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PENDAHULUAN 
 
Saat ini mahasiswa Indonesia di Mesir telah mencapai 
angka kurang lebih 10.000 orang. Hal ini disebabkan oleh 
kuantitas calon mahasiswa baru (camaba) Al-Azhar 

 
‡ Hasil survei internal yang tidak dipublikasikan pada domain publik 

University (sebagai satu-satunya kampus afiliasi pelajar 
Indonesia di Mesir) terbilang cukup tinggi dan kurang 
efektifnya pembatasan camaba yang didatangkan. 
Berdasarkan data dari PPMI (Persatuan Pelajar 
Mahasiswa Indonesia) Mesir‡, pada tahun 2015 jumlah 
camaba yang datang adalah 641 orang, tahun 2016 
berjumlah 718 orang, tahun 2017 berjumlah 1.558 
orang, tahun 2018 berjumlah 2.134 orang, tahun 2019 
berjumlah 1.250 orang, dan dalam kurun waktu 2020 
sampai 2022 berjumlah sekitar 2.000 orang per tahun. Di 
satu sisi, pertambahan jumlah mahasiswa Indonesia 
secara masif ini memberikan kesempatan yang luas bagi 
putra-putri tanah air untuk menimba ilmu di Mesir. 
Namun di sisi lain, muncul juga berbagai permasalahan 
baru yang dapat berdampak bagi mahasiswa lama, 
mahasiswa baru, maupun penduduk setempat. Berikut 
merupakan masalah-masalah yang dialami oleh 
mahasiswa Indonesia di Mesir (masisir) akibat kondisi ini: 
 
 

SEMAKIN LAMANYA PROSES PENGURUSAN 
PERPANJANGAN VISA 
 
Proses perpanjangan visa di Mesir saat ini masih menjadi 
polemik bagi pelajar Indonesia. Prof. Bambang Suryadi, 
selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Kairo 
dan juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
bahkan berkata dengan memberikan contoh: “Masalah 
pengurusan izin tinggal (iIqamah). Menurutnya, selain 
prosesnya juga memakan waktu lama, kuota 
mingguannya juga terbatas. Layanan imigrasi bagi 
mahasiswa Indonesia di Mesir hanya berkisar 150-250 
setiap minggu, atau 600-1.000 orang setiap bulan, baik 
untuk mahasiswa baru maupun lama. Padahal, saat 

 

Fenomena membludaknya mahasiswa Indonesia di Mesir 
selain mendatangkan kemaslahatan juga mendatangkan 
polemik-polemik yang lebih kompleks lagi dari sebelumnya. 
Polemik yang terjadi saat ini bukan hanya sekadar masalah 
antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, tapi juga 
menyentuh aspek administrasi, keamanan, maupun 
hubungan sosial antara warga lokal dan mahasiswa 
Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, PPI Dunia serta PPMI 
mesir telah merumuskan masalah-masalah yang terjadi 
serta merekomendasikan terkait masalah tersebut dari 
berbagai perspektif yang merujuk kepada satu kesimpulan 
bahwa perlunya pembatasan calon mahasiswa baru 
(camaba) Al-Azhar dan rekonstruksi ulang tupoksi dari 
lembaga-lembaga terkait pengiriman camaba ke Al-Azhar. 

Perlu disadari bahwa kita juga berharap banyak putra-putri 
tanah air yang mempelajari Islam dengan manhaj Al-Azhar, 
akan tetapi para camaba sebaiknya melalui standarisasi 
kualitas di seleksi penerimaan. Memberangkatkan banyak 
camaba dari Indonesia adalah hal yang mudah dibanding 
mengurus banyak mahasiswa di Mesir. Amanat mengurus 
para mahasiswa selanjutnya ada di pundak Kekeluargaan, 
PPMI Mesir dan KBRI Kairo. 

Silakan kutip karya ini sebagai: 
Azis IK. Policy Brief: Mahasiswa Baru Indonesia Di Mesir Terlalu 
Membludak. Bagaimana Pemerintah Perlu Mengatasinya? No. 5. 
2022. htpps://ppi.id/policy-brief-mahasiswa-indonesia-di-mesir-
membludak 
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mereka datang ke Mesir, visa pelajar yang diterima dari 
Kedutaan Mesir di Jakarta hanya untuk masa tiga bulan. 
Jadi setelah datang ke Mesir, mereka harus mengurus 
visa pelajar lagi untuk masa satu tahun dan ini bisa 
diperpanjang”. Setelah memberikan contoh Prof. 
Bambang Suryadi mengatakan: “Karena keterbatasan 
layanan imigrasi Mesir tersebut, jika kuota tidak dibatasi, 
setiap tahun akan ada calon mahasiswa yang habis visa 
tiga bulannya dan belum memiliki izin tinggal (overstay) 
atau visa pelajar untuk satu tahun”1. 
 
