ijazah huruf Latin: Tuliskan namamu sesuai dengan 

ijazah berbahasa Asli/Inggris dengan huruf latin. 

b. Isian pada baris kedua (kanan-kiri):  

 Negara tempat Ijazah dikeluarkan, 

 Jenis sekolah tempat ijazah dikeluarkan, 

 Sekolah yang telah disetarakan (muadalah) atau المعادلة المدارس , cari 

nama sekolahmu pada daftar yang telah disediakan jika asal 

sekolahmu telah tersetarakan oleh atau memiliki kerjasama MoU 

dengan pihak Universitas Islam Madinah.  

 Jika sekolahmu belum/tidak memiliki MoU dengan pihak UIM, 

maka silahkan tuliskan nama sekolahmu secara manual pada 

kolom keempat (menggunakan huruf yang sesuai dengan bahasa yang 

dipilih pada formulir). 

c. Isian pada baris ketiga (kanan-kiri):  

 Tanggal Ijazah dikeluarkan, 



 
 

 

 Nilai rata-rata kumulatif pada transkrip nilai, mencakup rata-rata 

seluruh mata pelajaran yang tertera pada transkrip nilai. 

 Total Nilai 

 Predikat nilai (dapat diintepretasikan sendiri berdasarkan pilihan 

predikat yang disediakan). 

Jangan lupa mengetuk tombol “tambahkan” setelahnya. 

 

12. Isian Perekomendasi (kanan-kiri).  

 

a. Nama pemberi rekomendasi (menggunakan huruf yang sesuai dengan bahasa 

yang dipilih pada formulir). 

b. Posisi/jabatan pemberi rekomendasi, 

c. Jenjang Pendidikan terakhir pemberi rekomendasi, 

d. Pilihan jenis rekomendasi,  

 Pilihlah “Yayasan/ Institusi Islam” jika surat rekomendasi tersebut 

beliau tandatangani mewakili sebuah Instansi (tulis pula nama 

instansinya di belakang jabatan pada kolom b). 

 Pilihlah “Pribadi” jika surat rekomendasi tersebut mewakili dirinya 

sendiri sebagai seorang wali/guru/tokoh masyarakat. 

Jangan lupa  mengetuk tombol “tambahkan”. Setelah nama perekomendasi 1 

sudah muncul pada tabel di bawah, pelamar dapat memasukan nama 

perekomendasi 2, 3, dst dengan mengulang langkah yang tertera pada Poin 

12a. 

Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “Simpan Data” untuk menyimpan 

halaman dan “Selanjutnya” untuk menuju halaman berikutnya  

  

Ardi Kushardian M
Typewritten text
 nilai maksimal pada format Nilai. (Mis. Nilai rata-rata 89. Maka isi dengan 100)



 
 

 

Halaman 4 – العلمية الخلفية  Latar Belakang 

Akademik 

13. Halaman keempat Formulir adalah Halaman العلمية الخلفية  Latar Belakang 

Akademik, yang berisikan isian prestasi akademis yang telah engkau 

miliki. 

a. Isian Hafalan Al Qur’an.  

Pilih salah satu dari lima tingkatan 

penghafalan Al Qur’an yang dengan 

taufik dari Allah telah engkau miliki. 

 

 

b. Isian hafalan matan ilmiah (Isi matan-matan yang sudah dihafal setelah hafalan Al 

Qur’an. Mis:Arbain Nawawi, Manzhumah At-Tuhfah, Tsalatsatul Ushuul, Al-

Aajuruumiyyah, dll) 

 

  

 

 

 

14. Isian Level Penguasaan Bahasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kolom isian “Bahasa Arab” wajib diisi.  

b. Kemudian satu bahasa pada kolom isian “Bahasa lain” wajib diisi. 

Pelamar disarankan agar menuliskan kemampuan minimal antara 

lain: Bahasa Indonesia dan Inggris pada isian ini. 



