
 

 

PENGUMUMAN 
UJIAN SKRIPSI SEMESTER GASAL 2020/2021 

 

 

Diumumkan kepada mahasiswa Fakultas Agama Islam yang akan mengikuti ujian skripsi 
semester gasal 2020/2021, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 
•  Pendaftaran 

Tanggal                               : 07 s.d 26 Desember 2020 
Teknis pendaftaran        : Online (web  fai.unisma.ac.id) 

•  Pelaksanaan Ujian Skripsi 
Tanggal                               : 06 s.d 09 Januari 2021 
Teknis pelaksanaan        : Menunggu info selanjutnya 

 

 

PERSYARATAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI; 
1.   Dinyatakan LULUS ujian komprehensif 
2.   Mengirimkan softfile (filetype: DOCX dan PDF) skripsi. 
3.   Mengirimkan softfile (filetype: DOCX dan PDF) artikel jurnal ilmiah. 
4.   Mengirimkan KHS Semester 1 – semester terakhir, jadikan dalam satu file PDF. 
5.   Mengirimkan Memo persetujuan ujian skripsi dari dosen pembimbing 1 dan 2 atau 

Screenshot  chat  persetujuan  ujian  skripi  dari  dosen  pembimbing  1  dan  2 . 
6.   Mengirimkan bukti pembayaran mengikuti ujian skripsi. Biaya sebesar Rp 765.000,- 

(Ujian skripsi Rp 450.000,-, Yudisium Rp 250.000,-, Deteksi Plagiasi Rp 65.000,-).   
Pembayaran   via   Bank   BRI  No   Rek. 1259.01.000063.56.1 a/n Fakultas Agama Islam 
Universitas Islam Malang. 

 
TAHAPAN PENDAFTARAN ONLINE: 
1.   Mahasiswa mendaftar ujian skripsi secara online di web  fai.unisma.ac.id; 
2.   Isi formulir, upload softfile skripsi dan artikel, KHS semester 1 – semester terakhir, 

Memo persetujuan ujian skripsi dari dosen pembimbing 1 dan 2 atau Screenshot chat 
persetujuan ujian skripsi dari dosen pembimbing 1 dan 2, bukti pembayaran mengikuti 
ujian skripsi. 

3.   Prodi akan memverifikasi berkas-berkas anda. 
4.   Informasi jadwal ujian akan diupload di web fai.unisma.ac.id. 

 

 

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, harap diperhatikan. 
 

 
 

Malang, 01Desember 2020 

Wakil Dekan I  
 
 

 
 

Dr. H. Muhammad Hanief, M.Pd



 

 
 

PENGUMUMAN 
VERIFIKASI AJUAN YUDISIUM SEMESTER GASAL 2020/2021 

 
 

Diberitahukan kepada mahasiswa FAI angkatan 2016 ke atas yang sudah lulus ujian skripsi 
dan akan mengikuti Yudisium agar memperhatikan hal-hal berikut: 
1.   Verifikasi ajuan Yudisium tahap mulai tanggal 18 s.d 23 Januari 2021. 
2.   Pelaksanaan acara Yudisium Fakultas menunggu pengumuman dari pusat. 
3.   Persyaratan Yudisium: 

a.   Melengkapi berkas ajuan: 
1) Menyerahkan pas photo (menggunakan jas almamater), dengan kertas doff 

ukuran: 
4 x 6 sebanyak 4 lembar (Hitam putih dengan background putih), (bukan photo 
berwarna yang dicetak hitam putih), dan bagi Mahasiswi menggunakan jilbab 
hitam. 
3 x 4 sebanyak 2 lembar (Berwarna dengan background putih) 
Semua  foto  dimasukkan  plastik,  masing-masing  foto  diberi  nama  dan 
NPM. 

2)  Foto copy  Ijazah terakhir yang dilegalisir sebanyak 3 lembar dan dilampiri 
surat keterangan ijazah jika terjadi kesalahan. 

3)  Print out biodata alumni, dapat diunduh secara online di web  fai.unisma.ac.id. 
4)  Mengumpulkan Rekapitulasi nilai sementara/form transkip sementara, dapat 

diunduh secara online di web  fai.unisma.ac.id. 
b.   Menyerahkan  bukti  penerimaan  skripsi,  buku  sumbangan  alumni  (judul  buku 

sesuai prodi masing-masing) / uang sebesar Rp 50.000,00, dan bebas tanggungan 
perpustakaan dari perpustakaan fakultas. 

c.   Bukti pembayaran difotocopy dan diserahkan pada saat pendaftaran. 
d.   Berkas  pendaftaran  diserahkan  ke  admin  di  Kantor  FAI  pada  jam  kerja,  atau 

dikirim via ekspedisi (bagi yang berada di luar Malang). 
 
 
 
 

Malang, 01Desember 2020 

Wakil Dekan I  
 
 

 
 

Dr. H. Muhammad Hanief, M.P


