
  

 

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  : Andam Dewi Syarif, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 117630574/197580537 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121031811 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUHAMMAD HUSNI 

NIM : 55116110034 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Andam Dewi Syarif, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 117630574/197580537 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121031811 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TOMI TEGARA SUMENDAP 

NIM : 55116110029 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Andam Dewi Syarif, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 117630574/197580537 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121031811 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BASARIA CHRISTINA MARITO 

NIM : 55116110063 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MA 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : Tiara Karina 

NIM : 55116110236 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MA 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FAHMIL JAYA PRATAMA 

NIM : 55116110089 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MA 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : LINA 

NIM : 55116110075 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MA 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DONY FRIYADI 

NIM : 55116110067 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MA 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : Shafril Yinurullah 

NIM : 55116110209 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MA 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DEVINA OLIVIA 

NIM : 55116110004 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MA 

NIDN/NIK   : 0306065301/113530391 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128766059 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DIAN CHRISNA SATRYA 

NIM : 55116110174 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dr. Aty Herawati, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0026027001/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121232602 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SETIAWATI 

NIM : 55116310045 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dr. Aty Herawati, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0026027001/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121232602 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IMAM DWI YULIANTO 

NIM : 55116110223 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dr. Aty Herawati, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0026027001/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121232602 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ARIEF VIA AKBAR 

NIM : 55116110178 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dr. Aty Herawati, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0026027001/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121232602 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : WIDYA SARI ARBANITA 

NIM : 55116110065 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dr. Aty Herawati, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0026027001/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121232602 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ADITYA PRATAMA 

NIM : 55115120064 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dr. Aty Herawati, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0026027001/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121232602 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ZULFIKAR 

NIM : 55116110022 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BRYAN 

NIM : 55116110179 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MOKHAMAD SETIADI 

NIM : 55116310057 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AHMAD HERWIN 

NIM : 55116310051 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : LESTARI NURHAYATI 

NIM : 55116310016 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ERWIN UMAIYAH 

NIM : 55116310005 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : KHOERUL UMAM 

NIM : 55116310024 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ALFIDELIA PONGTIKU 

NIM : 55116310026 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : M.REDHO SANTOSYAH ZT 

NIM : 55116310027 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SUGRIWO 

NIM : 55116310059 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DEVINA PUTRI ANGGRAENI 

NIM : 55116110023 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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.Noor Salim, Prof.Dr. SE,MM 

NIDN/NIK   : 717470004/1975801189 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811904509 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ERIKO GUNADI 

NIM : 55116110183 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Matrodji H.Mustafa, MBA,Ph.D 

NIDN/NIK   : 0324085101/612510437 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081219290119 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FITRI PIRALANASIH 

NIM : 55116110018 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Matrodji H.Mustafa, MBA,Ph.D 

NIDN/NIK   : 0324085101/612510437 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081219290119 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MARISA LUBIS 

NIM : 55116110001 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Matrodji H.Mustafa, MBA,Ph.D 

NIDN/NIK   : 0324085101/612510437 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081219290119 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FEBRIANI FLORENTIN SINAGA 

NIM : 55116110158 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Matrodji H.Mustafa, MBA,Ph.D 

NIDN/NIK   : 0324085101/612510437 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081219290119 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SHERLI DESTI PRATIWI 

NIM : 55116110171 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Matrodji H.Mustafa, MBA,Ph.D 

NIDN/NIK   : 0324085101/612510437 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081219290119 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SURYADARMAN YUSUF 

NIM : 55116110070 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Pardomuan Sihombing, Dr, SE, MSM 

NIDN/NIK   : 114790453/197580865 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811886369 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RENDRA WISNU WARDANA 

NIM : 55116110146 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Pardomuan Sihombing, Dr, SE, MSM 

NIDN/NIK   : 114790453/197580865 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811886369 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : OVIEN SETYAWAN 

NIM : 55116110098 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Pardomuan Sihombing, Dr, SE, MSM 

NIDN/NIK   : 114790453/197580865 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811886369 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : VERA FITRIYANI 

NIM : 55116110181 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Pardomuan Sihombing, Dr, SE, MSM 

NIDN/NIK   : 114790453/197580865 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811886369 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YANTI 

NIM : 55116110002 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Harnovinsah, Dr. Ak., M.Si, CA 

NIDN/NIK   : 114790453/197580865 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811886369 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ASTI PURWANTINI 

NIM : 55116110059 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Harnovinsah, Dr. Ak., M.Si, CA 

NIDN/NIK   : 114790453/197580865 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811886369 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YAYAN HADIJAH 

NIM : 55116110192 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. Ph.D MM 

NIDN/NIK   : 0313074801/197580277 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128684477 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MEGAWATI ARIANI 

NIM : 55116110110 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. Ph.D MM 

NIDN/NIK   : 0313074801/197580277 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128684477 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SONIA MUTIARA 

NIM : 55116110139 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. Ph.D MM 

NIDN/NIK   : 0313074801/197580277 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128684477 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SUHENDI 

