
  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Dudi Permana., ST, MM, Ph.D 

NIDN/NIK   : 1018037701/197580981 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081275756072 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUCHAMAD MUHARAM AR-RASYID 

NIM : 55112120002 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Dewi Anggraini, Dr., ME. 

NIDN/NIK   : 0020055601/187560017 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  :  

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MEI RAHMAWATI 

NIM : 55114120097 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Dewi Anggraini, Dr., ME. 

NIDN/NIK   : 0020055601/187560018 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  :  

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SILVANA HUSNI 

NIM : 55114120115 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Augustina Kurniasih., Dr. ME 

NIDN/NIK   : 0302085801/194650133 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 081218151424 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SEPTIAN ADITYAWATI 

NIM : 55112120010 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Dewi Anggraini, Dr., ME. 

NIDN/NIK   : 0020055601/187560018 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  :  

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YUSUP ANDI KURNIAWAN 

NIM : 55114120187 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Antonius D. Robinson Manurung., Dr. M.Si 

NIDN/NIK   : 0305105904/186490013 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 085888775776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : NURLIZA 

NIM : 55114120345 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Agustinus Hariadi D.P., Dr. Ir. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0320086703/197580657 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08111044374 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : WAHYU KURNIAWAN 

NIM : 55115110308 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Cecep Winata, Dr. Ir. M.Si 

NIDN/NIK   : 0307066701/196670185 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08159407608 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ANDIKA LEANDRO 

NIM : 55112120084 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Farida Elmi., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FAHRUZI 

NIM : 55114110107 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Suharno Pawirosumarto.,Dr. S.Kom, MM 

NIDN/NIK   : 0310097003/197580696 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081519787754 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RANGGA DIVA PUTRA 

NIM : 55115110176 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Farida Elmi., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : WIRANTI PUJIASTI 

NIM : 55115110106 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Baruna Hadibrata., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0326067004/611700390 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081387071706 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HENDY HAIKAL SEPTO NUGROHO 

NIM : 55115110121 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Singmin Johanes.,Dr.B.Sc.,M.Sc 

NIDN/NIK   : 111610334/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816793631 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TUSANI NURUL YANASTUTI 

NIM : 55114110145 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Tri Mardjoko., Dr.MA 

NIDN/NIK   : -/186490020 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MIMI YULITA BATUBARA 

NIM : 55115110264 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Anik Herminingsih., Dr. M.Si 

NIDN/NIK   : 0303046302/192630070 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RIDWAN SAPUTRA 

NIM : 55115110090 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Bambang Dwi Hartono., Dr. MA 

NIDN/NIK   : 0320056202/297580272 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YULIA ANGGRAENI 

NIM : 55115110100 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Hapzi, Prof. Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0012016601/197580654 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081366936766 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RYAN RIZKY FADILAH 

NIM : 55114120204 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Agustinus Hariadi D.P., Dr. Ir. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0320086703/197580657 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08111044374 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MOHAMMAD MUTTAQIN HARAHAP 

NIM : 55115110043 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Muchsin Shihab., Ph.D. 

NIDN/NIK   : 0417086002/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081367020371 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : GILANG PRAMANA 

NIM : 55113120232 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Wiwik Utami, Prof. Dr. Ak, MS, CA. 

NIDN/NIK   : 0009046001/196600182 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JORANTO WALESIAN 

NIM : 55116120053 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Purwanto SK., Dr, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0319046901/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08568850715 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RACHMAWATI NURUL HIDAYATI 

NIM : 55114110185 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Cecep Winata, Dr. Ir. M.Si 

NIDN/NIK   : 0307066701/196670185 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08159407608 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DONNY HASUDUNGAN 

NIM : 55115110111 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Farida Elmi., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AHMAD ZUBADILLAH 

NIM : 55114110179 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Dr., M.Psi. 

NIDN/NIK   : 0312115601/106560272 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  :  

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AGUS PRIYANTO SUKMADI 

NIM : 55114120331 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Anik Herminingsih., Dr. M.Si 

NIDN/NIK   : 0303046302/192630070 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DEDE FITRIANI 

NIM : 55113110266 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Aty Herawati, Dr. M.Si. 

NIDN/NIK   : 0026027001/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121232602 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUHAMMAD HAFIS 

NIM : 55115110013 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Heri Ispriyahadi., Dr. SE, MBA 

NIDN/NIK   : /197580663 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   :  

Nomor telepon aktif dosen  :  

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RAYSA TRIERDIANTO 

NIM : 55114120277 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Har Adi Basri, Ir. M.Sc.M.Ec,Ph.D 

NIDN/NIK   : 0024094805/613480495 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08158841984 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JANSEN PAKPAHAN 

NIM : 55114110244 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Tukhas Shilul Imaroh, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0305016801/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 085717456815 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RAYMOND HENRY RUMAMBI 

NIM : 55114110093 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Ngadino Surip,Prof. Dr. MS 

NIDN/NIK   : 0030045201/110520316 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816700661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : Riani Prihastanti 

NIM : 55112120042 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Tjiptogoro Dinarjo Soehari., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0311075202/113520392 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816823567 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : KINTAN PHARAMITA ROSSELINIE 

NIM : 55115120069 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Enny Ariyanto, Dr. M.Si 

NIDN/NIK   : 0026025802/11145 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08157168080 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RINA AYUNINGTIYAS 

NIM : 55115120040 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Enny Ariyanto, Dr. M.Si 

NIDN/NIK   : 0026025802/11145 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08157168080 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DWI RETNO SYAFITRI 

NIM : 55115120024 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Enny Ariyanto, Dr. M.Si 

NIDN/NIK   : 0026025802/11145 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08157168080 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JAYADI MULIA 

NIM : 55115120089 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Antonius D. Robinson Manurung., Dr. M.Si 

NIDN/NIK   : 0305105904/186490013 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 085888775776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DIMAS EKO PRASETYO 

NIM : 55115120082 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 



  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/XI/2017 

 

Tentang  

 
DOSEN PEMBIMBING 

PADA SEMESTER TAHUN GANJIL  AKADEMIK 2017/2018 

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN 

 

--oo0oo-- 

 

Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Mercu Buana, memberikan tugas kepada : 

 

Nama dan gelar dosen  : Purwanto SK., Dr, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0319046901/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08568850715 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SANDY BEVIAN 

NIM : 55115120071 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  29 November 2018 

 

Kepada mahasiswa diberikan hak untuk melakukan konsultasi sepanjang semester yang telah ditetapkan dengan 

jadwal yang telah disepakati dengan mengisi formulir bimbingan yang disediakan dan mematuhi seluruh 

ketentuan yang berlaku. 

 

Kepada dosen pembimbing wajib memberikan bimbingan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya dan 

waktu yang telah disepakati dengan menjaga kode etik profesional dosen, mengisi formulir bimbingan yang 

telah disediakan pada setiap kunjungan, menandatangani lembar pengesahan dan mendokumentasikan karya 

ilmiah mahasiswa dalam soft file yang telah dibimbingnya. 

 

Demikian, Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. 

 

        Dikeluarkan di : Jakarta 

        Pada Tanggal : 29 November 2017 

        ---------------------------------------------- 

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

 

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 