 
 

 

c. Jangan lupa  mengetuk tombol “tambahkan” setelah selesai. Pada 

saat bahasa pertama sudah muncul pada tabel di bawah, pelamar 

dapat memasukan bahasa ke-2, 3, 4 dst. 

 

15. Isian Ujian sertifikasi bahasa yang pernah diikuti (Misalnya TOEFL, TOAFL, 

dll – Tidak wajib diisi) 

 
Pilihlah bahasa yang sertifikasinya pernah diujikan, isian kolom “Nama 

Ujian” adalah jenis sertifikat ujian, kemudian isi nilai skor yang 

didapatkan, dan tanggal sertifikat terbit. 

Jangan lupa  mengetuk tombol “tambahkan” setelah selesai. Pada saat 

ujian bersertifikat bahasa pertama sudah muncul pada tabel di bawah, 

pelamar dapat memasukan sertifikasi bahasa ke-2, 3, 4 dst. 

 

16. Isian Dauroh, Kursus atau Pendidikan Informal atau Pendidikan Non-Gelar 

yang pernah diikuti. 

 
Masukan riwayat Dauroh, Kursus atau Pendidikan Informal atau 

Pendidikan Non-Gelar yang pernah diikuti. 

 Jenis dauroh/pendidikan علمي “sains” adalah 

dauroh/pendidikan yang sifatnya teoritis, 

membahasa sebuah materi. 

Misal dauroh ilmiyah bidang ushuluddin, ilmu 

syar’iy, bedah kitab/tulisan/matan, ideologi, dll. 

Yang bersifat teoritis dan pemahaman.  



 
 

 

 Jenis dauroh/pelatihan تطويري “pengembangan/peningkatan mutu”, 

Biasanya bersifat kepelatihanan/training yang aplikatif/praktek. 

Misalnya: IT/ komputer, bahasa, olahraga, P3K, sigap bencana, beladiri, 

dll). Yang bersifat skill atau kemampuan diri. 

 Isilah durasi berapa lama dauroh/pendidikan tersebut engkau jalani,  

 Isilah nama institusi/lembaga yang mengadakan kegiatan. 

 Kemudian isilah kapan waktu dauroh tersebut dimulai. 

Jangan lupa  mengetuk tombol  “tambahkan” setelah selesai. Pada saat input 

kegiatan dauroh/pelatihan pertama sudah muncul pada tabel di bawah, 

pelamar dapat memasukan dauroh/pelatihan ke-2, 3, 4 dst. 

17. Isian Penghargaan atau Prestasi Kejuaraan (الجوائز) 

 

 Isi dengan nama penghargaan/kejuaraan, instansi/lembaga yang 

melaksanakan kejuaraan atau yang memberikann penghargaan, 

Kemudian isilah waktu kegiatan pada menu yang ada. 

 Jangan lupa  mengetuk tombol  “tambahkan” setelah selesai. Pada saat 

input kegiatan penghargaan/ prestasi pertama sudah muncul pada 

tabel di bawah, pelamar dapat memasukan penghargaan/ prestasi ke-

2, 3, 4 dst.  

Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “Simpan Latar Belakang Akademik” 

untuk menyimpan halaman dan “Selanjutnya” untuk menuju halaman 

berikutnya. 

  



 
 

 

Halaman 5 – الرغبات المسارات  Pemilihan Jurusan 

Halaman kelima Formulir adalah Halaman الرغبات المسارات  pemilihan jurusan, 

yang berisikan isian pemilihan jurusan yang engkau minati dan diurutkan 

skala prioritasnya. 

 

18. Isian “Jurusan” adalah isian rumpun keilmuan yang dipilih. Terdapat dua 

pilihan pada isian ini نظري untuk rumun ilmu teoritis agama islam dan علمي 

untuk rumpun ilmu umum sains dan teknologi (hanya pelamar jurusan 

SMA/MA IPA yang dapat melamar rumpun ilmu ini). 