NIM : 55116110143 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. Ph.D MM 

NIDN/NIK   : 0313074801/197580277 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128684477 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : PURYANTO 

NIM : 55116110197 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. Ph.D MM 

NIDN/NIK   : 0313074801/197580277 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128684477 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DIMAS RAHADIAN PUTRA 

NIM : 55116110026 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. Ph.D MM 

NIDN/NIK   : 0313074801/197580277 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128684477 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : GALLIH PRIBADI 

NIM : 55116110084 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. Ph.D MM 

NIDN/NIK   : 0313074801/197580277 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128684477 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MARYADI 

NIM : 55116110108 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. Ph.D MM 

NIDN/NIK   : 0313074801/197580277 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128684477 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SURYONO TIRTO GARJITO 

NIM : 55116110138 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Hakiman Thamrin, Dr, MM. 

NIDN/NIK   : 0322036201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081319733012 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DADANG SULAEMAN 

NIM : 55116110217 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Hakiman Thamrin, Dr, MM. 

NIDN/NIK   : 0322036201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081319733012 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IBNU SUJATMIKO 

NIM : 55116310041 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Hakiman Thamrin, Dr, MM. 

NIDN/NIK   : 0322036201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081319733012 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ALISTA MAUDHITA 

NIM : 55116310012 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Hakiman Thamrin, Dr, MM. 

NIDN/NIK   : 0322036201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081319733012 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : KADEK WILDA AYUNINGTYAS 

NIM : 55116310033 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Hakiman Thamrin, Dr, MM. 

NIDN/NIK   : 0322036201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081319733012 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : LUCY AMELLIA LISNAWATI 

NIM : 55116110198 

Konsentrasi  : MKU 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : ASEP AHMAD SAEFULLOH 

NIM : 55116110080 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : ANDRI SUBARUL NURYAQIN 

NIM : 55116110109 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : ADITIA PRATAMA 

NIM : 55116110119 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : ADI PRASETYO PUTRO NUGROHO 

NIM : 55116110125 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : CUCU RATIH SUNARTI 

NIM : 55116110134 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : SERLY PERMATA 

NIM : 55116110165 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : RAHMAT DANI 

NIM : 55116110196 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : ANDREAS MUWARDI SEPTE SUBAGYO 

NIM : 55116110199 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : AMIRUDIN SYAH FISSALAM 

NIM : 55116110216 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Hidayat Sutawijaya, Dr. M.Comm 

NIDN/NIK   : 0301056901/112690362 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08112009869 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MAHESA SAKADIPA 

NIM : 55116310006 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, M.Si 

NIDN/NIK   : 0426016303/115630491 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 085945224688 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ERDI HERMAWAN 

NIM : 55116110245 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, M.Si 

NIDN/NIK   : 0426016303/115630491 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 085945224688 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YULIANA PURNAMASARI 

NIM : 55114110094 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, M.Si 

NIDN/NIK   : 0426016303/115630491 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 085945224688 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : M. WINDANARKO SIAMULLAH 

NIM : 55114120045 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, M.Si 

NIDN/NIK   : 0426016303/115630491 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 085945224688 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MARKUS HARBILI SIRAIT 

NIM : 55114120247 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : AHMAD TAUFIK 

NIM : 55116110031 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : RIZA IMAMI ALHAFSI 

NIM : 55116110040 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : FRANCISCUS DWI PATA WARDHANA 

NIM : 55116110060 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : NESTIA LOKITA BRILIANTI 

NIM : 55116110225 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : RINO GUSTRIANDO 

NIM : 55116110227 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : RIDWAN TAUD 

NIM : 55116310015 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : IRSYAD HADI SAPUTRO 

NIM : 55116110062 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Niken Sulistyowati, Dr. SE, Ak, MM 

NIDN/NIK   : 116700554/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081388041340 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : KAMBALI 

NIM : 55116310025 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Niken Sulistyowati, Dr. SE, Ak, MM 

NIDN/NIK   : 116700554/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081388041340 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DWIADJI DJOKO ARIONO 

NIM : 55116310030 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Niken Sulistyowati, Dr. SE, Ak, MM 

NIDN/NIK   : 116700554/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081388041340 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TRITAK SIDIWANTO 

NIM : 55116310038 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Niken Sulistyowati, Dr. SE, Ak, MM 

NIDN/NIK   : 116700554/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081388041340 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MAWIH 

NIM : 55116310043 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Niken Sulistyowati, Dr. SE, Ak, MM 

NIDN/NIK   : 116700554/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081388041340 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ASRAT SRY KANDI OVITA BARUS 

NIM : 55116310046 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Niken Sulistyowati, Dr. SE, Ak, MM 

NIDN/NIK   : 116700554/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081388041340 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ENDAR FITRIANTO 

NIM : 55116310050 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Niken Sulistyowati, Dr. SE, Ak, MM 

