
 
 

 
 
 
 
 
 
Hai : Layanan Online di Lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam UII 

dalam Masa Mitigasi Penyebaran Covid-19 
 
Kepada Yth. 
Sivitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam 
Universitas Islam Indonesia 
 

SURAT EDARAN DEKAN 
Nomor: 625/Dek/10/DAURT/FIAI/III/2020 

 
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Dengan mempertimbangkan: 
1. Surat Edaran Rektor Nomor 1048/Rek/10/SP/III/2020 tentang Mitigasi Penyebaran Covid-19  
2. Surat Edaran Rektor Nomor 1050/Rek/10/SP/III/2020 tentang Kerja dari Rumah untuk Mitigasi 

Penyebaran Covid-2019 
3. Surat Edaran Rektor Nomor 1080/Rek/10/SP/III/2020 tentang Perpanjangan Pembelajaran Daring 

dan Peniadaan Layanan Tatap Muka 
 

Maka dengan ini Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia menerbitkan panduan 
pelayanan secara online sebagai berikut: 
 
Layanan Akademik secara Online: 
 
Tutup Teori 
Pengajuan tutup teori dapat dilakukan dengan syarat mahasiswa sudah menyelesaikan semua 
matakuliah teori maupun praktik termasuk KKN dan Magang/PPL termasuk Komprehensif (PSHK & 
PSEI) dan Mahasiswa hanya tinggal menyelesaikan Skripsi saja. 
Link: https://fis.uii.ac.id/lay-on/ 
 
Seminar Proposal 
Bagi mahasiswa yang mengajukan seminar proposal, mahasiswa mengirimkan proposal terakhir ke 
dosen pembimbing proposal untuk mendapat persetujuan seminar proposal. Selanjutnya dosen 
pembimbing mengirimkan pesan ke Divisi Akademik dengan menyebutkan NIM, nama mahasiswa, no. 
kontak mahasiswa, dan judul proposal (atau foto cover proposal) 
 
Surat Pengangkatan Pembimbing Skripsi 
Untuk pengajuan Kartu Bimbingan, Mahasiswa terlebih dahulu wajib mendapatkan ACC Proposal 
untuk penerbitan Kartu Bimbingan Skripsi. Selanjutnya bukti ACC Skripsi dan Proposal Skripsi diupload 
melalui form yang telah disediakan. Setelah proses pengajuan Kartu Bimbingan Skripsi selesai 
dikerjakan, Mahasiswa akan mendapatkan Kartu Bimbingan dalam bentuk softfile (*.pdf) via email UII. 
Link: https://fis.uii.ac.id/lay-on/ 
 



 
 
Surat Pengantar Ijin Penelitian 
Untuk pengajuan Surat Ijin Penelitian Skripsi, Mahasiswa terlebih dahulu harus sudah mengajukan dan 
mendapatkan Kartu Bimbingan Skripsi. Setelah proses pengajuan Surat Ijin Penelitian Skripsi selesai 
dikerjakan, Mahasiswa akan mendapatkan Surat Ijin Penelitian Skripsi dalam bentuk softfile (*.pdf) via 
email UII dan dapat dicetak secara mandiri untuk diapat digunakan sebagaimana mestinya. 
Link: https://fis.uii.ac.id/lay-on/ 
 
Checking Plagiasi 
Untuk melalukan checking plagiasi mahasiswa mengirikam file skripsi melalui email ke 
perpustakaan@uii.ac.id untuk dilakukan pengecekan. selanjutnya setelah perpustakaan melakukan 
pengecekan akan memberitahukan melalui email prodi bagi yang sudah lolos, sementara yang belum 
lolos pemberitahuan akan langsung ke mahasiswa yang bersangkutan. 
 
Ujian Munaqasah 
Ujian munaqasah akan dilaksanakan secara online. Persyaratan ujian munaqasah meliputi: 
- Scan Ijazah Asli atau legalisir (berwarna) (Hardcopy fotocopy yang dilegalisir dikumpulkan 

sebelum proses pelaporan kelulusan, jika belum dikumpulkan belum bisa diposting lulus) 
- Scan Akta Kelahiran Asli atau legalisir (berwarna) (Hardcopy fotocopy yang dilegalisir 

dikumpulkan sebelum proses pelaporan kelulusan, jika belum dikumpulkan belum bisa 
diposting lulus) 

- Bukti pembayaran ujian skripsi jika sudah dibayarkan, jika belum mahasiswa memberi keterangan 
belum bayar ujian skripsi dan pembayaran akan dilakukan setelah counter bank di UII sudah buka 

- Scan bukti lulus CEPT 
- Scan kartu bimbingan skripsi 
- Scan bukti lolos checking plagiasi 
- Softfile skripsi 
- Bukti persetujuan untuk mengikuti ujian skripsi dari dosen pembimbing 
Link: https://fis.uii.ac.id/lay-on/ 
 
Ujian Tengah Semester 
Seluruh soal Ujian Tengah Semester dalam bentuk takehome exam atau ujian online melalui Google 
Classroom. Jadwal ujian akan diumumkan melalui website FIAI atau dishare melalui grup social media. 
 
Layanan Umum secara Online: 
Layanan umum seperti permohonan surat pengantar observasi, penelitian, keterangan aktif kuliah, 
keterangan tidak menerima beasiswa, dan lain-lain dilayani secara online dengan mengajukan melalui 
Google Form, selanjutnya dokumen surat permohonan dalam bentuk softfile (*.pdf) akan dikirim 
melalui email UII mahasiswa yang bersangkutan. 
Hotline: 0878-3896-2003 
Link: https://fis.uii.ac.id/lay-on/ 
 
Demikian, jika terdapat perkembangan lain yang perlu diperhatikan, akan disampaikan pengumuman 
lebih lanjut. 
 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
        Yogyakarta, 26 Mare t 2020 
        Dekan, 
 
 
        Dr. Tamyiz Mukharrom, MA 


