PROSES PENGAJUAN BIS
1. Mendownload Form Konsultasi Proyek BIS di web CCIT : Menu Resources >> Bagian Sharia
Banking Integrated System (BIS) : atau melalui link berikut : http://ccit.eng.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2020/12/FORMULIR-KONSULTASI-BIS-REV01.pdf

2. Mengisi form konsultasi dengan identitas nama diri.
3. Mengecek status (ALLOWED, POSSIBLE atau NOT ALLOWED) untuk mengikuti proyek BIS pada
bagian Akademik (SAA: Bisa mas Joni atau Mba Shindy). Penentuan status didasarkan pada
syarat berikut:
Syarat mengikuti proyek BIS:
a. Tidak memiliki nilai E pada seluruh mata ajar dari semester 1
b. Khusus untuk mata kuliah ADS, DBI & OOP nilai minimal adalah Cc. Jumlah nilai D yang diperoleh maksimal 4 pada seluruh mata ajar dari semester 1
d. Ketidaksesuaian pada salah satu syarat maka akan diberikan status NOT ALLOW dan
otomatis BELUM BISA mengambil BIS.
Catatan: Hanya yang berstatus ALLOWED/POSSIBLE yang berhak menempuh alur mata kuliah
BIS.
4. Setelah mendapat status ALLOWED/POSSIBLE, persiapkan untuk mencari lembaga
usaha syariah untuk magang.
5. Lembaga syariah yang dimaksud meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau Asuransi Syariah. Untuk contoh lembaga syariah dapat
dipelajari di sini http://akuntansikeuangan.com/daftar-lengkap-bank-syariah/
6. Setelah memilih lembaga syariah yang diinginkan, kunjungi lembaga tersebut lalu tanyakan
apakah tersedia lowongan untuk magang menjadi sumber informasi pengembangan aplikasi
berbasis syariah di lembaga tersebut. Apabila tersedia ajukan untuk magang dan nyatakan pada
lembaga tersebut bahwa Anda akan datang kembali dengan membawa surat pengantar resmi dari
CCIT.
Catatan: saat pertemuan pertama dengan narasumber dari lembaga syariah manfaatkan untuk
menggali informasi terkait akad-akad yang digunakan dalam lembaga tersebut, cari tahu juga
tentang kekurangan system yang telah ada dan kira-kira apa yang ingin lembaga tersebut
kembangkan dari system yang sudah ada. Kalo bingung mau ngomong gimana, coba sharingsharing dengan kakak tingkat yang sudah menjalani BIS!
Terkait lembaga syariah tempat magang: 1 lembaga hanya boleh maksimal diisi oleh 3 siswa.
7. Mengajukan surat pengantar magang BIS ke bagian Sekretariat CCIT (Lantai 1) dengan mengisi
formulir online berikut : https://bit.ly/PengajuanSuratSiswaCCIT
8. Sambil nunggu surat pengantar jadi, tentukan dosen pembimbing. Pemilihan dosen pembimbing
didasarkan pada pilihan kalian sendiri. Jadi apabila sudah punya pilihan, langsung saja temui
dosen yang bersangkutan dan nyatakan tujuan kalian.

Catatan: setiap dosen maksimal hanya boleh membimbing 2 anak bimbingan. Saat menemui
dosen, pastikan kalian jangan sampai tidak tahu apa yang ingin kalian kerjakan, oleh karena itu
berbekal dengan informasi dari poin 6 kalian akan lebih mantap saat menemui dosen dan dosen
pun juga mantap untuk mau menerima kalian sebagai anak bimbingan.
DAFTAR DOSEN PEMBIMBING BIS SEMESTER GENAP TA 2020/2021:
1. Muhammad Riza Iqbal Latief
2. Riza Muhammad Nurman
3. Tri Agus Riyadi
4. Ivan Firdaus
5. Indah Ayu Yuliani