NIDN/NIK   : 116700554/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081388041340 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ISNEN RISTUMADIN 

NIM : 55116310058 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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,M.Si 

NIDN/NIK   : 0319076602/197580339 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816792234 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HENDRI ATMOKO 

NIM : 55116310060 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 0305016801/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 085717456815 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YUSI OCTAVIANI 

NIM : 55116310061 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 0305016801/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 085717456815 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : LASIRAN 

NIM : 55116310062 

Konsentrasi  : MPO 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : BENNY BUDI HARTONO 

NIM : 55116110166 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : BRIAN WIJANARKO 

NIM : 55116110228 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : MISTU ZULIANANI 

NIM : 55116010016 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : FARIDA ERMAFIANITA 

NIM : 55116010020 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : ANDRE HARDIANTO 

NIM : 55116110006 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : ARIFKI 

NIM : 55116110078 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : FERDIANSYAH 

NIM : 55116110091 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : DILA SEKAR ARUM SARI 

NIM : 55116110097 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : JEAN BERNARD MYSON 

NIM : 55116110104 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 0404076801/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128544647 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : INDRI HAPSARI 

NIM : 55116110106 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 0404076801/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128544647 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FAKHRI VALIANSYAH 

NIM : 55116110214 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 0404076801/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128544647 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AZMI SEPTYA RIZKI 

NIM : 55116110052 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 0404076801/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128544647 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FANI PURWANTI 

NIM : 55116110069 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 0404076801/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128544647 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ANNISA NURUL 

NIM : 55116110082 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 0404076801/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128544647 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RHEZA PRASETYA 

NIM : 55116110201 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 0404076801/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128544647 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MOCH. RIZAL SEPTIAN PUTRA 

NIM : 55116110203 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Arifin Sitio, Prof. Dr. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0311055601/115560501 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : GALIH PRABA KUSUMA 

NIM : 55116310004 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Arifin Sitio, Prof. Dr. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0311055601/115560501 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AGUS KALAKSONO 

NIM : 55116310007 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Arifin Sitio, Prof. Dr. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0311055601/115560501 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FAJAR KURNIA EFFENDY 

NIM : 55116310013 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Arifin Sitio, Prof. Dr. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0311055601/115560501 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IDA YULANI 

NIM : 55116310023 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Arifin Sitio, Prof. Dr. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0311055601/115560501 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JUMASPI HARESMAN MULIA 

NIM : 55116310028 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Arifin Sitio, Prof. Dr. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0311055601/115560501 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RONI YUNUS 

NIM : 55116310031 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Arifin Sitio, Prof. Dr. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0311055601/115560501 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IRVAN SURYADI AGUNG 

NIM : 55116310042 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Arifin Sitio, Prof. Dr. M.Sc 

NIDN/NIK   : 0311055601/115560501 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ARIYO KURNIAWAN 

NIM : 55116310064 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Baruna Hadibrata, Dr., MM 

NIDN/NIK   : 0326067004/611700390 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081387071706 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TIFARANI 

NIM : 55116110101 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Baruna Hadibrata, Dr., MM 

NIDN/NIK   : 0326067004/611700390 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081387071706 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SIGIT ADIWIJAYA 

NIM : 55116110169 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Baruna Hadibrata, Dr., MM 

NIDN/NIK   : 0326067004/611700390 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081387071706 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DIOREZKY YOGA PRATAMA 

NIM : 55116110163 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Baruna Hadibrata, Dr., MM 

NIDN/NIK   : 0326067004/611700390 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081387071706 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DOLY SIMBAR 

NIM : 55116110113 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Baruna Hadibrata, Dr., MM 

NIDN/NIK   : 0326067004/611700390 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081387071706 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DINDIN AMINUDIN 

NIM : 55116110046 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Baruna Hadibrata, Dr., MM 

NIDN/NIK   : 0326067004/611700390 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081387071706 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RONNY SETYAWAN 

NIM : 55116110073 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Baruna Hadibrata, Dr., MM 

NIDN/NIK   : 0326067004/611700390 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081387071706 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MARCA VIOLA 

NIM : 55116110208 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Baruna Hadibrata, Dr., MM 

NIDN/NIK   : 0326067004/611700390 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081387071706 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RINALDI SURYANSYAH 

NIM : 55116110051 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, MM 

NIDN/NIK   : 0308108002/1975801030 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0817186514 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SRI MULYATI 

NIM : 55116010017 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, MM 

NIDN/NIK   : 0308108002/1975801030 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0817186514 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MORASELA WATTIMENA 

NIM : 55116010005 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dipa Mulia, Dr.MM,MH. 

NIDN/NIK   : 306066402/197580343 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MARIA IMMACULATA VINNE SWASTIKA 

NIM : 55116110037 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dipa Mulia, Dr.MM,MH. 

NIDN/NIK   : 306066402/197580343 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ALVIN AGUSTINUS 

NIM : 55116110188 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dipa Mulia, Dr.MM,MH. 