19. Pada isian “Jenis Studi” pindahkan pilihan pada “reguler”. 

20. Pada isian “Jenjang Pendidikan” pindahkan pilihan pada “Bachelor / S1”. 

21. Centang kolom “saya menyetujui syarat dan ketentuan ini (agar difahami 

kembali syarat-syarat pengambilan jurusan sebelumnya pada halaman 4 

(empat) file pdf link berikut: https://bit.ly/panduanUIMnew ) 

22. Penjelasan ringkas mengenai Program Studi atau jurusan dapat dibaca 

pada halaman 47. Urutkan prioritas jurusan yang hendak dilamar dengan 

memilih jurusan dan menggunakan tombol “Up” dan “Down”. 

 

Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “Simpan Jurusan yang diinginkan” 

untuk menyimpan halaman dan “Selanjutnya” untuk menuju halaman 

berikutnya. 

  

https://bit.ly/panduanUIMnew


 
 

 

Halaman 6 – المرفقات Halaman Unggah Berkas 

Terdapat 18 (Delapan Belas) File yang diunggah pada Kolom berkas 

 

 



 
 

 

23. Siapkan dan unggahlah scan dokumen berkas yang dibutuhkan untuk 

mendaftar, Berkas diunggah dengan format PDF atau JPG dengan ukuran 

masing-masing maksimal 4 MB. 

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan antara lain: 

c. Scan Berkas yang wajib diunggah: 

1) Softcopy Pasfoto. dengan rasio 4:6 (setara dengan rasio 2:3), latar belakang warna 

putih, pakaian berkerah sopan rapi, tidak menggunakan atribut kepala (peci, kopiah, dll); 

2) Ijazah SMA/sederajat; 

3) Terjemahan Ijazah SMA/sederajat; 

4) Transkrip nilai Ijazah; 

5) Terjemahan transkrip nilai ijazah; 

6) Passport; 

7) Surat Keterangan Sehat. Surat diunggah tidak lebih dari 6 bulan saat diterbitkan. 

Bisa dibuat yang sederhana  berasal dari Puskesmas/ Klinik/ RS; 

8) Terjemahan Surat Keterangan Sehat; 

9) Akta Kelahiran; 

10) Terjemahan Akta Kelahiran; 

11) Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB); 

12) Terjemahan SKKB; 

13) Surat Rekomendasi Tokoh/Lembaga (jika memiliki surat rekomendasi lebih dari 

satu, kumpulkan seluruhnya termasuk hasil terjemahan menjadi satu file dengan format 

PDF); 

 

d. Scan berkas tambahan yang dapat menyempurnakan/melengkapi usaha 

pendaftaran: 

19) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Bagi yang melakukan penerjemahan 

berkas SKCK ke dalam bahasa arab. Dapat mengunggah dengan menyatukannya 

bersama berkas Asli menjadi satu file dokumen berformat PDF; 

20) Dokumen syahadah (tanda bukti terkait prestasi/hafalan pada bidang) Al Qur’an; 

21) Dokumen sertifikat/piagam pendidikan informal/dauroh. Kumpulkan menjadi 

satu file dokumen berformat PDF; 

22) Dokumen sertifikasi kemampuan bahasa Arab (mis. TOAFL, ALPT, CIMA, dll); 

23) Dokumen sertifikasi kemampuan bahasa Inggris (mis. TOEFL, IELTs, dll). 

  



 
 

 

Halaman 7 – األسئلة Halaman Pertanyaan Pendaftar 

Pada halaman ini, terdapat deklarasi teks perjanjian pendaftar dan naskah 

peryataan pendaftar. 

 

24.  Baca dan fahami dengan baik isi teks perjanjian pendaftaran yang tertera dan 

isilah ke-5 (lima) check list yang tersedia. 

