
 

 

 
PENGUMUMAN 

NOMOR: 131/OIAA-I/XII/2020 
TENTANG 

PENGAMBILAN PASPOR DAN PEMBERANGKATAN MAHASISWA BARU 
UNIVERSITAS AL-AZHAR, KAIRO, TAHUN 2020-2021 

 
 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Sehubungan dengan pengajuan visa pelajar di Kedutaan Besar Republik Arab Mesir 
di Jakarta  dan rencana pemberangkatan mahasiswa baru (Maba) Universitas Al-
Azhar  Mesir, disampaikan pemberitahuan sebagai berikut: 

1. Alhamdulillah, pengajuan permohonan visa ke Kedutaan Besar Republik Arab 
Mesir di Jakarta berjalan lancar dan telah dikabulkan secara keseluruhan untuk 
1.581 Maba. Saat ini, paspor-paspor berisi visa tersebut sedang dalam tahap 
terakhir pengecekan validitas oleh Lembaga Informasi dan Konsultasi Studi 
(LInKS), Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Cabang Indonesia. 

2. Maba Al-Azhar 2020-2021 atau mediator yang mewakilinya dapat mengambil 
paspor masing-masing pada hari Kamis-Sabtu, 31 Desember 2020 – 2 Januari 
2021 pada pukul 09.00–17.00 WIB sesuai jadwal pengambilan yang telah 
ditetapkan di Kantor OIAA Indonesia, Kampus II PSQ. Jl. Raya SouthCity Selatan, 
SouthCity, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Kode Pos 15418. 

3. Setelah menerima paspor, Maba atau mediator yang mewakilinya dapat segera 
merencanakan keberangkatan ke Mesir dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pihak-pihak terkait selama 
masa Pandemi Covid-19. 

4. Penggunaan asrama mahasiswa di Kairo pada masa pandemi Covid-19 masih 
menunggu kebijakan lebih lanjut pihak berwenang di Kairo. Untuk itu, OIAA 
Indonesia mengambil kebijakan mengalihkan semua Maba yang memilih tinggal 
di asrama untuk tinggal di luar asrama dan akan mengembalikan biaya asrama 
kepada yang bersangkutan sebelum keberangkatan. 

5. Sesuai informasi resmi Universitas Al-Azhar di Kairo, pelaksanaan perkuliahan 
akan berlangsung secara dalam jaringan (daring/online) terhitung mulai 2 Januari 
2021 sampai akhir termin pertama, sedangkan pelaksanaan ujian termin pertama 
ditunda menjadi setelah masa libur termin pertama yang ditetapkan jatuh pada 2 
s/d 18 Februari 2021). 

6. Perlu disadari bahwa dalam suasana Pandemi Covid-19 saat ini perkembangan 
situasi dan kondisi sangat dinamis. Perubahan kebijakan pemerintah Indonesia 
maupun pemerintah Mesir dapat terjadi sewaktu-waktu. Kami harapkan kepada 
Maba Al-Azhar 2020-2021 untuk senantiasa memperhatikan dan mematuhi 
protokol kesehatan dan senantiasa mengikuti perkembangan persiapan dan 
rencana keberangkatan dengan saksama. 



7. OIAA Indonesia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik di 
Indonesia maupun di Mesir, khususnya Al-Azhar asy-Syarif, yang telah 
membantu dan memberikan kemudahan dalam semua tahapan proses persiapan 
bahasa, pemberkasan, hingga perkuliahan MABA Al-Azhar 2020-2021.  

  

Jakarta, 31 Desember 2020 

Organisasi Internasional Alumni 
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