NIDN/NIK   : 306066402/197580343 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YUSFA GHISNI RODHI 

NIM : 55116110130 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dipa Mulia, Dr.MM,MH. 

NIDN/NIK   : 306066402/197580343 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TOPIK HIDAYAT 

NIM : 55116120058 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Dipa Mulia, Dr.MM,MH. 

NIDN/NIK   : 306066402/197580343 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : NOVITA RIANDHINI PURBA 

NIM : 55116110048 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Djumarno, Prof. Dr, MBA 

NIDN/NIK   : 304104501/197580978 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08111635689 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : NILAM SARI 

NIM : 55116010013 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Djumarno, Prof. Dr, MBA 

NIDN/NIK   : 304104501/197580978 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08111635689 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AGUNG HUDAYA 

NIM : 55116010010 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Djumarno, Prof. Dr, MBA 

NIDN/NIK   : 304104501/197580978 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08111635689 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SANTRIANI MATINA ANJANI 

NIM : 55116010011 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Djumarno, Prof. Dr, MBA 

NIDN/NIK   : 304104501/197580978 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08111635689 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : NURUL KOMALASARI 

NIM : 55116010003 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Permana, Ph.D, 

NIDN/NIK   : 1018037701/197580981 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081275756072 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DESTA KURNIAMAN NDRURU 

NIM : 55116110095 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Permana, Ph.D, 

NIDN/NIK   : 1018037701/197580981 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081275756072 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : NOT SUCO SINAGA 

NIM : 55116110085 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Permana, Ph.D, 

NIDN/NIK   : 1018037701/197580981 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081275756072 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FEBIANDANI BUDIMAN 

NIM : 55116110103 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Permana, Ph.D, 

NIDN/NIK   : 1018037701/197580981 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081275756072 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : EMIRIA RIEZA GARNETTE 

NIM : 55116110212 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Permana, Ph.D, 

NIDN/NIK   : 1018037701/197580981 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081275756072 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUHAMAD AL FARUQ ABDULLAH 

NIM : 55116110224 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Permana, Ph.D, 

NIDN/NIK   : 1018037701/197580981 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081275756072 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : WELL SON 

NIM : 55116110047 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Enda Marina, Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0331036002/612600445 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816839618 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HENDRA SOEMIARSA TJAHJANA 

NIM : 55116110126 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Enda Marina, Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0331036002/612600445 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816839618 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FEBIOLA WERDIYANTI 

NIM : 55116110038 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Enda Marina, Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0331036002/612600445 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816839618 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : KARINA DINDASTARI 

NIM : 55116110237 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Enda Marina, Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0331036002/612600445 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816839618 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : REZA PRIMADHANA 

NIM : 55116110066 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. Dr. MM 

NIDN/NIK   : 0012016601/197580654 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081366936766 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TIANUR SITIO 

NIM : 55116110242 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Har Adi Basri, Ir. M.Sc.M.Ec,Ph.D 

NIDN/NIK   : 0024094805/613480495 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08158841984 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SYAIFUL RAHMAN 

NIM : 55116110232 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Mirza, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 197580721/9903000349 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081223742557 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DANNY SANTOSO 

NIM : 55116110193 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Mirza, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 197580721/9903000349 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081223742557 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : KEMAS MUHAMMAD RUMAIYAR 

NIM : 55116110218 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Mirza, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 197580721/9903000349 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081223742557 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ERMI MARGARETHA SIMBOLON 

NIM : 55116110233 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Mirza, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 197580721/9903000349 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081223742557 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FERI SUSANTO 

NIM : 55116110241 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Mirza, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 197580721/9903000349 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081223742557 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : APRIYANO OSCAR SUDARYO 

NIM : 55116310056 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Mirza, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 197580721/9903000349 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081223742557 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ADE AGUS PONCO NUGROHO 

NIM : 55115110103 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 114720440/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08159126251 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SETIYANI 

NIM : 55116010019 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 114720440/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08159126251 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : CHRISTIANA THRESIA 

NIM : 55116110116 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 114720440/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08159126251 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BAGUS JULIANTO 

NIM : 55116110086 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 114720440/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08159126251 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SUMARTINI 

NIM : 55116010002 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 114720440/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08159126251 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HAFIZ FATURAHMAN 

NIM : 55116010018 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Mudji Sabar, Dr, M.Si 

NIDN/NIK   : 11849/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128031764 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MURAH PUJI WAHYU NINGSIH 

NIM : 55116110090 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Mudji Sabar, Dr, M.Si 

NIDN/NIK   : 11849/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : TENAGA PENGAJAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08128031764 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SURYA SUMANTRI 

NIM : 55116110120 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Prof. Dr. Didik J. Rachbini 

NIDN/NIK   : 0302096002/195600165 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081511200900 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : OCHA ROHMAT SUNDARA 

NIM : 55116110239 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Prof. Dr. Didik J. Rachbini 

NIDN/NIK   : 0302096002/195600165 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081511200900 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RIVO LINO 

NIM : 55116110185 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Prof. Dr. Didik J. Rachbini 

NIDN/NIK   : 0302096002/195600165 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081511200900 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SEPTIANA DIANASTUTI 

NIM : 55116110195 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Prof. Dr. Didik J. Rachbini 

NIDN/NIK   : 0302096002/195600165 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081511200900 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HANNY SHABRINA 

NIM : 55116110238 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Prof. Dr. Didik J. Rachbini 

NIDN/NIK   : 0302096002/195600165 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081511200900 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RENDHITA ISTIMARINI PUTRI 

NIM : 55116120096 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. 