Isi kelima narasi perjanjian ini: 

1) Saya berjanji bahwa seluruh data yang saya masukkan dalam pengajuan pendaftaran 

adalah valid dan bahwa seluruh dokumen dan ijazah saya tidak terdistorsi atau 

dipalsukan. Jika terbukti saya melakukan sebaliknya, maka pihak UIM berhak 

membatalkan pengajuan pendaftaran saya dan saya berhak mendapatkan sanksi  

2) Saya berjanji untuk mematuhi seluruh aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan 

Arab Saudi dan pihak Universitas Islam Madinah (UIM). Di antaranya: - Saya tidak boleh 

terus-menerus menetap dalam wilayah Kerajaan Arab Saudi ketika telah tamat atau 

ketika di-drop out. - Saya tidak berhak memindahkan kafalah/sponsor Iqamah Card ke 

selain pihak UIM ketika tamat, namun saya wajib kembali ke negara asal saya. - Bila saya 

melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada, maka pihak UIM berhak menempuh 

jalur hukum terhadap diri saya.  

3) Saya berjanji untuk selalu mengecek email pendaftaran saya dan melengkapi 

kekurangan data atau dokumen pendaftaran yang dimintai oleh pihak UIM lewat pesan 

email tersebut karena satu-satunya sarana komunikasi antara saya dengan pihak UIM 

adalah lewat email. Bila suatu waktu saya terlambat merespon permintaan pihak UIM, 

maka pihak UIM berhak untuk mengeliminasi pendaftaran saya.  



 
 

 

4) Saya berikrar bahwa saya tidak berafiliasi dan tidak pula memberikan dukungan pada 

jamaah atau kelompok teroris.  

5) Saya berikrar bahwa saya tidak memiliki catatan kriminal apa pun dan belum pernah 

menjadi tahanan penjara di negara mana pun. 

25.  Isian naskah pernyataan Pendaftar. 

 

1) Apakah Anda termasuk orang yang berkebutuhan khusus? Jika iya, maka 

sebutkan jenisnya    

2) Apakah Anda menderita penyakit kronis? Jika iya, maka sebutkan jenis 

penyakitnya 

 

Selesai Halaman ini diisi, silahkan klik “Simpan Pernyataan dan Perjanjian” 

untuk menyimpan halaman dan “Selanjutnya” untuk menuju halaman 

berikutnya. 

 

 

 

  



 
 

 

Halaman 8 – تقديم و البيانات تدقيق  Halaman Verifikasi 

Pendaftar 

Pada halaman ini, terdapat 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. 

 

 

30.  Tekan “Tampilkan semua data” untuk memastikan seluruh formulir 

halaman telah lengkap diisi dan seluruh dokumen telah lengkap diunggah; 

31. Periksa kembali seluruh jawaban dan dokumen anda; 

32. Apabila sudah siap dikirim kepada pihak panitia pendaftaran dan 

penerimaan Universitas Islam Madinah, silahkan tekan tombol 

“pengajuan”. 

33. Seluruh pendaftaran anda belum resmi terkirim dan belum selesai 

sebelum anda menekan tombol “pengajuan” ini. 

 

- Selesai – 

 

Hasil pendaftaran nantinya, cukup diamati melalui web 

https://minhatee2.iu.edu.sa/ dan masuk melalui menu log in. 

 

 

 

https://minhatee2.iu.edu.sa/
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PENJELASAN RINGKAS PROGRAM STUDI (S1 – SARJANA) 

1. Syariah/Hukum Islam 
Program Studi Syariah/Hukum Islam mempelajari seputar permasalahan Fiqh dan 

Ushul Fiqh. Program Studi ini adalah Program Studi paling populer yang paling 

banyak diambil Mahasiswa Internasional maupun kalangan Saudi sendiri.  

 

Syariah sendiri merupakan tata aturan atau hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk 

diikuti. Saat Fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat praktis yang diperoleh 

melalui proses istinbat (menggali dan menelaah) dari dalil-dalil syar’i, maka ushul fiqh secara sederhana adalah 

cara atau metode yang dijadikan perantara untuk memproduksi sebuah hukum. Misalnya, membasuh muka dalam 

wudlu’ merupakan kewajiban dan salah satu unsur yang harus ada (rukun), ini merupakan lingkup dari Fiqh. 

