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PETUNJUK TEKNIS 
PENGURUSAN TUGAS AKHIR PENELITIAN , PERINTISAN 

BISNIS DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Key In
Mahasiswa telah key in mata kuliah seminar ekonomi Islam, tugas akhir dan 

desiminasi tugas akhir

1. Proses Pengajuan Judul TA

2. Persiapan konsep
Mahasiswa mempersiapkan usulan/konsep tugas akhir untuk diisikan melalui link 

pengajuan judul

3. Perkelompok 3-5 orang 
Tugas akhir pengabdian masyarakat/ perintisan bisnis diusulkan secara

berkelompok 3-5 orang dengan output laporan tugas akhir perindividu. Sedangkan

tugas akhir penelitian diusulkan secara individu

4. Proses Review
Usulan judul dan proposal diproses oleh admin dan direview oleh dewan dosen

rumpun ilmu untuk kemudian disetujui oleh Ketua Prodi (proses 2 pekan)

5. Pengumuman
Hasil review akan diumumkan melalui website PSEI

6. Tidak disetujui
Mahasiswa yang pengajuan judulnya tidak disetujui dapat mengajukan usulan

judul dalam kurun waktu 1 pekan 

7. ACC Judul
Usulan judul yang mendapat persetujuan akan disertai dengan informasi nama

Dosen pembimbing Tugas Akhir (DTPA) dan dapat meneruskan pada proses 

selanjutnya yaitu proses pelaksanaan pembimbingan dan seminar proposal
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6. Persiapan Seminar Proposal
Mahasiswa mempersiapkan bahan untuk proses seminar proposal berupa slide 

presentasi dan mengikuti aturan yang berlaku pada proses kegiatan seminar 

proposal

2. Proses  pelaksanaan seminar proposal

1. Pembayaran Bimbingan dan Seminar Proposal
Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan judul maka akan melakukan 

pembayaran bimbingan dan sempinar proposal agar dapat mencetak kartu 

bimbingan tugas akhir di divisi akademik.

2. Bimbingan
Mahasiswa melakukan bimbingan dengan DPTA (Dosen Pembimbing Tugas Akhir) 

hingga proposalnya layak untuk diseminarkan oleh program studi secara kolektif di 

jadwal yang sudah di tentukan.

4. Persetujuan
Jika dirasa sudah layak maka mahasiswa akan mendapatkan persetujuan dan 

mengusulkan proposalnya untuk di seminarkan melalui aplikasi yang disediakan

5. Jadwal Seminar Proposal
Jadwal seminar proposal dilaksanakan secara kolektif dan mahasiswa wajib

mengundang setidaknya 5 (lima) orang mahasiswa sebagai audiens.

7. Pasca Seminar Proposal
Setelah mengikuti seminar proposal mahasiswa diminta untuk melakukan revisi

proposal dan mendapatkan persetujuan dari pembimbing sebagai syarat untuk

mendapatkan surat izin penelitian atau surat tugas pengabdian masy atau

perintisan bisnis

3. Penyusunan Proposal
Penyusunan proposal tugas akhir mengikuti panduan penyusunan proposal tugas

akhir yang dapat diunduh di website PSEI
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1. Pelaksanaan Tugas Akhir
Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan atas revisi proposalnya maka 

akan melanjutkan pada proses pelaksanaan tugas akhir penelitian/pengabdian 

masyarakat/perintisan bisnis sebagai implementasi TA yang telah direncanakan 

pada proposal mahasiswa

3. Proses  Bimbingan Tugas Akhir

2. Penyusunan Tugas Akhir
Penyusunan laporan tugas akhir mengikuti panduan tugas akhir

penelitian/pengabdian kepada masyarakat/ perintisan bisnis

3. Bimbingan Tugas Akhir
Mahasiswa diwajibkan melakukan bimbingan dengan DPTA minimal 8 kali 

pertemuan bimbingan dengan durasi waktu minimal 3 bulan

4. ACC Tugas Akhir
Laporan Tugas Akhir yang telah disetujui dapat diusulkan pada proses selanjutnya

yaitu diseminasi tugas akhir/ sidang munaqosah
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4. Proses  Proses Diseminasi Tugas Akhir /    

Sidang Munaqosah

1. KEY IN
Mahasiswa sudah tutup teori dan Melakukan Key-in Diseminasi TA.

6. PERSIAPAN
Selama menunggu informasi kegiatan munaqosah mahasiswa dapat

mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut seperti slide 

presentasi, data pendukung laporan tugas akhir, dsb

8. MINIMAL NILAI
Nilai akan diumumkan setelah penyerahan revisi tugas akhir melalui proses 

yudisium. Nilai minimal kelulusan adalah C

2. PELAKSANAAN MUNAQOSAH
Pendaftaran dan pelaksanaan sidang munaqosah dilakukan secara individu

meskipun proses tugas akhir dilaksanakan secara berkelompok

3. KELENGKAPAN PERSYARATAN 
Mahasiswa melengkapi persyaratan mengikuti sidang munaqosah sesuai peraturan

yang berlaku

4. UPLOAD Tugas Akhir
Mahasiswa melakukan proses upload terhadap laporan tugas akhir yang telah

disetujui dan melampirkan bukti telah mengikuti minimal 2 kali seminar proposal 

ekonomi islam (sebagai audiens).

5. PENJADWALAN
Admin akan melakukan penjadwalan dan menentukan persiapan kegiatan

munaqosah.

7. REVISI
Mahasiswa yang telah selesai mengikuti kegiatan munaqosah akan melakukan

proses revisi tugas akhir dengan maksimal waktu 1 pekan.
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