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BAB I
PENDAHULUAN
I. Sejarah Program Pasca Sarjana Magister Islamic Economics and Finance (IEF)
Universitas Trisakti berupaya menjadikan dirinya sebagai pelopor Pendidikan dan
Pengembangan Ekonomi Syariah. Sejarah ini dimulai dari diterbitkannya buku Akuntansi, Pengawasan
dan Manajemen dalam Perspektif Islam karya Prof. Dr. Sofyan S. Harahap. Kemudian di lingkungan
Fakultas Ekonomi sendiri mulai diajarkannya Akuntansi Syariah melalui mata kuliah Teori Akuntansi
pada tahun 1992 oleh Prof. Dr. Sofyan S. Harahap.
Pada tahun 2001, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti mendirikan Pusat Pengkajian
Ekonomi Keuangan, Asuransi, Perbankan dan Akuntansi (EKABA). Pusat pengkajian ini melakukan
berbagai kegiatan seminar, diskusi dan berhasil membentuk Forum Studi Ekonomi Syariah Trisakti
(FORDEST) yang dimotori oleh mahasiswa FE. Setelah itu Pusat pengkajian ini menerbitkan buletin
EKABA dan kemudian berkembang menjadi jurnal bulanan yang diberi nama "Majalah Ekonomi
Syariah" yang saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 11 tahun. Sejalan dengan kegiatan EKABA
pada tahun 2005 berganti nama menjadi Pusat Studi Ekonomi Syariah, yang disingkat PSES.
Sehubungan dengan itu, Fakultas Ekonomi pada tahun 2003 mulai mengajarkan mata kuliah
Akuntansi Islam sebagai mata kuliah pilihan. Kemudian pada tahun 2004, diajarkan pula mata kuliah
Akuntansi Perbankan Syariah di jurusan Akuntansi, dan pada tahun yang sama Studi Pembangunan
membuka konsentrasi Ekonomi Syariah yang bekerjasama dengan jurusan Manajemen dan Akuntansi.
Bapak Rektor yang juga ahli di bidang koperasi, di berbagai kesempatan pidatonya meminta
agar Universitas Trisakti dijadikan sebagai pusat kajian Ekonomi Syariah. Untuk itu, beliau meminta
agar Ekonomi Syariah ini tidak hanya sebagai konsentrasi studi, tetapi harus menjadi Program Studi.
Rencana pembukaan program Studi Ekonomi Syariah, dimulai dari kunjungan Prof. Dr.
Masudul Alam Choudhury (Professor of Finance and Economics, UCCB-Canada) ke Jakarta sebagai
tamu Bank Indonesia dan Universitas Trisakti dalam acara Konferensi Internasional yang bertemakan
"Money and Real Economy" yang dilaksanakan pada tanggal 26-27 Januari 2004 dan dibuka oleh
Wakil Presiden RI, Dr. Hamzah Haz di Istana Wapres. Sejak saat itu Prof. Dr. Thoby Mutis dan Wakil
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Rektor II Prof. Dr. Yuswar Z. Basri, meminta agar dibuka Program Studi Ekonomi Syariah yang
bekerjasama dengan University College of Cape Breton, dengan cofounder Prof. Dr. Masudul Alam
Choudhury yang mewakili UCCB dan Prof. Dr. Sofyan S. Harahap yang mewakili Universitas
Trisakti. Maka pada tahun 2005, program IEF ini resmi berdiri dan dilaunching oleh beberapa
lembaga, yaitu Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri, UCCB, dan USAKTI di Hotel Hilton pada tgl
7 Agustus 2004. Hadir dalam kesempatan acara tersebut adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia
Maulana Ibrahim, Rektor Universitas Trisakti Prof. Dr. Thoby Mutis, Direktur PT Bank Syariah
Mandiri Muhammad Haryoko, dan para perintis program IEF, yaitu Prof Masudul Alam Choudhury
dari UCCB ( kini Cape Bretton University ), Prof. Dr. Sofyan S. Harahap dari Universitas Trisakti dan
Prof. Dr. Rodney Shakespeare dari Christian Council For Monetary Justice.
Awal perkuliahan dimulai pada tanggal 8 April 2005 yang bertempat di Mega Kuningan.
Program ini ditempatkan dibawah naungan Trisakti International Bussines School (TIBS) dengan izin
dibawah Program Magister Ilmu Ekonomi USAKTI. Dan pada tanggal 1 Juli 2006 Islamic Economics
& Finance menjadi konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Program Magister Ilmu
Ekonomi.
Dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Universitas Trisakti yang berkenaan dengan
Ekonomi Syariah, pada tahun 2004 Prof. Dr. Thoby Mutis selaku Rektor Universitas Trisakti
menerima penghargaan "Syariah Award" dari Bank Muamalat Indonesia yang diiserahkan oleh
Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta. Secara Internasional dan
Nasional Universitas Trisakti telah menggalang berbagai kerjasama dan menandantangani
Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai Universitas dan Lembaga sebagai berikut:
1. Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
2. Universitas Islam Riau, Pekanbaru
3. The State Institute of Islamic Studies (IAIN) North Sumatera, Medan.
4. Universitas Islam Azzahra, Jakarta
5. PT Bank Muamalat Indonesia, Jakarta
6. Cape Breton University (CBU) Nova Scotia, Canada
7. International Islamic University, Chittagong, Bangladesh
8. ASEAN Bangladesh University (ABU), Bangladesh
9. Markfield Institute of Higher Education, Markfield, UK
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10. La Trobe Universiy, Melbourne, Australia
11. Australian Centre For Islamic Financial Studies, Brisbane, Australia
12. Bank Syariah Mandiri, Jakarta
13. Muamalat Institute, Jakarta
14. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifudin, Jambi

II. Struktur Organisasi Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Islamic Economics &
Finance (IEF)

STRUKTUR ORGANISASI
Penanggung JawabProf. Dr.
Yuswar Z. Basri, Ak, MBA

Ketua Program Magister
Dr. Rizqullah. MBA

Pusat Kajian Ekonomi Islam
Prof. Dr. Veithzal Rivai

.................

Pusat Studi Ekonomi
Islam

Sekertaris Program
Dr. Rossje V Suryaputri.
Akademik
Syahrudin
Adm.Umum
Hang Prayoga. SE
Firman Ardiyansyah
Asep Saepudin
Adm.Keuangan
F. Akbar Sumantri. SE /
Intan Cinderawati. SE
Personalia
Yolly Lidiasary. S.PSi.Psi
Data & Komputerisasi
Wawan Susiawan. SSi. MM
Web & Promosi
Slamet Wiharto. Skom. ME
Perpustakaan
Nur Wahyudi. SIP
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III. Visi Program Islamic Economics and Finance (IEF)
“Menjadi Program Studi Pasca Sarjana bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertaraf
Internasional dan menjadi terdepan dalam penerapan studi ilmiah dengan pendekatan TSR
(Tawhidi String Relation) untuk sebesar-besarnya demi kepentingan ummat manusia”

IV. Misi Program Islamic Economics and Finance (IEF)
1. Ikut membantu masyarakat mengangkat kesejahteraan sosial dan kebahagiaan yang bersifat abadi
dunia dan akhirat.
2. Ikut meningkatkan kualitas SDM yang bisa memberikan pengabdiannya kepada kualitas ekonomi
dan keuangan ummat manusia secara keseluruhan.
3. Menerapkan pendekatan Tawhidi String Relations (TSR) yang merupakan salah satu alternatif
dalam merumuskan dan melahirkan hasil karya ilmiah yang diakui dan diterima masyarakat ilmiah
internasional dan sesuai dengan konsep tawhidi.
4. Menjadikan nilai-nilai Syariah sebagai metode ilmiah yang mampu meningkatkan kualitas
kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

