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Kepada   Yth. 

Bapak/Ibu/sdr.Dosen Pembimbing Skripsi (S-1) 

Prodi Manajemen,Fakultas Ekonomi 

Universitas Gunadarma 

Di 

Tempat 

 

Perihal: Pemberitahuan Pembimbing Skripsi Jenjang Strata-1 Manajemen 

Assalamu’alaikum, Wr.,Wb. 
Dengan Hormat, 
 
Bersama ini kami Program Studi Manajemen Jenjang Strata-1,Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma 
memberitahukan kepada Bapak/Ibu/Sdr selaku Dosen Pembimbing Skripsi jenjang strata-1, bahwa 
Mahasiswa sebagaimana nama terlampir di bawah, sesuai Kelas yang tercantum adalah bimbingan dari 
Bapak/Ibu/sdr. Selanjutnya kami memberitahukan bahwa SK Skripsi mahasiswa tersebut masih dalam 
proses cetak di Sekretariat Rektor dan segera setelah selesai cetak akan kami sampaikan kepada seluruh 
Dosen Pembimbing. Kami mohon kepada Bapak/Ibu/Sdr untuk segera dapat membimbing mahasiswa 
tersebut agar mereka dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan oleh Universitas. Kami beritahukan hal-hal lain sebagai berikut: 
 

1. Bahwa proses pembimbingan skripsi Mahasiswa Gelombang-1 tersebut dapat segera dimulai 
terhitung tanggal 6 April 2015 hingga 30 September 2015; 

2. Bahwa ketentuan Universitas mengharuskan penyelesaian skripsi mahasiswa selama maksimum 
6 bulan sesuai SK Skripsi (berakhir di bulan September 2015); 

3. Bahwa batas waktu akhir untuk pembubuhan persetujuan sidang skripsi (ACC) oleh Dosen 
Pembimbing adalah tanggal 30 September 2015; 

4. Bahwa proses pembimbingan harus terlaksana minimal 10 kali pertemuan/konsultasi dengan 
Dosen Pembimbing, untuk itu dimohon mahasiswa membawa catatan/log book bukti konsultasi 
untuk setiap kegiatan bimbingan; 

5. Dimohon Bapak/Ibu/sdr Dosen Pembimbing dapat membimbing dan memotivasi mahasiswa 
bimbingannya dengan sebaik-baiknya ; 

6. Teknis bimbingan/jadual konsultasi diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Dosen 
Pembimbing; 

7. Kami mempercayakan mahasiswa jalur skripsi prodi manajemen yang akan dibimbing 
Bapak/Ibu/sdr  ini adalah yang memiliki motivasi tinggi untuk menyelesaikan skripsinya dengan 
sungguh-sungguh dan tepat waktu; 

8. Apabila mahasiswa bimbingan Bapak/Ibu/Sdr, terbukti  tidak memenuhi ketentuan terkait tata 
tertib Universitas dan atau tidak mengikuti proses pembimbingan yang ditetapkan oleh Dosen 
Pembimbing dengan baik, maka hak Dosen Pembimbing untuk menghentikan proses 
pembimbingan dan selanjutnya mahasiswa akan pindah mengikuti jalur Komprehensif; 

9. Apabila Dosen Pembimbing yang ditetapkan ternyata tidak berkenan membimbing maka kami 
mohon membuat surat keberatan membimbing dan dialamatkan kepada Ketua Prodi 
Manajemen agar kami dapat mempertimbangkan atau mengalihkan kepada Dosen lainnya; 

10. Mahasiswa yang tidak mendapat tandatangan persetujuan sidang sarjana skripsi atau ACC dari 
Dosen Pembimbing hingga batas waktu 30 September 2015, maka secara otomatis akan 
mengikuti sidang sarjana jalur komprehensif dengan mata kuliah pengganti skripsi (gugur 
skripsi); 
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11. Sehubungan masih ada Gelombang-2 (susulan) maka dimungkinkan Bapak/Ibu/Sdr akan 
membimbing mahasiswa gelombang berikutnya, semua sangat bergantung dari kecukupan 
jumlah mahasiswa yang lolos gelombang-2 dan jumlah dosen pembimbing; 

12. Bahwa nama Dosen Pembimbing yang tercantum di bawah (sesuai Kelas)adalah yang sesuai 
dengan SK yang akan Bapak/Ibu/sdr terima; 

13. Demikian atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu/sdr, diucapkan terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum,Wr.,Wb. 
 
Depok,5 April 2015 
Prodi Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. 
 
 
TTD. 
 
Iman Murtono Soenhadji,Ph.D 
e.mail: imanms@staff.gunadarma.ac.id 
 

 
 
 

DAFTAR MAHASISWA BIMBINGAN KELAS 4EA10 
 

   No NPM Nama Dosen Pembimbing 

1 17211608 Yudha Pratama Dr. Emmy Indrayani 
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