NIDN/NIK   : 0030045201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816700661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUHAMMAD FAHREZA 

NIM : 55116010008 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. 

NIDN/NIK   : 0030045201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816700661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AHMAD AGUS 

NIM : 55116010015 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. 

NIDN/NIK   : 0030045201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816700661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RADIT PRATAMA PRIAWAN 

NIM : 55116110175 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. 

NIDN/NIK   : 0030045201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816700661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FANDY GUNAWAN 

NIM : 55116110207 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Prof. Dr. Ngadino Surip, MS. 

NIDN/NIK   : 0030045201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816700661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TEDY ISKANDAR 

NIM : 55116110215 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 0320096904/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 08159929794 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MAYSELLINA HARDIYANI 

NIM : 55116110194 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Sri Hartono, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0325096502/197580656 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161334150 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RINDA ANGGITA 

NIM : 55116110019 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Sri Hartono, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0325096502/197580656 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161334150 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TAUFIQ REZA ARIYANTO 

NIM : 55116110042 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Sri Hartono, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0325096502/197580656 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161334150 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FAISAL ASTOR 

NIM : 55116110054 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Sri Hartono, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0325096502/197580656 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161334150 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YOVAN FEBRIAN 

NIM : 55116110055 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Sri Hartono, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0325096502/197580656 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161334150 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BONDAN ADRIYA 

NIM : 55116110099 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Sri Hartono, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0325096502/197580656 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161334150 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : PRATIWI WULANDARI 

NIM : 55116110107 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Sri Hartono, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0325096502/197580656 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161334150 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RAVIAN SUTRISNO 

NIM : 55116110124 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Sri Hartono, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0325096502/197580656 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161334150 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ANGGI PRIMAYANI 

NIM : 55116110177 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Sri Hartono, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0325096502/197580656 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161334150 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HENGKY SCHWANN SITANGGANG 

NIM : 55116110189 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Sri Hartono, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0325096502/197580656 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 08161334150 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : KATHREENE HOTNA ULI SITANGGANG 

NIM : 55116110190 

Konsentrasi  : MPS 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : REZA DWI RAMADHAN 

NIM : 55116310011 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : CAHYO WIBOWO 

NIM : 55116310014 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YULMAILIS 

NIM : 55116310017 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DIAN SEPTI HANDAYANI 

NIM : 55116310019 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RISMAWATI 

NIM : 55116310020 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HANU RAHMANTYO 

NIM : 55116310029 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DIAN EKOWATI 

NIM : 55116310032 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TRIAS MAULANA 

NIM : 55116310034 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUHAMMAD ILHAM FUZULI 

NIM : 55116310035 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MOHAMAD ISMAN DWIPA 

NIM : 55116310036 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YUSWARDANI ARI SITYAWATI 

NIM : 55116110142 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 Badawy Saluy, Dr, MM 

NIDN/NIK   : 0225016102/197580273 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081373322415 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ARI DEWI PRATIWI 

NIM : 55116310037 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Antonius D. Robinson Manurung, Dr.,M.Si 

NIDN/NIK   : 0305105904/186490013 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 085888775776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUHAMMAD SYAIFUL RAMADHAN 

NIM : 55116110053 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Antonius D. Robinson Manurung, Dr.,M.Si 

NIDN/NIK   : 0305105904/186490013 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 085888775776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HENDRY HERMANTO 

NIM : 55116110056 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Chaerudin, Dr. MM 

NIDN/NIK   : 9903002778/197580323 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AFIE ANDISA 

NIM : 55116110057 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Chaerudin, Dr. MM 

NIDN/NIK   : 9903002778/197580323 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HAZNA SYITA SAHLA 

NIM : 55116110058 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Chaerudin, Dr. MM 

NIDN/NIK   : 9903002778/197580323 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RITA ARYATI KUSUMADEWI 

NIM : 55116110076 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Chaerudin, Dr. MM 

NIDN/NIK   : 9903002778/197580323 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : - 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MOCH ANGGI KUSWANTORO 

NIM : 55116110100 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Charles Bohlen Purba, Dr, SE, MM 

NIDN/NIK   : 117530572/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811100853 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DAFIT FITRIA BANGUN SADUK 

NIM : 55116110111 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Charles Bohlen Purba, Dr, SE, MM 

NIDN/NIK   : 117530572/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811100853 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : PUTU NOPA GUNAWAN 