V. Tujuan dan Sasaran Program Islamic Economics and Finance (IEF)
1. Melaksanakan kegiatan pendidikan formal dengan jenjang Studi Pascasarjana dalam tingkat
Master dibidang Ekonomi dan Keuangan Syariah.
2. Melahirkan ahli setaraf Master dibidang Ekonomi dan Keuangan Syariah.
3. Melaksanakan kegiatan riset dalam bidang Ekonomi, Keuangan dan Sosial
4. Melakukan publikasi ilmiah di bidang Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan pendekatan TSR.
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BAB II
PERSYARATAN MAHASISWA

I. Persyaratan dan Prosedur Penerimaan Calon Mahasiswa
Calon mahasiswa pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi
dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) terdiri dari mereka yang telah telah berijazah
S1 baik jurusan ekonomi dan non ekonomi.
Seleksi calon mahasiswa baru dilaksanakan oleh Tim Seleksi Mahasiswa Baru Pascasarjana
Program Magister Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics
and Finance) yang dibentuk oleh Ketua Konsentrasi Program Magister Konsentrasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah (Islamic Economics & Finance). Persyaratan calon mahasiswa baru yang akan
mengikuti seleksi adalah sbb:
1) Memiliki ijazah S1 dari lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dalam negeri yang telah
dilegalisir atau Ijazah luar negeri yang telah disetarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
2) Menyerahkan proposal judul penelitian S2 untuk penilaian kemampuan penelitiannya (optional).
3) Menyerahkan hasil karya ilmiah di luar Skripsi (jika ada).
4) Memenuhi nilai TOEFL dengan skor minimal 475.
5) Lulus USM (Ujian Saringan Masuk) baik tertulis maupun wawancara, menyerahkan 2 buah
referensi dari atasan atau dosen yang bersangkutan sebelumnya.

Dalam penerimaan Calon Mahasiswa IEF ini mempunyai prosedur yang harus dipatuhi, antara
lain:
1) Lamaran menjadi mahasiswa diajukan secara tertulis oleh calon mahasiswa, dengan mengisi
formulir isian yang tersedia dalam Surat lamaran ini dilampiri foto kopi KTP, Fotocopy Ijazah dan
transkrip Nilai S-1 (dilegalisir basah/asli) serta pas foto ukuran (2x3; 3x4; 4x6) masing-masing 5
lembar yang di serahkan ke bagian adminsitrasi akademik.
2) Menyertakan pernyataan minat/ proyeksi keinginan yang berisi:


Alasan mengikuti pendidikan S-2 dan Program yang dipilih



Harapan yang diinginkan dari pendidikan S-2



Rencana yang akan dilakukan setelah menyelesaikan pendidikan S-2
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Daftar riwayat hidup (curriculum vitae)

3) Surat ijin dari instansi/lembaga tempat pelamar bekerja.
4) Surat keterangan jaminan kesediaan pendanaan (pribadi/ instansi / sponsor) diatas kertas
bermaterai.
5) Dua amplop berperangko dengan alamat calon pelamar untuk pemberitahuan hasil seleksi.
6) Bukti Pembayaran biaya pendaftaran dan seleksi, yang dibayarkan lewat rekening Islamic
Economics and Finance pada Bank Syariah Mandiri Kantor Kas Trisakti, dengan :


Nama Rekening

: BPP S2 IEF BHP USAKTI



No. Rekening

: 009.0227654

Adapun setelah melakukan pembayaran, calon mahasiswa IEF harus segera mengkonfirmasikan
pembayaran dengan cara mengirimkan bukti setorke bagian keuangan IEF Trisakti melalui email
yang di alamatkan ke ief.academic@gmail.com.

II.

Spesifikasi Kemahasiswaan
Mahasiswa mempunyai status yang dapat menjelaskan posisi mahasiswa pada saat bergabung

di Islamic Economics and Finance ini, antara lain adalah:
1. Mahasiswa Biasa :
a) Mahasiswa Luar Negeri.
Adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi dan Keuangan
Syariah (Islamic Economics & Finance) Universitas Trisakti yang berasal dari luar negeri
yang mengikuti suatu program studi kelas Internasional yang dilaksanakan pada sore/malam
hari.
Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi
dan Keuangan Syariah (Islamic Economics & Finance) Universitas Trisakti kelas
Internasional adalah sama dengan persyaratan dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.
Apabila mahasiswa pernah kuliah di Perguruan tinggi lain dan memenuhi persyaratan sebagai
mahasiswa pindahan, ikuti prosedur Pendaftaran mahasiswa pindahan.
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b) Mahasiswa Lokal.
Adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi dan Keuangan
Syariah (Islamic Economics & Finance) Universitas Trisakti warga negara Indonesia yang
dapat memilih dan mengikuti suatu program studi. Mahasiswa ini akan mengikuti kelas
Reguler, yaitu pelaksanaan belajar mengajar hari Senin s/d Sabtu. Senin sampai dengan Jum’at
di jadwalkan sore hari jam 17.00 – 21.00 WIB dan Sabtu fullday dari jam 08.00 WIB sampai
dengan jam 17.00 WIB.

Apabila pernah kuliah di Perguruan tinggi lain dan memenuhi persyaratan sebagai mahasiswa
pindahan, ikuti prosedur Pendaftaran mahasiswa pindahan.

2.