Adapun metode dan cara, hingga kita dapat menyimpulkan bahwa membasuh muka dalam wudlu’ adalah rukun 

dan hukumnya wajib, maka itulah garapan ushul fiqh.  

Bidang-bidang lain yang menjadi kompetensi inti dari bidang Syariah, antara lain: Ilmu Faroidh (waris) dan maqāṣid 

asy-syarīʿah ("maksud-maksud syariah" atau "tujuan-tujuan syariah"). 

 Beberapa dari banyak kitab yang digunakan pada Program Studi Syariah UIM antara lain 

“Bidayatul Mujtahid”, “Raudhul Murbi’ syarh Zadil Mustaqni’, Raudhatun Nazhir yang 

merupakan kitab Ushul Fiqh karya Ibnu Quddamah, untuk Faraid menggunakan At-Tahqiqat Al-

Mardhiyyah Fil Mabahits Al-Faradhiyyah karya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. 

Dibandingkan Program Studi lain, Program Studi Syariah disebut sebagai Program Studi dengan 

mata pelajaran terlengkap. Bahkan ada istilah“kulliyyatus syariah ta'kulul kulliyyaat”, Program 

Studi Syariah itu memakan semua (mata kuliah/bidang ilmu) Program Studi lain. 
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Mata Kuliah Program Studi 
Syariah / Hukum Islam (S1) 
Universitas Islam Madinah 
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2. Hadits dan Studi Islam 

 
Hadits adalah segala perbuatan, perkataan, taqrir, atau sifat yang 

disandarkan kepada Nabi.  

Ilmu hadits, yakni ilmu yang berpautan dengan hadits yang membahas kaidah-kaidah untuk mengetahui 

kedudukan sanad (jalan yang menghubungkan kepada bunyi hadis, yaitu nama-nama perawinya secara 

berurutan) dan matan. 

 

Fokus perkuliahan terdapat pada cabang-cabang ilmu Hadist, seperti Mustholah, Ruwatul hadits, Jarh wat 

ta’dil, Makanatussunnah, Kutubusuunnah, Takhrij, dan tentunya mempelajari kitab-kitab induk hadits. 

Tidak hanya cabang-cabang ilmu hadits, mahasiswa juga wajib mempelajari ilmu Aqidah, Nahwu, Tafsir, 

Tahfidzul Qur’an, Tarbiyah, Manahij al-bahts, dan Ushul  Fiqh. Tujuan utamanya adalah memperkuat 

mahasiswa dalam hukum-hukum ilmu Syariah yang erat kaitannya dengan ilmu hadits. 

 

Mahasiswa Program Studi Hadits juga dituntut untuk memiliki 

kemampuan hafalan yang banyak dan kuat, mahasiswa Program 

Studi ini diharuskan memberikan setoran hadits sebanyak 150-190 

hadits setiap semester. 

 

Kitab-kitab yang digunakan antara lain: Kutubussittah, Al Muharrar 

fi Al Hadits, Tadribur Rawi, Dawabith Al Jahr wa ta’dil, dll.  
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Mata Kuliah Program Studi 
Ilmu Hadits dan Studi Islam (S1) 

Universitas Islam Madinah 
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3. Dakwah dan Ushuluddin 

Pada program studi Dakwah dan Ushuluddin mahasiswa akan mempelajari 

banyak pelajaran seperti halnya program studi Syariah namun porsi di 

Program Studi ini lebih banyak dalam pelajaran yang berkaitan dengan 

Aqidah dan Taarikh (sejarah). 

