
a. PERSYARATAN  PENYELESAIAN TUGAS AKHIR 

(Skripsi / Tesis / Disertasi) 
  

1. Mahasiswa berstatus aktif pada semester tersebut (tidak memiliki tanggungan keuangan) 

2. Fotokopi ijazah SLTA dan/atau ijazah Diploma yang telah dilegalisasi 

3. Melampirkan surat keterangan ralat apabila terdapat kesalahan penulisan pada ijazah terakhir 

4. Pas foto berwarna (sesuai ketentuan) ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar  

5. Sertifikat Ujian Pendalaman Keislaman 

6. Sertifikat KSM 

7. Sertifikat TOEFL/TOAFL 

8. Sertifikat Oshika Maba 

9. Sertifikat Master Maba 

 

b. PERSYARATAN PENGAJUAN YUDISIUM 

3) Mengisi Form Biodata Alumni (Yudisium) secara Online di baak.unisma.ac.id 

4) Mengunggah Foto untuk dicetak pada ijazah di Form Biodata Alumni (Yudisium) 

dengan ketentuan : Nama file foto adalah  

a. NPM_NAMA (contoh : 219xxxxx_NAMAKU.jpg) dengan Ukuran Foto 3x4 cm, 

b. Ukuran file foto maksimal 2 MB (2048 KB), Ukuran pixels minimal 354px X 472px, 

c. Jenis File Foto *.jpg/*.jpeg/*.PNG 

5) Fotokopi Ijazah Terakhir yang telah dilegalisasi stempel basah (2 lembar) 

6) Surat keterangan ralat apabila terdapat kesalahan penulisan pada ijazah terakhir 

7) Mengumpulkan isian Rekapitulasi nilai sesuai form Transkrip Sementara (form nilai unduh 

dari website fai, menu akademik) 

8) Mengumpulkan KHS mulai semester 1 s/d 8 (terakhir) 

9) Menyerahkan bukti penyerahan Tugas Akhir dari Perpustakaan Pusat 

10) Mengumpulkan berkas untuk draft SKPI (bila mempunyai) berupa fotocopy sertifikat 

prestasi akademik maupun non akademik (Mengikuti Lomba, Pelatihan/Workshop) 

11) Biaya Yudisium akan ditentukan kemudian;  

12) Semua berkas pendaftaran dimasukkan dalam stopmap plastik dengan warna sesuai Prodi 

(PAI = warna Hijau, HKI = warna Kuning, PGMI = warna Merah, PIAUD = warna Biru)  

13) Ketentuan foto untuk dan transkrip diatur sebagai berikut: 
 

 
1) Pasfoto berwarna (kertas doff) ukuran 3x4 sebanyak 6 (enam)  
2) Foto dimasukkan dalam plastik, diberi nama dan NPM 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeytz9ntkPRXBpFYEEINGYz12iJklNAKoZoFan8Q8vRbA4Z7A/closedform


 

1. Diwajibkan untuk melakukan pemotretan di studio foto bukan menggunakan kamera 

handphone maupun kamera poket 

2. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm dengan latar belakang putih 

3. Foto menghadap ke depan dengan posisi tegak 

4. Ketentuan pakaian: 

a. Untuk pria: 

− Mengenakan jas almamater Universitas Islam Malang lengkap dengan kemeja putih berkerah 

dan berdasi 

− Logo Universitas Islam Malang pada almamater harus terlihat jelas 

− Rambut tertata rapi 

− Tidak menggunakan aksesoris pada wajah, seperti kacamata, anting serta aksesoris lainnya 

b. Untuk wanita: 

− Bagi yang tidak berhijab, mengenakan jas almamater Universitas Islam Malang lengkap dengan 

kemeja putih berkerah, berdasi, dan rambut tertata rapi. 

− Bagi yang berhijab, mengenakan jas almamater Universitas Islam Malang, jilbab berwarna hitam 

polos (bukan jilbab variasi) dan dimasukkan dalam almamater (detail baju harus tetap terlihat) 

− Logo Universitas Islam Malang pada almamater harus terlihat jelas 

− Tidak menggunakan aksesoris pada wajah seperti kacamata 

5. Pas foto harus memiliki kualitas yang baik dengan gambar yang tajam (tidak buram), 

pencahayaan yang cukup (tidak berbayang) 

6. Untuk memudahkan proses stempel pada transkrip, pas foto wajib dicetak pada kertas foto Silk 

Matte Paper atau kertas foto yang bertekstur doff, bukan kertas foto glossy 

7. Softfile pas foto untuk di upload dengan nama file foto adalah NPM_NAMA (contoh : 

219xxxxx_NAMAKU.jpg) dengan ukuran Foto 3x4 cm, Ukuran file foto maksimal 2 MB (2048 

KB), Ukuran pixels minimal 354px X 472px, Jenis File Foto *.jpg/*.jpeg/*.PNG, background 

putih polos sebagaimana contoh 

8. Unggah Foto untuk dicetak pada ijazah dengan ketentuan : Nama file foto adalah NPM_NAMA 

(contoh : 219xxxxx_NAMAKU.jpg) dengan Ukuran Foto 3x4 cm, Ukuran file foto maksimal 2 

MB (2048 KB), Ukuran pixels minimal 354px X 472px, Jenis File Foto *.jpg/*.jpeg/*.PNG 

9. Menyerahkan hasil cetak pas foto tersebut ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar 

10. Contoh foto terlampir 

 Ketentuan Foto untuk Ijazah dan Transkrip 



 

Contoh foto ijazah dan transkrip yang 

Contoh foto ijazah dan transkrip yang 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jilbab dimasukkan di kemeja 

Warna kemeja salah dan tidak 

memakai  dasi

Jilbab digulung dan  berdasi 

Contoh foto ijazah dan transkrip yang 

Contoh foto ijazah dan transkrip yang 

 

 

 

 

 

 

 

Berkacamata, memakai songkok, logo 

di alamamater tidak terlihat jelas

Jilbab diluar almamater 

Kemeja masih terlihat 

Warna kemeja salah dan tidak 

memakai  dasi 

Contoh foto ijazah dan transkrip yang BENAR: 

Contoh foto ijazah dan transkrip yang SALAH: 

 

 

 

Berkacamata, memakai songkok, logo 

di alamamater tidak terlihat jelas 

Jilbab digulung diluar 

Jilbab dimasukkan kemeja & berdasi 


