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KATA PENGANTAR 
 

Instruksi Kerja Bimbingan skripsi/tesis ini dipakai sebagai Panduan Mahasiswa dan Dosen 

yang akan melaksanakan bimbingan skripsi/tesis, agar persiapan dan pelaksanaan ujian 

skripsi/tesis dapat terlaksana dengan baik. 

 

Di dalam pelaksanaannya, Instruksi Kerja Bimbingan Skripsi/Tesis ini, dapat dilakukan 

perubahan-perubahan yang pada dasarnya untuk menyepurnakan dan membuat lebih mudah 

pelaksanaan Bimbingan Skripsi/Tesis. 

 

 

Jakarta, 22 November 2013 

Ketua STIMA IMMI 

 

 

Dr. Zulkifli Rangkuti, SE, MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKSI KERJA BIMBINGAN SKRIPSI / TESIS 
 

1. Mahasiswa menghadap kepada dosen pembimbing untuk mendapat persetujuan 

kesediaan menjadi pembimbing dengan membawa formulir kesediaan.  

2. Mengkonsultasikan Usulan penelitian (proposal) atas dasar rencana skripsi/tesis yang 

telah disetujui program studi dan diajukan pada dosen pembimbing untuk mendapatkan 

masukan dan persetujuan mengenai rencana penelitian.  

3. Setiap kali mahasiswa melakukan konsultasi terhadap skripsi/tesis harus membawa 

kartu konsultasi  

4. Waktu untuk menyelesaikan skripsi/tesis adalah satu semester, dan apabila belum 

selesai dapat diperpanjang maksimum satu semester atas persetujuan pembimbing dan 

ketua Program Studi dengan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.  

5. Mahasiswa harus melakukan bimbingan skripsi/tesis secara periodik sesuai dengan 

perkembangan penulisannya dengan mengikuti saran dan masukan dari dosen 

pembimbing. 

6. Mahasiswa harus melaporkan perkembangan (progress report) dari skripsi/tesis yang 

ditulis paling lama setiap dua bulan.  

7. Jika mahasiswa tidak melaporkan perkembangan (progress report) dari skripsi/tesisnya 

lebih dari dua bulan, maka pembimbing berhak mengajukan keberatan kepada Program 

Studi untuk menjadi pembimbing mahasiswa tersebut.  

8. Jika mahasiswa belum dapat menyelesaikan skripsi/tesis dalam semester bersangkutan, 

maka mahasiswa harus mendapat persetujuan dosen pembimbing dan ketua Program 

Studi agar dapat memprogram skripsi pada semester yang akan datang.  

9. Jika proses bimbingan sudah berjalan dan penulisan skripsi/tesis sudah sesuai dengan 

standar skripsi/tesis maka dosen pembimbing akan memberikan persetujuan tentang 

skripsi/tesis yang telah ditulis mahasiswa tersebut untuk diajukan dalam ujiaan 

skripsi/tesis.  
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