Kata Ushuluddin diambil dari Bahasa Arab yang memiliki arti dasar atau pondasi agama, dan merujuk pada 

pada cabang ilmu ke-Islam-an yang disebut Ilmu Tauhid atau Ilmu Aqidah. Dalam kontek akademik, 

Ushuluddin merupakan salah satu rumpun ilmu yang secara detail mengkaji sumber dan dasar agama yang 

berkaitan dengan keyakinan, ibadah, muamalah serta lain sebagainya yang disepakati oleh para ulama’ salaf 

dari kalangan sahabat, tabi’in. Artinya pokok agama ini adalah hal-hal yang fundamental yang disepakatai 

oleh para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi’in dan atbaut tabi’in. Dan tidak bisa bagi siapa saja untuk 

menyelisihi prinsip-prinsip agama ini. 

Muatan kurikulum terkait tauhid juga diperkaya dengan mata kuliah yang mempelajari agama lain, aliran 

pemikiran-pemikiran, dan metode dakwah. Tafsir, Fiqh, hadits, nahwu tentu saja, juga dipelajari. 

Kitab yang digunakan untuk mata pelajaran Aqidah adalah ‘Qoulul Mufid 

ala kitabi Tauhid’ karya Syeikh Utsaimin, Maṭālib al-mufīdah fī masā'il al-

'aqīdah Dr. Thoriq Bin Sa'id Bin Abdillah Al Qohthoni, Kemudian juga syarh 

dari Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Al-Wajiz Fi Aqidatis Salaf Ash-Shalih, dsb.  
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Mata Kuliah Program Studi 
Dakwah dan Ushuluddin (S1) 

Universitas Islam Madinah 
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4. Bahasa Arab 
Semula Program Studi ini bernama Program Studi Bahasa dan Sastra Arab 

pada asal mula berdirinya tahun 1375 H/1956 M. Kemudian pada tahun 1398 

H/1978 M, namanya dirubah menjadi Program Studi Bahasa Arab. Salah satu 

tujuan Program Studi ini didirikan ialah untuk mencetak ulama-ulama yang 

kompenten dalam ilmu bahasa Arab sehingga dapat memahami Al-Quran, 

Hadis, dan sumber-sumber intelektual Islam yang lain.  

 

Maka dari itu, disusunlah kurikulum mata kuliah yang mengacu pada peningkatan kemampuan berbahasa Arab 

yang meliputi Nahwu, Sharaf, Balaghah, Sastra Arab, dan lainnya. Kesusastraan Arab dipelajari semenjak 

semester pertama sampai terakhir. Bidang kajiannya bukan hanya sastra kontemporer saja, namun juga sastra 

pada zaman Jahiliyyah sampai ketika awal mula munculnya Islam. Sastra Abbasiah, Andalus, Mamluky dan Saudi 

juga dibahas tuntas.  

Nahwu dengan pedoman “Syarhu Ibn ‘Aqil” juga ditempuh dalam delapan semester. Sedangkan mata pelajaran 

Sharaf dalam tujuh semester. Adapun Balaghah dengan tiga bagiannya (Ma’any, Bayan, dan Badi’) dipelajari 

dalam enam semester. Ditambah lagi dengan ilmu “Al-Urudh wa-l-Qafiyah”, “Al-Lahjat wa-l-Ashwat” , “An-

Naqdu-l-Adaby”, dan lainnya. Siapapun yang mempelajarinya akan hanyut terbawa ombak syi’ir araby. Sajaknya, 

ketukannya, dan bahkan intonasinya. 

Jadilah Program Studi ini sangat cocok bagi pecinta bahasa Arab sebagai kunci 

ilmu pengetahuan agama Islam. Dengan menguasainya kita bisa lebih 

memahami apa yang dimaksud ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wa sallam. Tak hanya itu, dengan penguasaan ilmu-ilmu tadi 

ungkapan-ungkapan para ulama di zaman dulu maupun sekarang akan mudah 

tercerna dengan baik. 
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Mata Kuliah Program Studi 
Bahasa Arab (S1) 

Universitas Islam Madinah 
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5. Al Qur’an dan Studi Islam 
 

Program Studi ini fokus pada pembelajaran Al-Quran dan cabang 

ilmunya (qiraat, tafsir, tajwid, ilmu rasm mushaf, ilmu ‘addul aay dll.) 

serta mencetak output insan Al-Quran yang hafal lafadznya, faham 

maknanya, dan  spesialis dalam keilmuannya. 