NIM : 55116110112 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Charles Bohlen Purba, Dr, SE, MM 

NIDN/NIK   : 117530572/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811100853 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BERNARD TOGU PARLINDUNGAN 

NIM : 55116110114 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Charles Bohlen Purba, Dr, SE, MM 

NIDN/NIK   : 117530572/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811100853 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HENDY KUSUMA 

NIM : 55116110115 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Charles Bohlen Purba, Dr, SE, MM 

NIDN/NIK   : 117530572/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811100853 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IRENE CHRISTINE KARWUR 

NIM : 55116110127 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Enny Ariyanto, Dr. M.Si 

NIDN/NIK   : 0026025802/11145 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08157168080 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : LUCKY FERDIAN 

NIM : 55116110135 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Enny Ariyanto, Dr. M.Si 

NIDN/NIK   : 0026025802/11145 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08157168080 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : UKA ARIANSYAH 

NIM : 55116110136 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JUNITA EFFENDI 

NIM : 55115120023 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JUGGI MARKUS 

NIM : 55116110068 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : REZHA KUSNANDAR 

NIM : 55116110088 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ADITIYA AMIR HUSIN 

NIM : 55116110007 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ZULFACHRI TRI BUANA SAID 

NIM : 55116110008 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : GINA MAJESTA 

NIM : 55116110009 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MAISON NASUTION 

NIM : 55116110011 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ASTRI TIFANY 

NIM : 55116110017 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HENDRIANI 

NIM : 55116110030 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0319085701/197580214 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08121814098 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YOGA ADI NUGROHO 

NIM : 55116110036 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : H. Suharyadi, Prof. Dr. MS 

NIDN/NIK   : 0325055201/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0818122736 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AHMAD SARIFUDIN 

NIM : 55116110039 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Havidz Aima, Prof. Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0306125501/12094 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 082114071955 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FINA FRIDAYANTI 

NIM : 55116110027 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Havidz Aima, Prof. Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0306125501/12094 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 082114071955 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RATNA MARIYANA 

NIM : 55116110152 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Havidz Aima, Prof. Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0306125501/12094 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 082114071955 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YOGI ARIPURNA 

NIM : 55116110154 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Havidz Aima, Prof. Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0306125501/12094 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 082114071955 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IYAN RUSYANA 

NIM : 55116110159 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Havidz Aima, Prof. Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0306125501/12094 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 082114071955 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MINATI HANDAYANI 

NIM : 55116110147 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Havidz Aima, Prof. Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0306125501/12094 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 082114071955 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JULFAN MAYESTIKA SELMI M 

NIM : 55116110155 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Havidz Aima, Prof. Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0306125501/12094 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 082114071955 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : WIDIA MARGI ASTUTI 

NIM : 55116110156 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Havidz Aima, Prof. Dr, M.Sc 

NIDN/NIK   : 0306125501/12094 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 082114071955 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ARTHIA MARETHA 

NIM : 55116110157 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, Ak, CA 

NIDN/NIK   : 1028036801/197580555 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08127576776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ELLY GINANDJAR 

NIM : 55116110012 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, Ak, CA 

NIDN/NIK   : 1028036801/197580555 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08127576776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IZA MONICA ALBIONITA BAKRI 

NIM : 55116110028 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, Ak, CA 

NIDN/NIK   : 1028036801/197580555 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08127576776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ERRY RIZAL RAHMAN 

NIM : 55116110061 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, Ak, CA 

NIDN/NIK   : 1028036801/197580555 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08127576776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AGUS BUDI PRASETYA 

NIM : 55116110117 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, Ak, CA 

NIDN/NIK   : 1028036801/197580555 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08127576776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ANTONIUS EKO ANDRIYANTO 

NIM : 55116110137 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, Ak, CA 

NIDN/NIK   : 1028036801/197580555 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08127576776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SITI MARYAM 

NIM : 55116110172 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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, Ak, CA 

NIDN/NIK   : 1028036801/197580555 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08127576776 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ANDI LUKMAN 

NIM : 55116110204 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Kasmir, Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0301056401/197580866 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 081310626365 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : NURMALA NOFTIN SIMANJUNTAK 

NIM : 55116110160 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Kasmir, Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0301056401/197580866 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 081310626365 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : PRASETYO ADRIANTORO 

NIM : 55116110164 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Kasmir, Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0301056401/197580866 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 081310626365 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : PUJI HARTOYO 

NIM : 55116110167 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Kasmir, Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0301056401/197580866 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 081310626365 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DANA DWI HANDIKA 

NIM : 55116110182 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Kasmir, Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0301056401/197580866 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 081310626365 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ROKIB 

NIM : 55116110186 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Kasmir, Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0301056401/197580866 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 081310626365 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ARIF NURDIANSYAH 

NIM : 55116110210 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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,MM 

NIDN/NIK   : 0319127202/1975801083 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 081333805433 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JAYA PRATAMA 

NIM : 55116110003 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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,MM 