Mahasiswa Pindahan
Adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
(Islamic Economics & Finance) Universitas Trisakti yang pernah mengikuti suatu program studi
dari Perguruan Tinggi di luar Program Magister Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi dan Keuangan
Syariah (Islamic Economics & Finance) Universitas Trisakti. Mahasiswa pindahan dapat mengikuti
pendidikan yang sama (melanjutkan) atau berbeda (alih program) dengan mengikuti ketentuan
penyetaraan pengalaman belajar yang berlaku di Program Magister Ilmu Ekonomi konsentrasi
Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics & Finance) Universitas Trisakti
Persyaratan untuk menjadi mahasiswa pindahan adalah:
a. Memiliki ijazah dan Transkrip nilai S1 dari lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dalam
negeri atau luar negeri yang ijazahnya telah disetarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
b. Menyerahkan hasil karya ilmiah di luar Skripsi (jika ada).
c. Memenuhi nilai TOEFL dengan skor minimal 450 pada saat masuk Program Pasca Sarjana IEF.
d. Memiliki transkrip nilai dari Perguruan Tinggi sebelumnya.
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e. Menyetujui hasil penyetaraan mata kuliah yang memiliki nilai minimal B sebanyak-banyaknya
30 SKS.
f. Membayar Uang Kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan prosedur pendaftaran Mahasiswa Pindahan adalah:
a. Mengisi dan mengembalikan Formulir Pendaftaran on line melalui website beserta persyaratan
yang diperlukan (fotocopy KTP, fotocopy Ijazah, fotocopy Transkrip Nilai (yang dilegalisir
basah) dan pas foto ukuran 2x3; 3x4; 4x6 masing-masing sebanyak 5 Lembar) yang diserahkan
ke bagian Administrasi Akademik.
b. Wawancara dengan Koordinator Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah.
c. Menyerahkan studi tentang pengakuan pengalaman belajar berdasarkan bukti transkrip yang
ada
d. Mendaftar ulang ke bagian Adminstrasi Akademik untuk mendapatkan ketetapan Biaya kuliah.
e. Melakukan pendaftaran kuliah
3. Mahasiswa Alih Program / Konsentrasi
Adalah mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
(Islamic Economics & Finance) Universitas Trisakti yang pindah dari program studi/ Konsentrasi
yang satu ke program studi/ konsentrasi yang lain. Mahasiswa alih program harus mendapatkan
pengesahan penyetaraan pengalaman belajar dari Dekan Fakultas dari pogram Studi yang baru.
Persyaratan untuk menjadi mahasiswa alih program/ konsentrasi adalah
a. Memiliki ijazah dan Transkrip nilai Sl dari lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dalam
negeri atau luar negeri yang ijazahnya telah disetarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
b. Menyerahkan hasil karya ilmiah di luar Tesis (jika ada).
c. Memiliki transkrip nilai dari Program studi/konsentrasi sebelumnya.
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d. Menyetujui hasil penyetaraan mata kuliah yang memiliki nilai minimal B sebanyak-banyaknya
30 SKS.
e. Membayar uang kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan prosedur pendaftaran Mahasiswa Alih Program:
1. Mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua konsentrasi studi yang dituju dengan
melampirkan:
a. Surat persetujuan pindah dari ketua program studi yang lama
b. Transkrip nilai, dan
c. Bukti pelunasan kewajiban lalu / tidak ada tunggakan
2. Wawancara dengan Direktur program/ Ketua Konsentrasi studi yang baru tentang pengakuan
pengalaman belajar dari program studi konsentrasi yang lama.
3. Melakukan pendaftaran kuliah ke Bagian Administrasi Akademik IEF dengan membawa hasil
penyetaraan dari program studi yang baru (lihat prosedur pendaftaran kuliah.
4. Mengisi dan mengembalikan formulir pendaftaran on line melalui website beserta persyarantan
yang diperlukan (fotocopy KTP, Ijazah, Transkrip Nilai dan pas foto ukuran 2x3; 3x4; 4x6 masingmasing sebanyak 5 Lembar) yang diserahkan ke bagian Administrasi Akademik.
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BAB III
PERKULIAHAN

I.

Struktur dan Isi Kurikulum
Pelaksanaan kurikulum dirancang secara Intensif dengan sistem paket yang telah disediakan

oleh akademik agar para calon Master dapat menyelesaikan pendidikannya yaitu sebanyak 48 SKS
dengan tepat waktu. Adapun kurikulum Program Magister Ilmu Ekonomi konsentrasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) sebagai berikut:

Program Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
(Islamic Economics and Finance)
NO

CODE

COURSE

A. Qualifying Scientific Deepening Process
1 MKI305 Islamic Micro Economics
2 MKI201 The Story of Economic Throught in Islam
3 MKS311 Ushul Fiqh
4 MKI105 Fiqh Muamalah
5 MKI202 Islamic Banking and Finance
6 MKI307 Islamic Finance Management
1 MKS211 Ayah and Hadist of Islamic Economics
2 MKI306 Islamic Macro Economics
3 MKI112 Islamic Risk Management
4 MKI113 Islamic Finance Institution
5 MKI114 Economics of Indonesia in Islamic Perspektif
6 MKS314 Econometrics
1 MKS212 Socio Accounting in Islamic Economics
2 MKS213 Islamic Finance Accounting
3 MKS214 Bussines Ethics and Marketing Islamic
4 MKS329 Research Methodology in Islamic
5 MKS330 Zakat, Infaq, Sodaqoh & Wakaf Management
6 MKS215 Leadership and Islamic Management
Total Credits / Semester (A)
B. Research and Thesis Writing
1 MKS600 Thesis
Total Credits / Semester (B)
Grand Total
TOTAL

1

SEMESTER
2
3

4

3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
3

14

14

14

14

2
2
2
3
3
2
14

14
48

6
6
6
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II.

Waktu Perkuliahan
Untuk mencapai target waktu, mahasiswa sebelum memulai perkuliahan terlebih dahulu

ditentukan oleh Akademik mengenai rencana perkuliahannya yang akan ditempuh. Proses
pembelajaran Program Magister Imu Ekonomi Kosentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic
Economics and Finance) Universitas Trisakti dilaksanakan pada waktu sore hari. Pendekatan yang
fleksibel ini untuk memberikan kesempatan bagi anggota masyarakat yang bekerja pagi hari dapat
mengikuti perkuliahan di sore hari. Acara perkuliahan dilaksanakan dengan jadwal sbb:
Waktu Perkuliahan Program Pascasarjana IEF

III.

Kelas Reguler Hari

Waktu

Senin s.d. Jumat

Pkl. 18.30 s.d 21.00

Sabtu

Pkl. 08.00 s.d 16.00

Metode Pembelajaran
Proses pembelajaran Program Pascasarjana Magister Konsentrasi IEF mempergunakan

metode pembelajaran sbb:
a. Kuliah tatap muka secara klasikal di kelas.
b. Seminar, yaitu proses belajar klasikal di kelas dimana ada penyajian materi oleh dosen atau
mahasiswa, ada moderator atau penyanggah atau ada interaksi antara penyaji materi dengan peserta
seminar.
c. Studi mandiri, ialah studi seorang mahasiswa secara individual di bawah bimbingan seorang tim
dosen mengenai :
1. Suatu topik ilmu pengetahuan tertentu yang tidak ada dalam struktur mata kuliah Pascasarjana
Program Magister Konsentrasi IEF akan tetapi sangat penting bagi akademik dan karir
mahasiswa di kemudian hari.
2. Penilaian atas hasil studi mandiri diberikan dalam bentuk nilai atas makalah yang disusun oleh
mahasiswa.
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d. Penyusunan proposal Tesis.
e. Pelaksanaan Penelitian
f. Penulisan Tesis.
Program Pasca Sarjana IEF disamping berbentuk perkuliahan, juga berorientasi pada penelitian.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Tesis dibobotkan sebanyak 6 SKS. Persyaratan bagi
mahasiswa yang dapat mengajukan proposal Tesis adalah sbb:

No

Asal Mahasiswa

Beban SKS

IPK Minimum

1

S2

42

3.0

Dalam setiap penelitian untuk penyusunan Tesis mahasiswa calon Master akan dibimbing oleh 2 orang
dosen dengan pola sebagai berikut:
1. 1 orang pembimbing utama dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya dan
berpangkat minimum Doktor.
2. Pembimbing ke 2 dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya dan berpangkat
minimum Master.

IV.

Proses Dan Pelaksanaan Perkuliahan

Proses Pembelajaran dalam Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti dilaksanakan dengan:

1. Sistem Satuan Kredit Semester
Tujuan umum penerapan sistem kredit di perguruan tinggi adalah agar perguruan tinggi
tersebut dapat memenuhi tuntutan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga
memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu macam
jenjang profesi tertentu yang diinginkannya. Adapun ciri-ciri dari Satuan Kredit Semester ini adalah :
a. Dalam sistem SKS tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
b. Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
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c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas besarnya usaha untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, praktikum maupun
tugas-tugas lain.
Pada Sistem Satuan Kredit Semester ini mempunyai Nilai Satuan Kredit Semester antara lain:
a. Nilai satu Satuan Kredit Semester (1 SKS) untuk perkuliahan, ditentukan berdasar atas beban
kegiatan yang meliputi 3 (tiga) macam kegiatan per minggu selama satu semester sebagai
berikut:
1. 50 menit tatap muka terjadwal dengan dosen.
2. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal
tetapi direncanakan oleh dosen.
3. 60 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara
mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya
membaca referensi/ buku-buku perpustakaan.
b. Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk seminar. Oleh karena dalam penyelenggaraan
seminar, mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian di depan suatu forum, maka nilai satu
satuan kredit semester (1 sks) untuk seminar dan Kapita Selekta seperti pada penyelenggaraan
kuliah, yaitu 50 menit tatap muka terjadwal, 60 menit kegiatan akademik mahasiswa yang
terstruktur dan 60 menit kegiatan akademik yang mandiri (per minggu selama satu semester).
c. Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk praktikum, penelitian dan sejenisnya.
1. Nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk praktikum clan tugas laboratorium setara
dengan :
a.