 

Pembelajaran dalam Program Studi ini mengedepankan hafalan matan-matan ilmu qiraat seperti matan 

jazariyah, matan syathibiyyah (hirzul amanii wa wajhat tahaanii fil qiraat assab’iy), matan dzurrah, matan 

alfaraid alhisan fii ‘addi aay Al-Quran dan sebagainya. Disamping itu, pembelajaran dalam Program Studi 

ini juga mengedapankan pemahaman dan analisa seperti analisa tafsir (tafsir tahliliy), analisa ragam 

bacaan (tahlilul qira-at), tafsir tematik (maudlu’iy) dan semacamnya. Sedangkan syarat utama masuk 

Program Studi ini adalah hafalan Al-Quran 30 juz. 

Diantara kelebihan Program Studi ini adalah kesempatan mempelajari 

cabang ilmu yang sekarang ini mulai banyak ditinggalkan, ilmu qiraat. 

Disamping itu metode ta’shiil (memulai dari akar) yang diterapkan, 

model pembelajaran yang intens serta  perpaduan antara teori dan 

praktek membuat kita lebih cepat menyerap dan memahami mata 

kuliah. Juga adanya ujian Al-Quran 30 juz pada tiap semester membuat 

mahasiswa terpacu untuk terus menjaga hafalannya.  

Pada jenjang S1, pembelajaran masih bersifat generalisasi dan belum ada 

penProgram Studi. Porsi antara keilmuan tafsir dan keilmuan qiraat 

cukup berimbang. Ilmu syar'i lainnya seperti tauhid, hadits, fiqh, dan 

nahwu pun tetap dipelajari dengan porsi yang cukup. 
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Mata Kuliah Program Studi 
Ilmu Al Qur’an dan Studi Islam 

Universitas Islam Madinah 
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6. Hukum dan Perundang-Undangan 

Program studi Andzimah (Hukum) wa dirosat Qadhaiyyah (studi 

peradilan) mempelajari penerapan hukum Islam dalam sistem hukum di 

negara-negara Timur Tengah, utamanya Arab Saudi, beserta hal-hal 

terkait dengannya semisal Hubungan Internasional, Politik, dan Qadha 

(peradilan) klasik. 

Program Studi Andzimah wa dirosat Qadhaiyyah di Universitas Islam Madinah pada intinya bertugas 

secara akademis memberikan pendekatan Hukum Islam pada sistem ketatanegaraan untuk bisa 

diterapkan. Sehingga Program Studi ini sangat cocok bagi mahasiswa yang ingin mempelajari ilmu hukum 

positif/ wadh'i/ civil law yang tetap berkarakter dan berdasarkan fiqh islam (madzhab Hambali pada 

khususnya), mencoba mempelajari seluk beluk hukum positif dan ingin mengetahui padanannya dalam 

syariat. Didalamnya juga Mahasiswa dapat mengoptimalisasikan harmonisasi hukum positif yang berlaku 

di negara-negara dengan hukum Islam, Mahasiwa dapat pula mengetahui bentuk riil "penerapan syariat 

islam" dalam konteks negara modern saat ini (Kerajaan Saudi Arabia dan negara teluk secara umum). 

Pada program studi jenjang S1 Andzimah wa dirosat Qadhaiyyah di Universitas Islam Madinah, diberikan 

bobot materi pembelajaran fiqh (madzhab hambali) dengan lengkap. Sehingga, mata kuliah yang berkaitan 

dengan fiqh condong lebih banyak dibandingkan Program Studi lain seperti lughah, dakwah, hadits dan Al-

qur'an. Namun tentu mata kuliah Fiqh-nya tidak sebanyak apa yang dipelajari di Program Studi Syariah.  