NIDN/NIK   : 0319127202/1975801083 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 081333805433 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HASTO HUTOMO SYAWALUDDIN 

NIM : 55116110021 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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,MM 

NIDN/NIK   : 0319127202/1975801083 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 081333805433 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JAILANI 

NIM : 55116110024 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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,MM 

NIDN/NIK   : 0319127202/1975801083 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 081333805433 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MISRIADI 

NIM : 55116110025 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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,MM 

NIDN/NIK   : 0319127202/1975801083 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 081333805433 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUTIARA DINI 

NIM : 55116110041 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : DIAN RAHMA PERMATASARI 

NIM : 55116110035 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : RIANINGSIH 

NIM : 55116110211 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : WARDOYO 

NIM : 55116310002 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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 : DWI CAHYA KURNIAWANI 

NIM : 55116310010 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Masydzulhak Djamil Mz, Prof. Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0008025407/197580438 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081299136661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HARDALINA 

NIM : 55116310039 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Masydzulhak Djamil Mz, Prof. Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0008025407/197580438 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081299136661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ASEP SUPRIHAT 

NIM : 55116310044 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Masydzulhak Djamil Mz, Prof. Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0008025407/197580438 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081299136661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MOH MISBAH 

NIM : 55116310048 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Masydzulhak Djamil Mz, Prof. Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0008025407/197580438 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081299136661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DENNY SATRIA IRAWAN 

NIM : 55116310049 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Masydzulhak Djamil Mz, Prof. Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0008025407/197580438 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081299136661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YULIA ANDRIANI 

NIM : 55116310052 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Masydzulhak Djamil Mz, Prof. Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0008025407/197580438 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081299136661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AEP BURHANUDIN 

NIM : 55116310054 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Masydzulhak Djamil Mz, Prof. Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0008025407/197580438 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081299136661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TRI HADI SULISTYANTO 

NIM : 55116310055 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Masydzulhak Djamil Mz, Prof. Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0008025407/197580438 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081299136661 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RAHAYU SEPTYANING MISTINA 

NIM : 55116310063 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Muhammad Iqbal, M.Sc., Ph.D 

NIDN/NIK   : 0302048005/12095 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081218953316 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ALEXANDER WIDJANARKO 

NIM : 55116110235 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Parwoto, Dr, ST ,MM 

NIDN/NIK   : 117710585/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 085227656471 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : VICKY AZHARI 

NIM : 55116110226 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Parwoto, Dr, ST ,MM 

NIDN/NIK   : 117710585/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 085227656471 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DACHLIANA 

NIM : 55116110230 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Parwoto, Dr, ST ,MM 

NIDN/NIK   : 117710585/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 085227656471 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : WING WIRYAWAN 

NIM : 55116110231 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Parwoto, Dr, ST ,MM 

NIDN/NIK   : 117710585/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 085227656471 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : NURDI ARIE WIBOWO 

NIM : 55116110240 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Parwoto, Dr, ST ,MM 

NIDN/NIK   : 117710585/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 085227656471 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUHAMMAD LUTHFI 

NIM : 55116110247 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Parwoto, Dr, ST ,MM 

NIDN/NIK   : 117710585/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 085227656471 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : NASRUL HELMI 

NIM : 55116120063 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Purwanto SK., Dr, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0319046901/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08568850715 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUTHIA FARIZA 

NIM : 55116110044 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Purwanto SK., Dr, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0319046901/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08568850715 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HERMANSYAH 

NIM : 55116110072 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Purwanto SK., Dr, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0319046901/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08568850715 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IMAM MUDIN 

NIM : 55116110077 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Purwanto SK., Dr, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0319046901/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08568850715 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RIS HARYONO 

NIM : 55116110081 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Purwanto SK., Dr, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0319046901/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08568850715 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ESTI PUDJIRAHAYU 

NIM : 55116110093 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Purwanto SK., Dr, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0319046901/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08568850715 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RUT APRILIA PUSPA 

NIM : 55116110102 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Purwanto SK., Dr, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0319046901/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08568850715 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JULIUS SUDIRO TAMPUBOLON 

NIM : 55116110121 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Purwanto SK., Dr, M.Si. 

NIDN/NIK   : 0319046901/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 08568850715 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : WIDODO MURHANIP 

NIM : 55116110145 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : S. Pantja Djati, Prof. Dr., M.Si, MA 

NIDN/NIK   : 0726046001/197580790 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 087854165777 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : KARDINAL ADONIA 

NIM : 55116110219 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : S. Pantja Djati, Prof. Dr., M.Si, MA 

NIDN/NIK   : 0726046001/197580790 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 087854165777 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : REZA AGUNG PRIAMBODO 

NIM : 55116110162 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : S. Pantja Djati, Prof. Dr., M.Si, MA 

NIDN/NIK   : 0726046001/197580790 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 087854165777 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YULIUS BHAYANGKARA WAGUT 

NIM : 55116110244 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : S. Pantja Djati, Prof. Dr., M.Si, MA 