120 menit kegiatan praktikum terjadwal

b. 60 menit kegiatan akademik terstruktur,
c.

60 menit kegiatan akademik mahasiswa yang mandiri

2. Nilai satu satuan kredit semester (1 SKS) untuk penelitian, penyusunan Tesis/ tugas akhir
dan sejenisnya, adalah setara dengan 3 (tiga) jam per minggu selama satu semester.

Secara khusus tujuan penerapan Sistem Satuan Kredit Semester adalah sebagai berikut :
a. Memberi kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk dapat
menyelesaikan studi dalam waktu sesingkat-singkatnya.
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b. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah yang sesuai
dengan minat, bakat dan kemampuan.
c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu dan
teknologi yang sangat pesat dewasa ini.
d. Memberi

kemungkinan

agar

sistem

evaluasi

kemajuan

belajar

mahasiswa

dapat

diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
e. Memungkinkan pengalihan kredit.
f. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi
lainnya, atau dari satu bagian ke bagian yang lain dalam suatu perguruan tinggi.

2. Batas Studi
Batas waktu studi dapat diperpanjang hanya untuk memberi kesempatan perbaikan IPK
mahasiswa yang bersangkutan maupun bagi mereka yang melakukan cuti akademik.
Perpanjangan waktu penyusunan Tesis maksimal 4 bulan, di luar masa cuti.

3. Pengambilan Mata Kuliah
Setiap mahasiswa wajib mengambil seluruh mata kuliah yang telah ditentukan, sesuai
dengan susunan mata kuliah Program Studi untuk setiap semesternya, dan tidak dapat
mengambil hanya beberapa mata kuliah saja. Jika mahasiswa masih memiliki mata kuliah yang
diulang, maka mahasiswa dapat menunda mengambil mata kuliah tesis. Penundaan mata kuliah
tesis ini hanya berlaku untuk satu semester saja, akan tetapi pembayaran untuk melakukan
penundaan mengambil mata kuliah tesis tetap dilakukan.

4. Pengulangan Mata Kuliah
Apabila Mahasiswa pada Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti ini ada yang ingin
mengulang mata kuliah, maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tersebut adalah
sebagai berikut :
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a. Mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah tertentu, wajib mempunyai KHS (Kartu
Hasil Studi)
b. Mata kuliah yang diulang adalah mata kuliah dengan B ke bawah. Pengulangan
diperkenankan pada semester yang dipilih, dengan mempertimbangkan baik-baik resiko
yang akan dihadapi dan ditanggungnya.
c. Nilai yang diakui adalah nilai-nilai terbaik.
d. Biaya mata kuliah yang diulang per SKS-nya dibayar sebesar 100%.

V. Cuti Akademik
a. Cuti Akademik adalah cuti yang diberikan atas dasar SK Koordinator Konsentrasi Ekonomi
dan Keuangan Syariah atas dasar surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan dengan
alasan yang jelas dan diajukan kepada Direktur IEF selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum
semester dimulai melalui Sekretariat.
b. Cuti akademik dapat diberikan paling lama 2 (dua) semester selama studi. Boleh berturut-turut
maksimal 2 semester.
c. Surat Keputusan Koordinator IEF mengenai pemberian cuti harus memuat : Nama Peserta
Didik, NlM/NIRM, Alamat, Program Konsentrasi Studi, Transkip Nilai, dan waktu
mulai/berakhirnya cuti akademik.
d. Kewajiban mahasiswa yang menjalankan cuti akademik:
1. Mengembalikan Kartu Tanda Mahasiswa pada waktu pengajuan permohonan.
2. Melakukan pendaftaran ulang.
3. Mahasiswa tersebut tidak akan mengikuti semua kegiatan akademik.
4. Nilai mata kuliah yang sudah ditempuh tetap berlaku.
5. Masa cuti tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
6. Setiap mahasiswa yang cuti dikenakan biaya cuti sebesar 20% dari biaya kuliah
persemester.
e. Kewajiban mahasiswa untuk menyatakan aktif kembali : Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum berakhirnya masa studi, mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua
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Program Magister IEF bahwa terhitung semester yang akan datang akan aktif kembali dengan
syarat
1. Mengajukan surat permohonan aktif kembali secara tertulis kepada ketua program
konsentrasi
2. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi akademik dan keuangan yang
berlaku.
3. Mendapat persetujuan dengan SK Ditrektur Program Konsentrasi tentang aktif
kembali.
Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka mahasiswa melakukan pendaftaran kuliah ke
bagian administrasi akademik Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti, dengan membawa
surat persetujuan aktif kembali dari ketua program konsentrasi dan bukti pelunasan biaya
kuliah dari administrasi Keuangan.
f. Mahasiswa yang tidak aktif bukan karena cuti (tidak mengajukan cuti), masa studinya selama
tidak aktif akan tetap diperhitungkan.
g. Tata cara untuk melakukan cuti akademik adalah :
1. Mengambil formulir Permohonan Cuti Akademik di bagian Administrasi Akademik.
2. Meminta persetujuan Koordinator Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi
Ekonomi dan Keuangan Syariah.
3. Menyerahkan berkas permohonan ke Bagian Administrasi Akademik yang terdiri dari:
a. Formulir cuti akademik.
b. Formulir Rincian Setoran Mahasiswa (RSM) yang telah diisi
h. Pada akhir proses, mahasiswa akan menerima Surat Keterangan dengan status

"CUTI"

VI. Tata Tertib Perkuliahan
1. Tata Tertib Umum
Semua mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan
Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti wajib memenuhi ketentuan umum
sebagai berikut:
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a. Semua mahasiswa harus mentaati tata tertib Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi
Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti
b. Mahasiswa harus menjaga keamanan, kebersihan dan memelihara semua fasiltas yang ada
dilingkungan Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
(Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti.
c. Mahasiswa harus menjaga ketertiban dan ketenangan kegiatan sehari-hari dilingkungan Program
Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and
Finance) Universitas Trisakti.
d. Mahasiswa harus menjaga kesopanan dalam setiap perilaku dan penampilannya.
e. Mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas barang miliknya masing-masing. Apabila terjadi
kehilangan atau menemukan sesuatu yang bukan miliknya, diwajibkan untuk segera melaporkan
pada sekretariat Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
(Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti.
f. Bila mahasiswa melihat hal-hal yang mencurigakan atau membahayakan keamanan diharapkan
segera melaporkan ke Sekretariat Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti.
g. Mahasiswa tidak diperkenankan mengotori lantai, dinding atau fasilitas fisik lainnya.
h. Mahasiswa diwajibkan membuang sampah / kotoran ditempat yang telah disediakan.
i. Mahasiswa diwajibkan mengenakan pakaian muslimah dan menutup aurat.