Kurikulum dan Silabus silahkan Program Studi Andzimah wa dirosat Qadhaiyyah silahkan unduh di 

http://bit.ly/andzimahUIM 

  

http://bit.ly/andzimahUIM
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TANYA - JAWAB 

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. 
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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. 

Untuk pembuatan SKCK baru, 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, perpanjangan bisa diwakilkan oleh orang lain dengan 

menggunakan SKCK lama. Silahkan komunikasikan dengan kantor polisi tujuan 

domisili untuk lebih detailnya.  

Buatlah SKCK dengan tujuan "melanjutkan pendidikan" tidak perlu spesifik 

memberitahukan untuk kuliah di LIPIA, timur tengah atau Universitas islam madinah. 

Agar SKCK bisa dipergunakan pada banyak pendaftaran kampus lain dan proses 

pembuatan nya tidak dipersulit. 

 

Pendaftar pada jurusan ilmu agama diberikan satu syarat 

tambahan, yaitu: Mengikuti Tes Kompetensi Bahasa Arab 

(AKFA`) Bagaimana cara saya mengikuti tes tersebut? Dimana 

tes tersebut dilaksanakan? 

Pada pendaftaran Universitas Islam Madinah, proses Tes Kompetensi Bahasa Arab 

(AKFA`) dilaksanakan jauh setelah masa pendaftaran selesai, tes ini dilaksanakan oleh 

pihak kampus UIM dalam rangka mengukur kemampuan bahasa pada calon 

mahasiswa sebelum diterbitkannya pengumuman hasil penerimaan secara final. Tes 

Kompetensi Bahasa Arab tidak dilaksanakan pada proses pendaftaran. Agar 

pendaftar menunggu arahan lebih lanjut terkait siapa saja yang berhak untuk 

melaksanakan tes ini secara online. 
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Apa saja sih sebenarnya berkas yang harus diterjemahkan? 

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

adalah Dokumen 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). 

Karena itu, usahakan agar berkas seperti Surat Rekomendasi dan CV 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. 
 

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. 

Adapun pengecualian nilai raport hanya apabila jelas menuliskan nilai raport selama 3 

tahun di Sekolah. Misalnya: pendaftaran KSU Riyadh, Taibah Madinah dan Al Qasimia 

Uni Emirates Arab. 

 

Apakah bisa melakukan pendaftaran beberapa kampus 

sekaligus pada waktu yang bersamaan ? 

Untuk kampus-kampus di Saudi dimana portal pendaftaran satu kampus dengan yang 

lain, memiliki portal yang berbeda. Maka disarankan agar mendaftar sebanyak-

banyaknya pada tiap-tiap lokasi kampus. Hal ini tidak berlaku hanya bagi pendaftar 

yang sudah mendapatkan status murosyah atau maqbul mabdai pada salah satu 

kampus, dalam rangka untuk mempercapat memperoleh visa.  
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Apakah berkas terjemahan (untuk beasiswa kampus Saudi) 

harus dilegalisir pada saat menggunggah pendaftaran? 

Bagaimana cara dan dimana tempatnya? 

Legalisir kedutaan dan kementerian 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. Hal ini berlaku pada seluruh pendaftaran di kampus-kampus seluruh Saudi. 

 

Apakah dengan menggunakan jasa pendaftaran berbayar yang 

ditawarkan agen-agen yang beredar di sosial media, dapat 

memperbesar peluang saya untuk dapat diterima di Universitas 

Islam Madinah? 

Tidak ada pemungutan biaya apapun pada proses pendaftaran ini. Universitas Islam 

Madinah (UIM) 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 Islam 

Madinah. 

 

 

فضله من وزادكم عليكم هللا فتح  
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