NIDN/NIK   : 0726046001/197580790 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 087854165777 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IDAWATI 

NIM : 55116110184 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : S. Pantja Djati, Prof. Dr., M.Si, MA 

NIDN/NIK   : 0726046001/197580790 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 087854165777 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DIAN ARIYANTO 

NIM : 55116110202 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : S. Pantja Djati, Prof. Dr., M.Si, MA 

NIDN/NIK   : 0726046001/197580790 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 087854165777 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : JANSEN AGUSTIM SIRAIT 

NIM : 55116110205 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : S. Pantja Djati, Prof. Dr., M.Si, MA 

NIDN/NIK   : 0726046001/197580790 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : GURU BESAR 

Nomor telepon aktif dosen  : 087854165777 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : MUHAMMAD RAJAB 

NIM : 55116110213 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Setyo Riyanto, Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0407096202/611620383 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811220720 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BUDIARTO 

NIM : 55116110045 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Setyo Riyanto, Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0407096202/611620383 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811220720 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : GINANJAR RAHMAT RAMADHAN 

NIM : 55114120102 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Setyo Riyanto, Dr. SE, MM 

NIDN/NIK   : 0407096202/611620383 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR KEPALA 

Nomor telepon aktif dosen  : 0811220720 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RETNO PUJININGSIH 

NIM : 55116110049 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 111610334/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816793631 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YANUAR HAMZAH 

NIM : 55116110016 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 111610334/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : ASISTEN AHLI 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816793631 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FAISAL ABDUH 

NIM : 55116110079 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0310097003/197580696 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081519787754 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ABDUL ROPIK 

NIM : 55116110170 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0310097003/197580696 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081519787754 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : YUDA MUSTHOFA 

NIM : 55116110148 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0310097003/197580696 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081519787754 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DINI IRIANI 

NIM : 55116110140 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0310097003/197580696 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081519787754 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : WIDYASTUTI KUSUMA NINGRUM 

NIM : 55116110141 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0310097003/197580696 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081519787754 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : HARIADI 

NIM : 55116110168 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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. MM 

NIDN/NIK   : 0310097003/197580696 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 081519787754 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BASMAL ELTICHO 

NIM : 55116110083 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Tajuddin Pogo, Dr, Lc, MH 

NIDN/NIK   : 0305067205/197580641 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081317403387 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : TAUFIK ARFAN HANDOKO 

NIM : 55116310065 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Tajuddin Pogo, Dr, Lc, MH 

NIDN/NIK   : 0305067205/197580641 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081317403387 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : IMRAN HATUMENA 

NIM : 55115310056 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Tajuddin Pogo, Dr, Lc, MH 

NIDN/NIK   : 0305067205/197580641 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081317403387 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SRI WAHYUNI 

NIM : 55115320013 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Tajuddin Pogo, Dr, Lc, MH 

NIDN/NIK   : 0305067205/197580641 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081317403387 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : INDIRA PUSPA GUSTIAH 

NIM : 55116310001 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Tajuddin Pogo, Dr, Lc, MH 

NIDN/NIK   : 0305067205/197580641 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081317403387 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ADE ARDIAN ZULKARNAIN 

NIM : 55116310003 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Tajuddin Pogo, Dr, Lc, MH 

NIDN/NIK   : 0305067205/197580641 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081317403387 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : RAHMADIA IRANI 

NIM : 55116310008 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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  : Tajuddin Pogo, Dr, Lc, MH 

NIDN/NIK   : 0305067205/197580641 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : - 

Nomor telepon aktif dosen  : 081317403387 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : BILLY ANDANG BARUNA 

NIM : 55116310009 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 113520392/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816823567 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FIRAS SABILA 

NIM : 55116110014 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 113520392/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816823567 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : FIRDAUS 

NIM : 55116110074 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 113520392/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816823567 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : ASIH ANDAYANI 

NIM : 55116110092 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 113520392/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816823567 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : DEWI PUSPITA FITRI RAHAYU 

NIM : 55116110220 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 113520392/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816823567 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : WULAN NURIANA 

NIM : 55116110150 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 113520392/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816823567 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SAMSIDIN 

NIM : 55116110200 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 113520392/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816823567 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : AHMAD FAQIH 

NIM : 55116110005 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 113520392/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816823567 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : EENG SUMARNA 

NIM : 55116110221 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 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   : 113520392/0 

Program studi    : Magister Manajemen 

Jabatan akademik   : LEKTOR 

Nomor telepon aktif dosen  : 0816823567 

 

Sebagai Pembimbing Tesis atas nama : 

 

Nama : SAGA CINDAI ALISANDA 

NIM : 55116110229 

Konsentrasi  : MSDM 

 

 

Surat Tugas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal  13 September 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 : 13 September 2017 

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

        Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dr. Aty Herawati, M.Si 

NIDN/NIK : 0026027001/193700114 

    

 

MAGISTER MANAJEMEN 
UNIVERSITAS MERCU BUANA 


