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1. Tujuan: Menjamin proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum, sap dan 

kopetensi pembelajaran. Prosedur ini sebagai acuan bagi mahasiswa untuk proses 

pembelajaran dan penulisan thesis. 

 

2. Definisi : 

a. Kurikulum inti adalah kelompok bahan kajian dan matakuliah yang harus dicakup 

(mata kuliah , sks, , semester ) dalam satu program studi yang dirumuskan dalam 

kurikulum yang berlaku secara nasional.  

b. Kurikulum institusional terdiri dari kelompok mata kuliah pengembangan 

kepribadian, kelompok mata kuliah yang bercirikan tujuan pendidikan dalam 

bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap 

berprilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat sebagaimana 

persyaratan minimal yang harus dicapai dalam penyelesaian satu program studi. 

c. Thesis adalah karya ilmiah terakhir sebelum mahasiswa S2 IEF ME FEB Usakti 

menyelesaikan studinya, yang ditulis sesuai dengan standar penulisan karya ilmiah 

thesis yang berlaku di IEF ME FEB Usakti. 

 

3. Norma dan Prosedur Operasi  (NPO) Penulisan Thesis: 

a. Ketua Konsentrasi IEF / Program Studi memberikan instruksi kepada setiap 

mahasiswa terkait pelaksanaan penulisan thesis. 

b. Setiap mahasiswa diharuskan menulis thesis setelah memenuhi persyaratan 

akademik, maksimal tinggal 2 matakuliah yang belum lulus dengan minimal nilai 

B. 

c. Setiap mahasiswa yang akan menulis thesis, diharuskan memilih topik 

bahasan thesis sesuai bidang minat, yang meliputi bidang keilmuan Ekonomi 

Islam, Bisnis Islam, Perbankan Islam, Asuransi Islam, Manajemen Islam, 

Manajemen Risiko Islam, Kepemimpinan Islam, Kinerja Bisnis Islam, 

Akuntansi Islam, dan lainnya. 

d. Setiap mahasiswa diwajibkan menyerahkan outline thesis yang akan ditulis 

kepada bagian akademik IEF ME Usakti. 

e. Setelah mahasiswa menyerahkan outline thesis maka paling lama 2 minggu 

mahasiswa akan mendapatkan Pembimbing Thesis 1 dan 2 sesuai topik yang 

dipilih mahasiswa. 
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f. Setiap mahasiswa diharuskan menulis proposal dan telah selesai dibimbing dan 

disetujui pembimbing 1 dan 2 paling lama 2 bulan. Setelah selesai proposal, 

mahasiswa diwajibkan mempresentasikan  proposalnya di depan dosen penguji, 

yang terdiri dari Ketua Penguji, Pembimbing thesis 1 dan 2, dan Anggota Penguji. 

Dalam ujian proposal, penguji akan memberikan masukan kepada mahasiswa ybs 

untuk melengkapi dan menyempurnakan proposal yang telah diuji. 

g. Setelah proposal selesai diuji, maka mahasiswa diharuskan menyelesaikan 

thesisnya paling lama 3 bulan setelah ujian proposal selesai. 

h. Setelah thesis disetujui oleh Pembimbing 1 dan 2 maka mahasiswa dapat 

mendaftarkan tesisnya untuk diuji. Pendaftaran dilakukan melalui bagian akademik 

IEF ME Usakti. Mahasiswa akan diuji thesis apabila mahasiswa telah 

menyelesaikan semua kewajiban, yaitu, semua matakuliah telah lulus minimal B; 

sudah melunasi biaya pendidikan; tidak ada lagi pinjaman buku perpustakaan; dan 

kewajiban lainnya bila ada. 

i. Setelah ujian thesis selesai dan dinyatakan lulus atau lulus dengan perbaikan, maka 

paling lama 2 minggu harus sudah selesai diperbaiki. Setelah selesai perbaikan dan 

disetujui dosen pembimbing dan penguji maka mahasiswa diwajibkan mencetak 

thesisnya dan ditandatangani oleh Ketua Penguji, Pembimbing 1 dan 2 dan Penguji. 

Setelah itu, mahasiswa diharuskan juga menyerahkan cd yang berisi Thesis dengan 

file word; tulisan dalam bentuk artikel jurnal dalam file word paling banyak 20 

halaman, kepada bagian akademik IEF ME FEB Usakti. 

j. Untuk hal-hal yang belum masuk dalam norma dan prosedur operasi ini maka akan 

diatur pada aturan  tersendiri. 
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