
  

 

SURAT TUGAS  

--------------------------------------------- 
Nomor : 09 /019/F-Stgs/IX/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  : 0811228256 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BUDI IRAWAN 

NIM : 55112120366 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Achmad Fachrodji., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0316106005/186490120 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 085220686869 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : EKA HASANTI 

NIM : 55113110211 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Achmad Fachrodji., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0316106005/186490120 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 085220686869 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : KADEK INDRA KOMALA 

NIM : 55115110051 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Achmad Fachrodji., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0316106005/186490120 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 085220686869 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TOMMY 

NIM : 55115110035 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Adi Nurmahdi., Dr. MBA. 

NIDN/NIK   : 0305096602/MM35071 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081298054590 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUHAMAD UTIS SUTISNA 

NIM : 55115110139 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 : ZOLTAN DAMIN 

NIM : 55115110048 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 : MURSALIN 

NIM : 55115110025 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Yohanes.,Dr. M.Si 

NIDN/NIK   : 0328086602/123 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YOPPY SUMPENA PUTRA 

NIM : 55115110004 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Ahmad Badawi., Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ZULKARNAIN NASUTION 

NIM : 55114120212 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Ahmad Badawi., Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUKHAMMAD TEJO WICAKSONO 

NIM : 55114120062 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Alugoro Mulyowahyudi., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0404076801/MM35002 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DESSY DIARDITO MIRANDA 

NIM : 55115110098 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : 08156553000 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HASANUL CHOLID 

NIM : 55115110081 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : 081218151242 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BAMBANG RESKYAWAN 

NIM : 55114110108 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : 081218151242 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ADE DODIPUTERA POERBA 

NIM : 55114110005 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : 081218151242 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : GITA LESTARI NUR IDA 

NIM : 55114120166 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : 081218151242 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DIAS WULANINGRUM 

NIM : 55114120143 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Santoso Marsoem, Dr.  MM 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AMMAR NAIM 

NIM : 55114110126 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Santoso Marsoem, Dr.  MM 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RICKY ROY SAGITA 

NIM : 55114110079 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Santoso Marsoem, Dr.  MM 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ANIS NOVITASARI 

NIM : 55115110029 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Santoso Marsoem, Dr.  MM 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AHMAD RAFIK 

NIM : 55115110022 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Dana Santoso., Prof. M.Eng.Sc, Ph.D. 

NIDN/NIK   : 0305026302/187630016 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161950908 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : INTANIA ANDRAYANI 

NIM : 55115110058 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Dana Santoso., Prof. M.Eng.Sc, Ph.D. 

NIDN/NIK   : 0305026302/187630016 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161950908 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DIDI SUHENDI 

NIM : 55115110068 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Dendi Anggi Gumilang., Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0308108002/1975801030 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : Asisten Ahli 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : REZA ARDIANSYAH 

NIM : 55114120140 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Dendi Anggi Gumilang., Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0308108002/1975801030 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : Asisten Ahli 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RISZA DWI RIYANTO 

NIM : 55114120142 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Dendi Anggi Gumilang., Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0308108002/1975801030 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : Asisten Ahli 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FRIZKA APRITYA RATUPURWA 

NIM : 55114120144 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Dendi Anggi Gumilang., Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0308108002/1975801030 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : Asisten Ahli 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AHMAD TARMIZI 

NIM : 55114120152 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Nusraningrum., Dr. S.Sos., M.Si 

NIDN/NIK   : -/1975801096 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JASWATI 

NIM : 55115110105 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Nusraningrum., Dr. S.Sos., M.Si 

NIDN/NIK   : -/1975801096 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YENNY DWI SUHARYANI 

NIM : 55115110259 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Nusraningrum., Dr. S.Sos., M.Si 

NIDN/NIK   : -/1975801096 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : INGGIT DESTYANA 

NIM : 55115110071 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Didik J. Rachbini., Prof. Dr 

NIDN/NIK   : 0302096002/195600165 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081511200900 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BENNY 

NIM : 55115110133 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Rudianto, Dr. SE, M.Si 

NIDN/NIK   : -/- 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FIKAH FAHRIANI 

NIM : 55114110158 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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. M.Si 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : EFENDI HARUN 

NIM : 55115120254 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 

NIDN/NIK   : 0012016601/197580654 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081366936766 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ADJI BUDIANTO 

NIM : 55115110164 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 

NIDN/NIK   : 0012016601/197580654 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081366936766 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FITRA NOVRIZA 

NIM : 55114120177 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Hasmand Zusi., Dr. Ir. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0312025801/1975801111 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081297357988 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DANANG AGUS SANJAYA 

NIM : 55115110134 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Hasmand Zusi., Dr. Ir. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0312025801/1975801111 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081297357988 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AFRIAN DWI RACHMAN 

NIM : 55115110120 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Ignatius Jeffrey., Dr. MM, SE, Ak, CA 

NIDN/NIK   : 1028036801/197580555 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08127576776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DEDI JAMALUDIN 

NIM : 55113120297 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Lenny Christina Nawangsari., Dr 

NIDN/NIK   : 0319127202/1975801083 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : Asisten Ahli 

Nomor telepon aktif dosen  : 081333805433 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MAHENDRA DWI ARNANTO 

