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 Memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini, dimana terdapat 

beberapa wilayah di Jabotabek yang telah memberlakukan penerapan PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar), maka dengan ini kami sampaikan Tata Cara Bimbingan Penyelesaian Skripsi 

Semester 2019/2020. 

 

1. Surat Keputusan (SK) Bimbingan Skripsi dapat diakses di link : 
https://drive.google.com/a/pertiwi.ac.id/file/d/1ftlUJnPaLdhoD4EBpmNOtPn19a9IwI7o/view?usp=sharing 

2. Kartu Bimbingan Skripsi mahasiswa yang telah melaksanakan Seminar Proposal, dapat 

di akses di link: 
https://drive.google.com/a/pertiwi.ac.id/file/d/1nUTfap6iajkLZGVidkA3cuPeYCwz06Rt/view?usp=sharing 

3. Mahasiswa diwajibkan men-download Buku Panduan yang dapat di akses di link : 
https://stie-pertiwi.ac.id/wp-content/uploads/2020/03/Panduan-Skripsi-2020.pdf 

4. Mahasiswa wajib menghubungi 2 (dua) dosen pembimbing (Pembimbing 1 dan 

Pembimbing 2 yang tercantum pada SK, untuk mendapatkan arahan, terkait dengan 

mekanisme bimbingan skripsi. 

5. Masa bimbingan skripsi, maksimal selama 4 (empat) bulan, terhitung sejak diterbitkannya 

SK Bimbingan. 

6. Adapun proses bimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan dosen pembimbing, 

dapat dilakukan dengan aplikasi yang tersedia, seperti melalui: 

- E-mail 

- Whatsapp 

- Google Meet atau Zoom 

- Atau aplikasi lain, sesuai dengan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. 

7. Proses bimbingan penyelesaian skripsi antara dosen pembimbing dengan mahasiswa, wajib 

dilakukan minimal: 

- 8 (delapan) kali bimbingan dengan Pembimbing I, dan 

- 4 (empat) kali bimbingan dengan Pembimbing II. 

8. Skripsi yang telah dinyatakan selesai, terlebih dahulu akan dilakukan cek plagiarisme  atau 

tes kemiripan terhadap karya tulis orang lain, sebelum diajukan ke sidang skripsi.  

9. Pihak Rektorat STIE Pertiwi, memberikan toleransi maksimal 50% kepada tiap skripsi 

yang diuji plagiarisme, untuk dapat mengikuti sidang skripsi. 

 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dipedomani. Atas perhatian 

dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih 

 

  Bekasi,14 April 2020  
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