2. Tata Tertib Pengajaran
Untuk menjaga kelancaran pengajaran guna mencapai hasil yang maksimal, mahasiswa wajib:
a. Hadir pada jam dan ruang kuliah tepat waktu setiap perkuliahan.
b. Tidak meninggalkan ruang kuliah selama perkuliahan berlangsung kecuali untuk ha!-hal yang
mendesak.
c. Tidak mengganggu suasana perkuliahan dengan aktivitas yang tidak berhubungan dengan
pengajaran.
d. Menjaga ketenangan kelas, misalnya tidak menggunakan handphone selama kuliah berlangsung.
e. Menandatangani daftar hadir, dan tidak menandatangan/mengabsenkan orang lain.
f. Menyampaikan usulan perbaikan atau informasi lainnya melalui wakil kelas.
g. Diharapkan memenuhi kehadiran dari seluruh pertemuan untuk setiap mata kuliah ajaran
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h. Dilarang membawa dan mengkonsumsi makanan/minuman dan merokok di dalam kelas dan di
dalam ruangan sekretariat Program Magister llmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan
Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti.

3. Tata Tertib Busana
a. Mahasiswa wajib berbusana rapi dan sopan dilingkungan kampus Universitas Trisakti, saat
mengikuti perkuliahan dilarang memakai celana pendek, kaos singlet, baju tanpa lengan, baju
ketat, atau pakaian sejenisnya.
b. Bagi wanita, diwajibkan mengenakan pakaian muslimah dan menutup aurat.
c. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal selama berada di lingkungan kampus

VII. SANKSI
Guna menjaga dan memelihara ketertiban proses penyelenggaraan pendidikan, serta menjamin
mutu hasil pendidikan, maka selain sanksi ujian perlu ditetapkan sanksi pelanggaran yang harus
dipenuhi oleh para mahasiswa.
a. Sanksi Akademik:
1. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran atau mengisi KRS untuk mata kuliah yang akan
diikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti semua
kegiatan akademik.
2. Mahasiswa yang tidak melakukan pelunasan biaya penyelenggaraan pendidikan tidak
diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik, kecuali bagi yang menjalankan cuti
akademik.
3. Mahasiswa yang melakukan kecurangan ujian, plagiat, dan menyogok akan diskorsing atau
dikenakan sanksi sesuai kualitas kecurangannya.
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b. Sanksi Non Akademik
1.

Akan diberikan peringatan tertulis kepada mahasiswa, apabila:
a. Melakukan tindakan kekerasan, ancaman atau tindakan lainnya yang dapat
mengganggu ketertiban dan merugikan warga kampus.
b. Melakukan kegiatan politik praktis dalam kampus dan melanggar peraturan yang telah
ditetapkan oleh Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan
Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti.

2. Akan diberikan skorsing berupa larangan mengikuti kegiatan akademis dalam jangka waktu
tertentu, bila mahasiswa tersebut sudah mendapat peringatan seperti pada butir ke 1 diatas,
tetapi masih tetap melakukan pelanggaran.
3. Akan diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas Tnsakti apabila melakukan pelanggaran
yang merusak nama baik Universitas, tidak mengindahkan skorsing, dan atau melakukan
tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang pasti.

VIII. Putus Studi (D.O / Drop Out)
Mengacu kepada Surat Keputusan Dikti No. 056/ U/ 1994 dan Surat Keputusan Rektor
tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan dan Pengajaran, maka ditetapkan ketentuan mengenai
Putus Kuliah sebagai berikut :
a. Pada akhir semester normal, mahasiswa yang tidak dapat mengumpulkan nilai dengan IPK
minimal 3,00 harus melakukan pendaftaran ulang untuk menambah masa studinya pada semester
berikutnya.
b. Bagi mahasiswa yang tidak mengikuti proses belajar mengajar selama 3 (tiga) semester berturutturut tanpa pengajuan cuti akademik, dianggap tidak aktif dan dapat dinyatakan Putus Studi (DO).
c. Dalam batas waktu 6 (enam) semester (3 tahun) mahasiswa harus teiah menyelesaikan seluruh
mata kuliah yang ditentukan dengan IPK minimal 3,00. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat
dipenuhi mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Putus Studi (DO).
d. Mahasiswa dinyatakan Putus Studi (DO) dengan Surat dari Direktur Islamic Economics and
Finanance (IEF) Postgraduate Program USAKTI berdasarkan SK Rektor.

IX. Kelulusan Program
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Peserta didik dinyatakan teiah menyelesaikan Program Magister Ekonomi Syariah apabila:


Lulus semua mata kuliah.



Mempunyai IPK 3,00 (B)



Proposal Tesis telah disetujui dan Lulus ujian tesis.



Menyerahkan tesis yang telah diperbaiki, dan telah ditandatangani oleh para penguji.



Menyelesaikan semua urusan administrasi, perpustakaan dan keuangan.

X. WISUDA
Wisuda lulusan Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
(Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti akan bersamaan waktunya dengan wisuda
Sarjana dan Pascasarjana Univeritas Trisakti, yang akan diadakan pada bulan April dan Oktober setiap
tahunnya. Untuk acara tersebut setiap calon wisudawan harus mendaftarkan diri langsung pada bagian
administrasi pendidikan dan akan dikenakan dana wisuda yang besarnya akan ditentukan kemudian.
Mahasiswa yang lulus adalah mereka yang telah menyelasaikan seluruh mata kuliah dan
persyaratan akademis lainnya sesuai dengan ketentuan Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi
Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti, dengan indeks
prestasi kumulatif minimal sama dengan 3, 00 termasuk Tesis yang sudah selesai, dan memiliki skor
TOEFL minimal 475.
Persyaratan Kelengkapan Lulus
Persyaratan kelengkapan berikut ini harus dipenuhi oleh setiap calon Lulusan Program Magister
ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance)
Universitas Trisakti dan diserahkan pada bagian administrasi pendidikan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan, untuk mendapatkan ijazah kelulusan :
1. Kelengkapan Registrasi
Adanya surat pernyataan keaslian Tesis yang disediakan dan telah ditandatangani.
2. Pas photo
Menyerahkan Pas photo sebanyak:


6 lembar ukuran 3x4 dengan latar belakang merah.
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2 lembar ukuran 4 x 6 berwarna. (boleh memakai kaca mata baca)

3. Data Calon Lulusan
Bagi administrasi pendidikan akan mengirim formulir isian data calon lulusan kepada
mahasiswa yang akan lulus untuk pencatumkan ijazah.
4. Surat Keterangan dari Perpustakaan
Calon lulusan harus meminta surat keterangan dari perpustakaan Program Magister Ilmu
Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance)
Universitas Trisakti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki buku pinjaman
lagi.
5. Surat Keterangan dari Bagian Keuangan
Calon lulusan harus meminta surat keterangan dari bagian keuangan Program Magister Ilmu
Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance)
Universitas Trisakti yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi semua
ketentuan administrasi keuangan.
6. Tesis
Tesis harus diserahkan kebagian administrasi perkuliahan sebanyak 7 (tujuh) copy, disertai
dengan CD yang berisi ringkasan tesis (dalam bentuk PDF), ditambah dengan abstrak dalam
bahasa inggris.
7. Toga
Calon lulusan yang akan mengikuti upacara wisuda USAKTI harus mengenakan toga sesuai
dengan ketentuan Universitas Trisakti. Pemesanan dan pembelian toga dilakukan oleh calon
wisudawan di administrasi pendidikan. Besarnya biaya akan ditentukan kemudian.
8. Pengambilan ijazah
Ijazah Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic
Economics and Finance) akan dikeluarkan oieh Universitas Trisakti dan mahasiswa dapat
mengambilnya pada administrasi pendidikan, jika yang bersangkutan telah memenuhi semua
persyaratan kelengkapan lulus. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah
mahasiswa yang bersangkutan sudah menyerahkan sertifikat TOEFL sesuai ketentuan program
IEF.
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BAB IV
UJIAN

I.

Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa
Evaluasi prestasi belajar mahasiswa pada Pascasarjana Program Magister Ilmu Ekonomi

Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti
dilaksanakan untuk mengukur prestasi mahasiswa mengenai penguasaan mata kuliah, teknik
penyusunan proposal tesis, dan penulisan tesis. Jenis pengukuran dan pengujian yang dipergunakan
dalam evaluasi terdiri dari :
1) Ujian Perkuliahan Tengah Semester (UTS)
Adalah ujian penguasaan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, dan dilaksanakan setelah 7
(tujuh) sesi masa perkuliahan.
2) Ujian Perkuliahan Akhir Semester (UAS)
Adalah ujian penguasaan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, dan dilaksanakan setelah 14
(empat belas) sesi perkuliahan. UAS ini dapat dilakukan secara tertulis atau lisan (kolokium).
3) Ujian Tesis
Ujian ini dilakukan oleh Tim Penguji yang beranggotakan Tim Evaluasi Tesis (3 orang) dan
seorang Penyanggah yang berasai dari luar Universitas Trisakti. Penentuan hasil Ujian Tesis ini
dilakukan secara tertutup dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Dalam ujian ini, Tim Penguji
menilai apakah hasil penelitian dan konsep tesis layak sebagai suatu tesis, dan apakah dapat
mempertahankannya. Untuk ujian ini calon Master harus mencapai minimal nilai B, agar dapat
dipromosikan menjadi Master.

II. Evaluasi Mutu Studi/Indeks Prestasi (IP)
a. Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang
menggambarkan mutu proses belajar mengajar tiap semester, atau secara singkat dapat diartikan
besaran/angka yang menyatakan prestasi (keberhasilan proses belajar mengajar) mahasiswa pada
suatu semester.
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b. IP adalah jumlah angka kualitas dibagi dengan jumlah kredit pada satu semester, dan dinyatakan
dalam bilangan dengan dua angka dibelakang koma, dengan rumus:
IPs = ∑(Bobot nilai per mata kuliah X Sks per mata kuliah)
∑Sks yang diambil pada waktu semester tersebut

c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah angka kualitas kumulatif dibagi jumlah angka
kredit kumulatif sejak semester pertama sampai evaluasi terakhir dilakukan, dengan
rumus :
IPk = ∑(Bobot nilai per mata kuliah X Sks per mata kulah)
∑Sks yang diambil

III. Evaluasi Hasil Studi
a. Norma Penilaian
Nilai akhir dari masing-masing mata kuliah merupakan gabungan dari beberapa usur yang
meliputi ujian terjadwal, penyajian (presentasi), partisipasi kelas, tugas latihan quiz. Bobot dari
masing-masing unsur tersebut dapat ditentukan dengan pedoman sebagai berikut :

Mata kuliah
1. Ujian :

Bobot
0,60

-

Ujian Tengah Semester (UTS)

-

Ujian Akhir Semester (UAS)

2. Penyajian (Presentasi)

0,20

3. Tugas/Latihan/Kuis (assignment exercise/article

0,10

review/book review/reaction paper/quiz)
0,10

4. Partisipasi Kelas
Jumlah

1,00

b. Konversi nilai setiap mata kuliah
Apabila dosen pengasuh yang bersangkutan menganggap nilai diatas tidak menggambarkan
nilai sesuai dengan kurva normal, maka dapat disesusaikan dengan nilai rata-rata kelas.
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NILAI
HURUF
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
E
P
S
IN
R
NC
NR
W

AKHIR
ANGKA
4,0
3,7
3,3
3,0
2,7
2,3
2,0
1,7
1,3
1,0
0,0
-

Wx
WZ
FR

-

NILAI BERBOBOT
= 80-100
= 77 – 79,99
= 73 - 76,99
= 70 - 72,99
= 67 - 69,99
= 63 - 66,99
= 60 - 62,99
= 57 - 59,99
= 53 - 56,99
= 50 - 52,99
<50
Lulus (passed)
Memasukan (stastifactory)
Belum Lengkap (Incomplete)
Nilai yang tertunda (Defererd Grade)
Tidak ada SKS
Nilai belum diterima sekretaris (Not Received)
Mengundurkan diri setelah satu minggu kuliah, nilai akan muncul pada
transkip (Withdraw)
Mengundurkan diri setelah satu minggu kulah, nilai tidak muncul pada
transkip nilai (withdraw Throught the firs week of class)
Mengubah kelas/sesi pada mata kuliah yang sama
kecurangan

Batas nilai minimum untuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) agar dapat mengikuti Ujian Akhir Tesis
adalah B atau 3,00. Apabila kurang dari B maka harus:
-

Apabila nilai mata kuliah B-, mahasiswa diharuskan membuat paper yang relevan dengan
mata kuliah yang di ambil

-

Apabila nilai mata kuliah C+, mahasiswa dharuskan remedial

-

Nilai Incomplete (IN) adalah nilai yang tidak memenuhi persyaratan (belum lengkap) oleh
karena itu mahasiswa harap menghubungi dosen yang bersangkutan.

Kualifikasi yudisium dinyatakan dengan predikat sebagai berikut:
1. IPK 3,75 - 4,00 dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude.
2. IPK 3,50 - 3,74 dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan
3. IPK 3,00 - 3,49 dinyatakan lulus dengan predikat Memuaskan
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Evaluasi belajar setiap peserta didik untuk setiap mata kuliah dicatat dalam Kartu Hasil Studi,
yang memuat nilai akhir dalam bentuk angka dan huruf.
IV Tata Tertib Ujian
a. Persyaratan mengikuti ujian :
1. Mahasiswa harus terdaftar pada semester berjalan.
2. Mahasiswa mengikuti kuliah mata pelajaran dengan tingkat kehadiran minimal 70 % (tujuh
puluh persen) dari total sesi mata kuliah ajaran.
3. Mahasiswa tidak terkena sanksi ujian, sanksi akademik atau sanksi non akademik.
4. Bagi Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian dapat mengikuti ujian susulan dengan
alasan berikut :
4.1. Rawat inap, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan rumah sakit.
4.2. Kematian keluarga inti, yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian.
4.3. Kelahiran bagi ibu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
4.4. Haji, yang dibuktikan dengan dokumen yang bersangkutan, adapun mahasiswa yang
mengikuti Ujian susulan dekenakan biaya administrasi yang berlaku
b. Tata Tertib Selama Ujian
1. Peserta masuk ruangan sesuai dengan waktu dan duduk di tempat yang telah ditentukan
dengan berpakaian rapi dan sopan selama ujian berlangsung
2. Peserta yang datang teriambat tidak akan mendapat tambahanl perpanjangan waktu ujian.
3. Peserta yang sudah masuk ruangan ujian dan telah menerima soal, tidak dapat
membatalkan ujian dan dianggap telah mengikuti ujian dan wajib menandatangani daftar
hadir ujian dan menunjukkan kartu identitas peserta.
4. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung. Peserta
yang meninggalkan ruang ujian dianggap telah menyelesaikan ujian.
5. Peserta wajib meletakkan buku, tas, disket, kertas catatan, dan lainnya yang mungkin
dianggap membentu menyelesaikan soal di depan kelas atau di bawah white board,
kecuali ujian yang bersifat open book.
6. Semua kertas yang diperlukan saat ujian akan disediakan oleh sekretariat IEF
Postgraduate Program USAKTI.
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7. Peserta dilarang mengganggu, melihat, menerima, berbicara, bertanya atau segala macam
bentuk kerjasama dengan peserta lain. Juga dilarang untuk berbuat curang, seperti
misalnya mencotek. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat komunikasi (HP,
Pager, dll) selama ujian berlangsung.
c. Sanksi Ujian
1. Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan pada saat ujian akan diumumkan
namanya di pengumuman Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan
Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti. Selain itu, bagi
mereka dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :
2. Bagi mahasiswa yang terbukti mefakukan 1 (satu) kali kecurangan dalam ujian selama
masa studinya, dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah bersangkutan.
3. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan 2 (dua) kali atau lebih kecurangan dalam
ujian, maka mata kuliah yang diambil selama semester yang bersangkutan akan
digugurkan.