Secara umum, proses pengurusan visa di Mesir masih 
dilakukan secara manual. Namun, untuk negara dengan 
jumlah mahasiswa yang banyak seperti Indonesia, 
prosesnya dilakukan secara kolektif. Mahasiswa yang 
hendak mengajukan permohonan izin tinggal, setidaknya 
harus antri di bagian fakultas masing-masing kemudian 
menunggu arahan dari Tim Pengurusan Izin Tinggal 
Kolektif (Intif). Normalnya, durasi izin antara pengajuan 
permohonan izin tinggal sampai turunnya visa adalah 
satu sampai dua bulan. Penerimaan layanan visa 
mahasiswa Indonesia di Mesir berjumlah ± 700 visa per 
bulan dan 8.400 visa per tahun. Penghitungan ini 
mengindikasikan bahwa adanya mahasiswa Indonesia di 
Mesir yang harus hidup tanpa visa (izin tinggal) selama 
setahun. Dengan kata lain, mereka menjadi PTD 
(undocumented citizen). Hal ini sangat berisiko sebab 
mereka dapat berhadapan dengan kepolisian dan 
imigrasi yang tentunya akan menghambat proses 
belajar(sebagaimana tujuan awal mereka di Mesir). 
 
 
KETERKAITAN DENGAN ISU KEAMANAN PERSONAL 
 
Persoalan keamanan juga terus mengintai kehidupan 
Mahasiswa Indonesia di Mesir. Per tahun 2021, kasus 
yang terdata oleh Dewan Keamanan dan Ketertiban 
Masisir (DKKM PPMI Mesir) sebanyak 260 kasus‡. 
Dengan rincian sebagai berikut: 

• Kehilangan barang: 110 kasus 

• Kriminal (penipuan/perampokan/dll): 69 kasus 

• Sexual harassment via WhatsApp: 43 kasus 

• Rumah bermasalah: 22 kasus 

• Permasalahan dagang antar-masisir: 2 kasus 

• Penangkapan masisir oleh pihak keamanan Mesir: 5 
kasus 

• Masisir hilang: 4 kasus 

• Kecelakaan: 5 kasus 
Hal ini juga diperburuk jika dari pihak korban mahasiswa 
tersebut tidak memiliki izin tinggal sehingga khawatir 
untuk melaporkan masalahnya ke pihak berwajib. Pada 
akhirnya, korban hanya dapat mengalah dengan 
keadaan. 
 
 

LEBIH RUMITNYA PELAKSANAAN KEGIATAN 
MENTORING MAHASISWA BARU 
 
Pembludakan jumlah mahasiswa Indonesia di Mesir 
membuat pihak-pihak penanggung jawab, seperti KBRI 
dan PPMI mengalami kesulitan dalam mengontrol 
mahasiswa yang notabene-nya masih berstatus 
mahasiswa baru. Membludaknya mahasiswa belakangan 
ini membuat bimbingan senior kurang maksimal karena 
perbandingan jumlah senior (selaku fasilitator) dan 
mahasiswa baru (selaku peserta) sangat jauh berbeda. 
Sebagai mahasiswa baru, tentunya bimbingan senior 
memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menghadapi 
proses adaptasi kehidupan di luar negeri, terkhususnya 
di Mesir. 
 
 
BERAGAMNYA KUALITAS MAHASISWA BARU 
 
Hingga saat ini, belum ada bentuk standar baku yang 
disepakati bersama dalam penerimaan camaba Al-Azhar 
oleh pemerintah Indonesia. Munculnya fenomena 
mahasiswa yang berhenti kuliah akibat kurangnya 
kemampuan menyerap maklumat kampus 
memunculkan kekhawatiran dan keresahan dari pihak 
PPMI Mesir, sehingga diperlukan adanya kesepakatan 
bersama terkait standar yang dipakai dalam penerimaan 
mahasiswa Al-Azhar. 
 
Pihak PPMI Mesir sendiri menuntut transparansi 
terhadap seluruh keterangan, kebijakan, gagasan dan 
informasi mengenai langkah kebijakan dalam 
standarisasi dan seleksi penerimaan mahasiswa Al-
Azhar. Merujuk pada UU No. 14 tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik bab II Asas dan Tujuan 
pasal 2 ayat 1 (“Setiap informasi publik dapat diakses 
oleh setiap pengguna informasi publik”), pasal 3a 
(“Menjamin hak warga negara untuk mengetahui 
rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan 
publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta 
alasan pengambilan suatu keputusan publik”), dan bab 
III Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi 
Publik Serta Hak dan Kewajiban Badan Publik pasal 4 ayat 
2 (“Setiap Orang berhak: (a) melihat dan mengetahui 
Informasi Publik; (b) menghadiri pertemuan publik yang 
terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi 
publik; (c) mendapatkan salinan Informasi Publik melalui 
permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; 
dan/atau (d) menyebarluaskan Informasi Publik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan.”). 
 
