
ALUR PENDAFTARAN JUDUL TUGAS AKHIR



ALUR MAHASISWA TUGAS AKHIR
1. Memunculkan nama pada formulir pendaftaran dengan cara :

• Validasi pembayaran UKT semester 1 s/d 6 kepada yang bertugas (Dhurroh

Iftitah, S.Pd.)

• Konfirmasi Bebas Nilai semester 1 s/d 6 kepada yang bertugas (Nur Zidatin

Nuama’, S.Pd.)

2. Konsultasi judul kepada kaprodi

3. Mendaftarkan judul secara online ke laman https://layanan.inaifas.ac.id sesuai

judul yang telah di konsultasikan kepada kaprodi dan memilih dosen

pembimbing skripsi yang tersedia dengan quota yang telah ditentukan. Apabila

telah selesai mahasiswa akan mendapatkan email berupa judul yang telah

diajukan dan mendapatkan lampiran file QR Code reservasi judul skripsi

4. Menunjukkan QR Code yang di dapat kepada kaprodi, lalu kaprodi akan

memvalidasi judul dan mencetak berkas form pendaftaran judul beserta lembar

bimbingan, berkas akan terisi sesuai input saat mendaftar.



Setelah itu mahasiswa akan mendapatkan berkas pengajuan judul mahasiswa juga

mendapatkan email berupa QR Code (tidak sama dengan QR Code pengajuan

judul) untuk ditunjukkan ke bagian administrasi saat mengajukan seminar proposal

5. Menunjukkan QR Code pada bagian adminstrasi untuk proses cetak lembar

seminar proposal.

6. Menyetorkan Proposal Skripsi ke perpustakaan untuk di input NIM dan Judul

(apabila ada perubahan/tidak sama saat mengajukan pertama).

Pada sesi ini mahasiswa akan mendapatkan email berupa QR Code untuk

pengajuan surat penelitian

7. Menunjukkan QR Code yang telah didapat kepada bagian administrasi untuk

proses cetak surat ijin penelitian

8. Mengerjakan Skripsi & bimbingan hingga siap diujikan

9. Mengajukan cek plagiasi turnittin pada bagian perpustakaan, prosentase plagiasi

berkas maksimal 40%
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10. Memvalidasi bebas nilai dan UKT Semester akhir untuk memunculkan nama

anda pada pengajuan muaqosyah

• Validasi pembayaran UKT semester 7 s/d akhir kepada yang bertugas

(Dhurroh Iftitah, S.Pd.)

• Konfirmasi Bebas Nilai semester 7 s/d 8 kepada yang bertugas (Nur Zidatin

Nuama’, S.Pd.)

11. Mengajukan munaqosyah skripsi secara online pada situs

https://layanan.inaifas.ac.id pada menu yang disediakan

Pada sesi ini mahasiswa akan mendapatkan email berupa QR Code untuk

pengajuan Munaqosyah

12. Mengikuti ujian skripsi hingga selesai dan dinyatakan tidak mengulang.

13. Merevisi dan menyetorkan skripsi ke bagian perpustakaan pada sesi ini NIM

mahasiswa akan masuk pada antrian pendaftaran yudisium & wisuda setelah

bebas keuangan dan nilai semester akhir.

14.Mendaftar yudisium dan wisuda secara online pada https://layanan.inaifas.ac.id
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