NIM : 55115110238 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Lenny Christina Nawangsari., Dr 

NIDN/NIK   : 0319127202/1975801083 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : Asisten Ahli 

Nomor telepon aktif dosen  : 081333805433 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ARGA PANDIWIJAYA 

NIM : 55114120275 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Lenny Christina Nawangsari., Dr 

NIDN/NIK   : 0319127202/1975801083 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : Asisten Ahli 

Nomor telepon aktif dosen  : 081333805433 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MARSANI 

NIM : 55115120196 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Lien Herliani Kusumah., Dr. MT 

NIDN/NIK   : 0418116502/MM35062 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 0817420144 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ADI NUGROHO 

NIM : 55115110077 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Lien Herliani Kusumah., Dr. MT 

NIDN/NIK   : 0418116502/MM35062 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 0817420144 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DANI MUHAMMAD RAMDHANI 

NIM : 55115110266 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Lien Herliani Kusumah., Dr. MT 

NIDN/NIK   : 0418116502/MM35062 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 0817420144 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ERIK HERIANSYAH 

NIM : 55115110153 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Lien Herliani Kusumah., Dr. MT 

NIDN/NIK   : 0418116502/MM35062 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 0817420144 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : STEVEN ARISTYA PRATAMA 

NIM : 55115110202 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Lien Herliani Kusumah., Dr. MT 

NIDN/NIK   : 0418116502/MM35062 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 0817420144 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IVAN AGINDANO 

NIM : 55115110255 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Lien Herliani Kusumah., Dr. MT 

NIDN/NIK   : 0418116502/MM35062 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 0817420144 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IBRAHIM WIBISONO 

NIM : 55115110206 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Lien Herliani Kusumah., Dr. MT 

NIDN/NIK   : 0418116502/MM35062 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 0817420144 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ADRIAN DARIUS 

NIM : 55114120117 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : M. Ali Iqbal, Dr. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0021096105/116610519 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 081319815590 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : EVI 

NIM : 55114120130 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Mochamad Mukti Ali., Dr. MM 

NIDN/NIK   : -/197580655 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08159126251 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SARDIANTON PARULIAN PURBA 

NIM : 55115110239 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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   : 0030045201/11052 0316 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816700661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FIRMAN FIRDAUS 

NIM : 55115110250 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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   : 0030045201/11052 0316 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816700661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUSTOFA ARIYANTO 

NIM : 55115110261 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Noor Salim.,Prof 

NIDN/NIK   : -/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : NITA ASTUTI 

NIM : 55114120268 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Noor Salim.,Prof 

NIDN/NIK   : -/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FIKRI ARLAN 

NIM : 55114120269 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Rina Astini., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0320096904/193690110 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08159929794 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ROY HADI GUNAWAN LUBIS 

NIM : 55114120286 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Rosalendro Eddy Nugroho., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0429036502/197580387 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BAY HAQKI 

NIM : 55115110219 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Rosalendro Eddy Nugroho., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0429036502/197580387 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AHMAD EDI KOMARUDDIN 

NIM : 55115110277 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Rosalendro Eddy Nugroho., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0429036502/197580387 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : LAURENSIA CHRISTINA 

NIM : 55115110276 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Rosalendro Eddy Nugroho., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0429036502/197580387 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AGUS SOFIYAN 

NIM : 55115110233 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Rosalendro Eddy Nugroho., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0429036502/197580387 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ANGGA HARISMAWAN 

NIM : 55115110232 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Said Djamaluddin., Prof. SE, MM, Ph.D 

NIDN/NIK   : 0313074801/197580277 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ZAKINA RAHMATIKA EKAWIJAYANTI 

NIM : 55115110314 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Said Djamaluddin., Prof. SE, MM, Ph.D 

NIDN/NIK   : 0313074801/197580277 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ARIEF ADRIYANTO 

NIM : 55115110269 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Lo., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0316056103/- 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816793631 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IKA ROHMATIKA DEWI 

NIM : 55115110027 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Lo., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0316056103/- 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816793631 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ANGGI RAPSANJANI 

NIM : 55115110065 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Lo., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0316056103/- 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816793631 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SRI JUNIARDHANI 

NIM : 55112110045 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 Lo., Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0316056103/- 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816793631 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : INDRIANNI 

NIM : 55112120086 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : Sugiyono., Dr 

NIDN/NIK   : 0319076602/197580339 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RIFKI EDUWARD MTS 

NIM : 55115110217 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JUARIAH 

NIM : 55115110171 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 : SUPRIYANI 

NIM : 55115110231 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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 : HIJANAH 

NIM : 55115110235 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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   : 0305016801/115680496 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : LINGGA WINARSO 

NIM : 55115110107 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : 0818700384 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ARY BUDHYSETYAWATI 

NIM : 55115110230 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : 0818700384 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BIMO GALUH SAPUTRO AHMAD 

NIM : 55115110246 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : 0818700384 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ROBICK FALIANA 

NIM : 55115110201 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 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/IX/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  : 0818700384 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ANDRY SAPUTRA 

NIM : 55112120031 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  20 Maret 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 : 20 September 2017 

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

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

 

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 