 
ADANYA ISU PENGGUNAAN IJAZAH PALSU 
 
Kasus ijazah SMA/MA palsu yang muncul di tahun 20212 
menjadi perhatian segenap elemen PPMI Mesir sebab 
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ijazah yang dipakai oleh mahasiswa kedatangan 2021 
menggunakan ijazah Lembaga Nurul Falah yang dinilai 
tidak sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, bab XX Ketentuan Pidana 
pasal 67 ayat 1 (“Perseorangan, Organisasi, atau 
penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, 
sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau 
vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling 
lama sepuluh tahun dan atau pidana denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”),  pasal 
68 ayat 1 (“Setiap orang yang membantu memberikan 
ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan 
atau vokasi dari suatu pendidikan yang tidak memenuhi 
persyaratan dipidana dengan pidana paling lama lima 
tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”, dan pasal 69 
ayat 1 (“Setiap orang yang menggunakan ijazah, 
sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau 
vokasi yang terbukti palsu dipidana penjara paling lama 
lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”). Hal ini 
berpotensi merugikan masisir yang menggunakan ijazah 
tersebut di kemudian hari.  
 
 
MUNCULNYA PERNYATAAN GSA (GRAND SYEKH AL-
AZHAR) TERHADAP PEMEGANG IJAZAH MU’ADALAH 
 
Adanya pernyataan oleh GSA untuk memperbolehkan 
pemegang ijazah mu’adalah untuk bebas tes masuk ke 
Al-Azhar pada tanggal 2 Desember 2021 memunculkan 
tantangan baru sebab akan ada potensi penumpukan 
mahasiswa baru yang lebih besar. Sehingga, diskusi 
antara berbagai elemen kemahasiswaan (PPMI, 
kekeluargaan bersama Forum Komunikasi Pondok 
Mu’adalah (FKPM) selaku pihak yang menginisiasi hal 
tersebut dipandang perlu untuk menentukan langkah 
kebijakan yang tepat agar penumpukan jumlah masasir 
dapat dicegah di kemudian hari.  
 
 
REKOMENDASI 
 
Oleh karena urgennya masalah pembludakan jumlah 
masisir ini, terdapat beberapa poin yang dapat dilakukan 
oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan OIAA: 
1. Menyelenggarakan seleksi camaba Al-Azhar asal 

Indonesia ke Mesir yang berbasis kompetensi melalui 
satu pintu yang dilaksanakan oleh Kemenag. 

2. Menekan jumlah keberangkatan camaba Al-Azhar 
asal Indonesia yang ke Mesir dan menetapkan 
jumlahnya. Pertimbangan ini hasil dari berikut 
permasalahan yang ada: (1) Menurut buku diktat 
kuliah Kriminologi program studi Syariah Wal Qanun 
yang ditulis oleh Prof. Dr. Toha Sayyid Ahmad Rusydi 
(Ketua Program Studi Common Law atau العام  ,قانون 

menyatakan bahwa faktor dari kriminal salah satunya 
berasal dari permasalahan Clash Of Civilization 
Theory atau الثقافات تصارع   adalah pertentangan نظرية 
nilai-nilai dan adat yang mendominasi suatu 
penduduk, yang mana teori ini menyatakan benturan 
peradaban dapat didasari dari kedatangannya suatu 
kelompok kepada suatu daerah secara besar-besaran 
yang membawa nilai-nilai dan adat yang berbeda dari 
penduduk setempat dan dapat berpotensi terjadinya 
kriminal yang dilakukan baik penduduk setempat 
maupun penduduk pendatang (masisir); (2) Rektor 
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany Lubis, menilai 
pembatasan ini sebagai langkah tepat. Menurutnya, 
jumlah camaba perlu dibatasi, untuk menjamin 
kualitas mereka yang akan kuliah di luar negeri 
sehingga mereka diharapkan dapat lulus tepat waktu 
dan berprestasi3. 

3. Perlunya kesinambungan antara pemerintah dan 
PPMI Mesir untuk mengajak seluruh lembaga kajian 
dan media dalam lingkup masisir agar turut serta 
menganalisa secara kontinu persoalan 
keberangkatan camaba dan efektivitasnya. 
Persoalan-persoalan tersebut di antaranya: (a) 
rekonstruksi tupoksi Pusiba; serta (b) standarisasi 
proses seleksi camaba dan kualitas kuliah masisir. 
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