30

BUKU PANDUAN PROGRAM MAGISTER
BAB V
TESIS

I. Usulan Tesis
1. Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian mandiri yang ditulis dan disusun secara
sistematik berdasarkan metode ilmiah baik melalui penelitian indukatif, dedukatif, metode
kuantitatif maupun kualitatif yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah pengawasan
pembimbingnya. Penulisan Tesis merupakan salah satu persyaratan tugas akhir studi yang
harus diuji untuk memperoleh gelar Master.
2. Pengajuan usulan Tesis dilaksanakan pada semester III. Mahasiswa yang belum
menyerahkan usulan penelitian pada akhir semester berikutnya akan dikenakan sanksi
3. Untuk bisa mengajukan usulan/proposal Tesis dan Tesis, mahasiswa harus memenuhi:
a. Persyaratan administrasi, yaitu telah mendaftar ulang sebagai mahasiswa pada
semester yang bersangkutan.
b. Persyaratan Akademik, mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan penulisan
Tesis kepada Koordinator Konsentrasi Magister Ekonomi dan Keuangan Syariah
USAKTI, yang berisi usulan judul (salah satu atau lebih).
4. Panitia Penilai Usulan Tesis (PPUT) adalah kelompok pembimbing dan tenaga akademik
yang diberikan tugas melakukan penilaian usulan Tesis.
5. Penilaian Tesis mencakup permasalahan penelitian, kerangka teoritis/ pemikiran, metodologi
dan format penulisan.
6. Mahasiswa wajib menyerahkan perbaikan usulan Tesis yang telah disetujui Panitia kepada
Sekretariat Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
(Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti sejumlah 2 (dua) eksemplar selambat lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penilaian. Apabila mahasiswa belum
menyerahkan perbaikan usulan penelitiannya hingga batas waktu yang ditentukan, maka
usulan Tesis tersebut dianggap gugur.
7. Format penulisan usulan Tesis mengacu pada pedoman penulisan Tesis.
8. Sekretariat IEF akan menunjuk 2 orang dosen Pembimbing tesis.
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II. Bimbingan Tesis
1. Pembimbing Tesis adalah tenaga akademik yang mempunyai kualifikasi dan pendidikan
minimum Doktor untuk pembimbing I dan Master untuk pembimbing II dengan bidang yang
sesuai dengan judul Tesis.
2. Tugas dan Kewajiban Promotor :
a. Secara teratur dan berkesinambungan membimbing mahasiswa Program Magister Ilmu
Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance)
Universitas Trisakti untuk menyusun usuian Tesis sampai dengan penulisan agar tetap
sesuai ketentuan metode ilmiah.
b. Melakukan bimbingan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu.
3. Tugas dan Kewajiban Mahasiswa :
a. Berkewajiban secara aktif mengikuti bimbingan yang teratur dari promotor.
b. Mengajukan usulan Tesis sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
c. Berkewajiban menyusun dan menyelesaikan tesis yang kemudian diajukan untuk dinilai
oleh Panitia Ujian.
4. Mahasiswa akan diberikan Kartu Bimbingan Tesis (KBT) untuk memantau peiaksanaan
konsultasi

dan

kemajuan

hasil

penelitian

dan

penulisan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan.
5.
III. Penelitian
1. Penelitian untuk penyusunan Tesis adalah kegiatan akademik dengan metodologi tertentu
sesuai dengan bidang studinya.
2. Penelitian dilaksanakan berdasarkan kerangka usulan Tesis yang telah disetujui oleh Panitia.
3. Hasil penelitian dapat diseminarkan terlebih dahulu, sebelum dinilai oleh Panitian Ujian Tesis
(PUT).
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IV. Sidang Tesis
1. Permohonan
Setiap mahasiswa yang akan menempuh sidang Tesis, maka terlebih dahulu harus mengajukan
permohonan untuk mengikuti sidang dengan mengisi surat permahonan yang ditujukan kepada
Ketua Panitia sidang Tesis dan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II. Apabila disetujui maka
beberapa hal berikut ini harus dipenuhi antara lain :
a. Telah menyelesaikan administrasi akademik dan keuangan.
b. Telah memperoleh IPK = 3,00.
c. Menyerahkan 7 (tujuh) bahan Tesis yang akan diujikan (dengan dijilid sementara) kepada
sekretariat, masing-masing untuk Ketua Panitia Sidang Tesis, Pembimbing I, Pembimbing II
dan para Penyanggah serta Sekretariat Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi
dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti.
2. Ujian Sidang
1) Ketentuan untuk Mahasiswa Peserta Ujian :
a) Hadir paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai.
b) Mengenakan Pakaian yang sopan dan Jas IEF.
c) Menyiapkan dan menggunakan Portable Projector untuk presentasi materi tesis.
2) Ketentuan bagi tamu atau mahasiswa lain :
Sidang ujian Tesis ini bersifat terbuka untuk umum. Oleh karena itu kepada yang ingin
menyaksikan / mengikuti jalannya sidang ujian Tesis tersebut diharapkan untuk mengenakan
pakaian sopan rapi serta menjaga ketenangan dan ketertiban suasana ujian.

VI. Penilaian
1) Penilaian akhir ujian Tesis diiaksanakan setelah Tesis dinilai dan dianggap memenuhi syarat oleh
pembimbing. Ujian Tesis hanya diperkenankan sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap mahasiswa.

2) Penilaian Tesis meliputi :
a) Materi Tesis yang dinilai adalah aspek :
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Ketepatan merumuskan masalah penelitian dan penguasaan dasar teori, serta ketepatan
penggunaan pendekatan penelitian berupa kerangka pemikiran yang digunakan.



Kecanggihan penggunaan metodologi, analisis dan kedalaman penalaran serta perumusan
kesimpulan.