6. Fachran Nazarullah
7. Listyo Edi Prabowo
8.Tirta Akdi Toma Mesoya Hulu
9. Mhd Idham Khalif
10. Fera Ferdian

8. Jika dosen ybs telah setuju menjadi pembimbing kalian, kalian LANGSUNG DAFTAR
PEMBIMBING ke bagian Akademik (SAA) untuk dicatat dengan cara kirim pesan whatsapp
kepada Mas Joni sesui format: BIS_Nama Kalian_Nama Pembimbing CCIT FTUI disertakan
screenshoot pesan yang menyatakan Bapak/Ibu pengajar tsb bersedia membimbing. Hanya
nama pembimbing dan anak bimbingan yang terdaftar yang DIAKUI.
Catatan : Mengingat jumlah anak bimbingan tiap dosen terbatas, maka siapa cepat yang
mendaftarkan nama pembimbing maka dia yang berhak diprioritaskan.
Saat mendaftarkan pembimbing, formulir konsultasi proyek BIS dibawa.
9. Jika sudah memperoleh surat pengantar BIS, langsung datang ke lembaga syariah untuk
mengajukan aplikasi magang secara resmi.
Catatan: Ada beberapa lembaga yang langsung memberikan jawaban untuk segera magang,
namun ada pula yang tidak langsung. Apabila jawaban tidak diterima saat itu juga, jangan lupa
untuk meminta surat jawaban dari lembaga syariah.
10. Setelah deal magang, selamat menikmati proses magang!
Catatan: Selama magang gali segala informasi yang diperlukan baik secara wawancara dengan
tim IT, supervisor/manajer lembaga atau dapat pula dengan sebar angket. Be creative guys!
11. Alur ringkas pengerjaan proyek BIS dapat dilihat disini:
http://ccit.eng.ui.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Flowchart-BIS.pdf

12. Contoh makalah BIS Angkatan sebelumnya dapat dilihat/diunduh di
sini : http://bit.ly/39Y6RFB
13. Selama proses magang, jangan lupa rutin melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing.
Selama proses bimbingan, progress dicatat di Form konsultasi proyek BIS (nomor 1). Minimal
pencatatan Bimbingan adalah 3X pencatatan.
14. Selama masa mengerjakan proyek BIS, selalu pantau kalender pendidikan program TIPS
Semester Genap TA 2020/2021 (Belum dipublikasi)
Perhatikan tanggal – tanggal penting seperti:
a. Tanggal batas akhir pengumpulan makalah BIS
b. Masa presentasi BIS

15. Hal yang dilakukan saat hendak mengumpulkan makalah BIS:
a. Mengumpulkan makalah BIS revisi terakhir dan form konsultasi bimbingan BIS
kepada pembimbing BIS dalam bentuk softcopy PDF.
b. Pembimbing BIS yang telah menyetujui makalah BIS tsb untuk dipresentasikan akan
mengunggah makalah tersebut pada link yang disediakan oleh SAA.
c. Makalah yang diunggah oleh pembimbing dianggap telah disetujui dan diizinkan
untuk dipresentasikan.
16. Menunggu jadwal presentasi BIS yang akan dipublikasikan oleh Bagian SAA melalui grup
WA ketua kelas/melalui Web.
17. Hal yang dilakukan saat presentasi BIS online:
a. Siapkan slide presentasi dan aplikasi BIS
b. Bersiap maksimal 30 menit sebelum presentasi dimulai. Keterlambatan peserta BIS
hingga 15 menit dari waktu yang dijadwalkan dapat menyebabkan digugurkan dari
presentasi BIS.
18. Setelah presentasi BIS di CCIT, ada beberapa lembaga syariah yang ingin presentasi hasil BIS
juga namun ada pula yang tidak perlu presentasi. Jadi persiapkan saja.
19. Setelah selesai magang, jangan lupa meminta penilaian magang dari lembaga syariah. Lembar
penilaian dapat diunduh disini
http://ccit.eng.ui.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Lembar-Penilaian-BIS-BMT.pdf
Form tersebut dimasukkan ke dalam amplop, dan setelah diberikan penilaian, amplop disegel. Form wajib
ditandatangani dan dicap basah oleh lembaga syariah.

Amplop beserta isinya dikumpulkan kepada bagian akademik untuk diakumulasi sebagai nilai akhir
mata kuliah BIS.
20. Setelah presentasi BIS, siswa wajib mengumpulkan naskah makalah BIS yang telah direvisi final
(termasuk permintaan revisi-revisi ketika presentasi) dalam bentuk softcopy PDF, aplikasi yang
dibuat dan segala seluk-beluknya. Semuanya dikumpulkan dalam keping CD: CD-R/DVD-R dan
diberi label. Contoh label dapat dilihat berkas pada http://ccit.eng.ui.ac.id/wpcontent/uploads/2021/02/Berkas-BIS.zip . CD dibungkus dengan box CD plastic bening/dove
dengan ukuran box 12.8 x 12.8 cm. → sebagai salah satu syarat kelulusan.
21. Yang paling penting nikmati saja alurnya, taati semua aturan dan jangan lupa bahagia!!

