
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL 
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN 

 

1. Mahasiswa mengajukan pendaftaran seminar proposal ke staf akademik prodi Ekonomi 

Pembangunan dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut: 

a. Telah menempuh dan lulus minimal 100 SKS (transkrip akademik) 

b. Lulus dengan nilai minimal C untuk mata kuliah berikut: 

- Agama 

- Pancasila  

- Kewarganegaraan 

- Bahasa Indonesia. 

- Statistik Ekonomi dan Bisnis  

- Metodologi Penelitian 

c. Nilai D paling banyak 3 mata kuliah. 

d. Sertifikat TOEFL/TUTEP dengan nilai minimal 425 atau sertifikat pernah mengikuti 

pelatihan Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa Untan 

e. Formulir Pernyataan bebas plagiat 

f. Formulir Pernyataan persetujuan seminar proposal yang ditandatangani dosen 

pembimbing akademik (PA) dan dosen ahli (jika diperlukan) 

g. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 

h. Pas poto latar biru menggunakan jas almamter ukuran 3x4 = 2 lembar 

i. Salinan proposal 3 rangkap 

2. Ketua Prodi menentukan tim penguji seminar proposal 

3. Staf akademik mengumumkan jadwal seminar proposal kepada mahasiswa 

4. Mahasiswa diundang dalam Google Class room proposal untuk menerima pengarahan 

umum  

5. Mahasiswa membentuk grup Whatsapp (WA) seminar proposal dan mengundang tim 

penguji ke grup tersebut (apabila seminar proposal bersifat daring), dan mengunggah file 

proposal, file presentasi dan formulir penilaian ke grup WA tersebut. 

6. Pada saat pelaksanaan seminar proposal, mahasiswa wajib: 

a. Menyerahkan Berita Acara (BA) dan lembar penilaian, kepada tim penguji (jika off 

line) 

b. Menggunakan jas almamater 

c. Melakukan presentasi dan menayangkan materi dalam format power point  

d. Tim Seminar memberikan penilaian terhadap proposal  

e. Dosen PA merekap nilai dari Tim Seminar dan mengisi data yang diperlukan dalam 

Berita Acara dan Lembar Penilaian Seminar Proposal   

f. Tim Seminar menandatangani Berita Acara dan Lembar Penilaian Seminar Proposal  

g. Dosen PA mengumumkan keputusan seminar proposal dan menutup seminar proposal  

Dengan keputusan LULUS/TIDAK LULUS 

h. Jika tidak lulus dan mengulang seminar pada semester yang sama maka tidak perlu 

menginput ulang mata kuliah proposal 



i. Jika tidak lulus dan mengulang seminar pada semester berikutnya maka wajib 

menginput ulang mata kuliah proposal di Siakad 

j. Dosen PA mengunggah  Lembar Penilaian Seminar Proposal Skripsi ke Google class 

room Jurusan IESP pada folder yang disediakan sesuai tanggal seminar 

k. Dosen PA membawa berkas seminar proposal dari  ruang seminar ke ruang jurusan 

untuk diserahkan kepada Ka Prodi (jika off line) 

7. Setelah pelaksanaan seminar proposal: 

a. Mahasiswa melakukan revisi proposal dengan berkonsultasi kepada tim seminar  

b. Mahasiswa menyerahkan hasil revisi kepada tim seminar proposal  

c. Tim seminar proposal menandatangani pernyataan persetujuan hasil revisi proposal 

d. Mahasiswa menyerahkan proposal yang sudah direvisi (satu rangkap) beserta 

pernyataan persetujuan revisi kepada staf akademik prodi 

e. Staf akademik prodi mengeluarkan kartu bimbingan (kartu hijau) 

f. Staf akademik menyerahkan kartu bimbingan dan lembar pernyataan persetujuan revisi 

kepada ketua prodi. 

g. Ketua prodi menandatangani kartu bimbingan dan mempublikasikan nilai proposal 

dalam SIAKAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT 
 

 Yang bertanda tangan di bawah ini; 

Nama : Prilly Pricilia 

NIM : B01112015 

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 

Program Studi : Ekonomi Pembangunan 

Judul proposal Tugas 

Akhir 

:   Pengaruh Rasio NPF, FDR, BOPO, Tingkat 

Inflasi, Dan DPK Bank Konvensional 

Terhadap Total Aset Bank Syariah di 

Indonesia 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal Tugas Akhir dengan judul tersebut di 

atas, secara keseluruhan adalah  murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya 

orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan 

panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).  

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan proposal Skripsi dengan 

judul tersebut di atas.  

Demikian pernyataan  ini penulis buat dengan sebenar-benarnya. 

 

           Pontianak, 2 Februari 2020 

         

  

 

    (Prilly Pricilia) 

                            NIM. B01112015 

 

 

 

  



 

 

LEMBAR PERSETUJUAN  

SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR 

 

 

Dengan ini,  Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Ahli* untuk Proposal Tugas Akhir 

(TA) mahasiswa : 
 

Nama : Prilly Pricilia 

NIM : B01112015 

Jurusan : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan 

Program Studi : Ekonomi Pembangunan 

Judul Proposal TA : Pengaruh Rasio NPF, FDR, BOPO, Tingkat 

Inflasi, Dan DPK Bank Konvensional Terhadap 

Total Aset Bank Syariah di Indonesia 
 

  

   

Menyatakan bahwa Proposal Tugas Akhir tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk 

diseminarkan.** 

 

Pembimbing Proposal 

 

Pembimbing 

Proposal 

Nama Tgl/bln/thn Tanda Tangan 

 

Dosen Pembimbing 

Akademik 

Hj. Sukarsih Panjaitan, 

SE, MM 

 

2 Februari 2020  

Dosen Ahli Idris. M. Noeh, SE, MM 

 

2 Februari 2020  

 

*Coret dan dosen ahli jika tidak berkonsultasi dengan dosen ahli 

** Mahasiswa wajib menunjukkan kepada dosen, LEMBAR PERNYATAAN BEBAS DARI 

PLAGIAT dengan lampiran hasil cetak  pemeriksaan plagiat dari  www.plagiarisma.net.  Dosen yang 

bersangkutan memberi paraf pada halaman pertama setiap bab hasil pemeriksaan sebagai bukti telah 

diperiksa dan memenuhi persyaratan untuk seminar proposal (tingkat keunikan paling sedikit  70% 

untuk setiap bab).   

 

http://www.plagiarisma.net/