Originalitas dan sumbangan terhadap bidang ilmunya serta nilai penerapannya

b) Penulisan Tesis yang dinilai adalah penguasaan dan penyajian isi tesis
c) Presentasi Tesis yang dinilai adalah penguasaan dan penyajian isi tesis
Nilai Akhir

Nilai Terbobot

Yudisium

Huruf

Angka

A

4.0

= 80-100

Lulus

A-

3.7

= 77-79.99

Lulus

B+

3.3

= 73-76.99

Lulus

B

3.0

= 70-72.99

lulus

Selanjutnya nilai tesis dapat ditetapkan berdasarkan :
No Komponen Penilaian

1. Materi Tesis
a. Perumusan Masalah
b. Tinjauan Pustakan dan Kerangka
Pemikiran
- Kemuntakhiran dan keaslian
sumber
- Kesesuaian dengan masalah
c. Metodologi
- Ketetapan Rancangan
- Ketetapan Instrumen
- Ketetapan dan Ketajaman
metode analisis
d. Hasil Penelitian
- Ketetapan menjawab masalah
dan pengujian hipotesis
- Kedalaman pembahasan
- Originalitas
- Penerapannya
2. Penulisan Tesis
- sistematika penulisan

Nilai
Komponen
(0-100)

Bobot

Nilai
Terbobot

10
25

15

25

10
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- Bahasa
3. Presentasi
Jumlah

15
100

VI. Penyerahan Final Tesis
Tesis yang sudah disempurnakan disesuaikan dengan keputusan dan saran -saran
perbaikan dari panitia sidang harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Pembimbing. Setiap
mahasiswa diwajibkan menyerahkan 7 (Tujuh) eksemplar Tesis kepada Sekretariat Islamic
Economics and Finance (IEF) Postgraduate Program USAKTI.
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BAB VI
FASILITAS

Untuk kelancaran Kegiatan Perkuliahaan dan Kepuasan belajar para Mahasiswa, maka
Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics
and Finance) Universitas Trisakti memiliki beberapa fasilitas, yaitu:
I. Fasilitas Perpustakaan
Mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
(Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti dapat menggunakan fasilitas perpustakaan
IEF, Fakultas, atau Universitas dan dapat menemukan:
1. Buku, Jurnal, Buletin, CD-ROM, dll.
2. Majalah, Koran, dll.
3. Internet
4. Locker
Perpustakaan Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
(Islamic Economics and Finance) UniversitasTrisakti ini mempunyai keterbatasan dalam waktu
penggunaan jasa layanan Informasi dan topik kuliah yang terkait. Jasa layanan dibuka pada hari
kerja :
* Senin - Jum'at

: 11.00 s.d 19.00

* Sabtu

: 08.00 s.d 13.00

Perpustakaan Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah
(Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti beranggotakan mahasiswa dan staf pengajar
Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics
and Finance) Universitas Trisakti, serta pihak lain yang telah mendapat persetujuan Koordinator
Konsentrasi IEF. Dengan persyaratan keanggotaan:
1. Menunjukkan formulir pendaftaran mata kuliah bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas
Trisakti.
2. Foto copy KTP surat identitas iainnya.
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3. Menyerahkan 2 lembar pas photo ukuran 2 x 3 cm.
4. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota.
Kartu anggota perpustakaan IEF Program Magister - USAKTI harus diperpanjang pada setiap
semesternya. Bagi anggota umum lainnya, perpanjangan keanggotaan hanya dilakukan setelah masa
keanggotaannya berakhir. Kartu anggota perpustakaan IEF Program Magister tidak diperkenankan
untuk dipinjamkan kepada orang lain. Kunjungan tamu hanya diizinkan atas dasar surat permohonan
dari instansi/lembaga terkait dan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
Peminjaman buku yang digunakan sebagai bahan bacaan wajib dalam 1 (satu) semester akan
diklasifikasikan sebagai buku wajib. Buku yang digunakan sebagai bahan bacaan penunjang dalam 1
(satu) semester akan diklasifikasikan sebagai buku biasa/umum.
1. Koleksi buku biasa/umum dipinjamkan sebanyak :


3 buku selama satu minggu untuk mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi
Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti.



2 buku selama satu minggu untuk anggota lainnya. Buku dapat diperpanjang sampai maksimum
2 (dua) kali bila buku tersebut tidak ada yang memerlukan.

2. Koleksi buku wajib hanya dapat dipinjam maksimal 2 (dua) buku, masing-masing selama satu hari
dengan masa perpanjangan dua kali dan hanya dipinjamkan kepada mahasiswa Program
Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and
Finance) Universitas Trisakti.
Apabila mahasiswa melakukan keterlambatan pengembalian buku pinjaman, maka akan
dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Denda maksimum 30 hari kerja. Dan bila
Lewat dari 31 hari kerja, maka yang bersangkutan harus menyelesaikan administrasi denda dan
dikenakan sanksi tidak dapat meminjam selama semester berjalan.

II. Fasilitas Locker
Hanya mahasiswa IEF Program Magister USAKTI yang berhak menggunakan fasilitas ini
dengan cara menyewa selama satu semester. Pelayanan diberikan berdasarkan "First come first
serve" dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Mengisi formulir permohonan penyewaan pada petugas di sekretariat IEF Program Magister
USAKTI.
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2. Mendapat persetujuan, melunasi biata sewa loker menerima bukti tanda terima uang sewa
tersebut selama 1 (satu) semester.
3. Memperoleh kunci untuk locker yang telah ditetapkan.
4. Pengembalian Locker selambatnya seminggu setelah semester berakhir, mengosongkan locker
tersebut dan menyerahkan kunci kepada bagian administrasi.
5. Jika seminggu setelah semester berakhir, mengosongkan locker tersebut tanpa izin dan tidak
bertanggung jawab atas semua barang yang ada di dalam locker tersebut, maka locker tersebut
akan dibuka secara paksa oleh petugas Sekretariat Program Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas
Trisakti
6. Penggunaan locker dapat diperpanjang setelah masa penyewaan berakhir dengan mengisi
kembali formulir permohonan penyewaan locker. Perpanjangan otomatis tidak akan dilayani.
7. Keterlambatan pengembaiian kunci locker akan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
8. Menghilangkan kunci locker akan dikenakan denda sebesar biaya penggantian dan pemasangan
kunci baru, dan denda keterlambatan sampai dengan saat dilaporkan hilangnya kunci tersebut.

III.

Fasilitas Komputer Dan Laboratorium Komputer
Keberadaan laboratorium komputer Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi

dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti adalah untuk
mendukung proses belajar mengajar di lingkungan Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi
Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti. Dengan
adanya fasilitas ini diharapkan mahasiswa dapat memanfaatkan komputer secara maksimal untuk
membantu menyelesaikan tugas-tugasnya.

Kegiatan dan pelayanan laboratorium komputer terutama untuk mahasiswa dan staff pengajar
Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics
and Finance) Universitas Trisakti. Adapun ketentuan-ketentuan mengenai penggunaan fasititas di
ruang komputer adalah sebagai berikut :
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1. Jadwal penggunaan komputer di ruang komputer adalah :
 Senin s.d Jum'at

: 09.00 s.d 19.00

 Sabtu

: 09.00 s.d 13.00

2. Karena terbatasnya jumlah komputer, maka penggunaan dibatasi selama 2 jam dan
sesudahnya dapat diperpanjang kembali jika tidak ada orang yang menunggu giliran.
3. Penggunaan komputer berdasarkan " First come first serve "
4. Prosedur, tata tertib dan pengolahan fasilitas ini dibawah tanggung jawab Kepala
perpustakaan dan Komputer IEF Program Magister USAKTI.

IV. Fasilitas Kerja sama
Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic
Economics and Finance) Universitas Trisakti, telah mengadakan kerja sama dalam luar negeri, hal ini
menjadi suatu keuntungan dan fasilitas bagi mahasiswa Program Magister Ilmu Ekonomi Konsentrasi
Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti dalam
memperoleh kemudahan pencarian data penelitian Tesis pada Universitas dan lembaga yang bekerja
sama dengan Program Magister Ilmu Ekonami Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic
Economics and Finance) Universitas Trisakti, ataupun untuk mendapatkan berbagai informasi apapun
yang dibutuhkan.


Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri

Kerja sama Universitas dan Lembaga dalam dan luar negeri Program Magister llmu Ekonomi
Konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah (Islamic Economics and Finance) Universitas Trisakti,
antara lain:
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