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TENTANG 

PELAKSANAAN SIDANG MUNAQOSAH 

DI LINGKUNGAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

 

Kepada 

Yth. Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa  

Di Lingkungan FTK INISNU Temanggung 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb., 

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, menyampaikan edaran berikut: 

1. Syarat administratif untuk sidang munaqosyah di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan yaitu; 

a. Transkip nilai lengkap. 

b. Naskah skripsi   yang   sudah   dijilid   soft   cover (WARNA PUTIH) sebanyak 4 

ekslempar. 

c. Naskah artikel ilmiah hasil skripsi sesuai template dalam buku pedoman penulisan 

artikel ilmiah. (dikumpulkan setelah ujian munaqosah) 

d. Memiliki sertifikat Toefl *(bagi yang belum memiliki, akan dilaksanakan serentak 

di lingkungan FTK). 

e. Melakukan pengecekan similarity menggunakan aplikasi Turnitin di Perpustakaan 

INISNU Temanggung. Hasil similarity maksimal 35 persen dari keseluruhan 

skripsi. (dibuktikan dengan pernyataan keaslian dan dilampiri hasil pengecekan). 

f. Membayar biaya sidang munaqosyah sesuai dengan ketetapan yang berlaku. 

Pembayaran via transfer ke rekening BSI No. 7715151547 atas nama YAPTINU 

Temanggung 

g. Mengumpulkan dokumen tersebut kepada bagian akademik INISNU Temanggung. 

2. Melakukan pendaftaran sidang munaqosah melalui link pendaftaran berikut; 

https://bit.ly/Daftar_MunaqosahFTK2022  

3. Pendaftaran sidang munaqosah pada tanggal 1 sampai 7 di setiap bulannya. 

4. Sidang munaqosah dilakukan setiap hari SABTU, pada minggu ke 2, 3 dan 4 di setiap 

bulannya. 

5. Kaprodi menentukan penguji dan penjadwalan ujian dengan berkoordinasi dengan biro 

administrasi. 

6. Penentuan penguji berdasarkan syarat pada buku pedoman ujian, dan kepakaran 

dengan asas PEMERATAAN.   

7. Biro administrasi menjadwal pelaksanaan sidang munaqosah dan mengirimkan 

undangan, beserta berita acara.  

https://bit.ly/Daftar_MunaqosahFTK2022
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8. Biro administrasi dan/atau Mahasiswa mengirimkan naskah skripsi kepada penguji 

menggunakan Map Skripsi, seminggu sebelum pelaksanaan sidang munaqosyah. 

9. Apabila terkendala dari jadwal yang ditetapkan, maka yang bersangkutan di ikut 

sertakan pada minggu atau bulan berikutnya sesuai dengan kesepakatan dengan 

penguji. 

10. Mahasiswa yang telah melaksanakan sidang munaqosah, WAJIB mengumpulkan 

naskah akhir skripsi djilid (rangkap 3), naskah artikel ilmiah hasil skripsi dan sertifikat 

Toefl kepada Biro administrasi. 

11. Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tahun akademik 2021/2022 

berakhir. 

Demikian edaran ini, atas perkenan bapak, ibu, mahasiswa kami ucapkan terimakasih. 

Wa Allahu al Muwaffiq ila Aqwami al thariq, 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

Dekan,    

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

     

 

 

 

 

 

Andrian Gandi Wijanarko, M.Pd 

NIDN. 2109039103 


