
KETENTUAN BIMBINGAN PENULISAN ILMIAH (PI) 
Pembimbing : Dr. Lana Sularto 
 

1. WAKTU : Mahasiswa diberi kebebasan waktu kapan saja ingin menghadap untuk bimbingan namun dengan ketentuan 

sbb : 

a. Hanya dapat menanyakan apakah hari dimana mhs akan menghadap pembimbing bisa atau tidak, jika bisa akan 

dibalas mengenai tempat bimbingan dan jam. 

b. Dilarang menanyakan hari lain, atau “pembimbing bisanya kapan?”, Tanyakan pagi hari untuk hari pada saat 

mhs menanyakan. Contoh : pada hari Selasa mhs akan menghadap, maka selasa pagi hari itu juga silakan 

ditanyakan apakah pembimbing hari selasa itu juga bisa bimbingan atau tidak. 

2. ALAT KOMUNIKASI : Mhs dapat bertanya memakai whatsapp di nomor 08999127199, dilarang menghubungi pembimbing 

di nomor lain selain nomor ini, jika masih menghubungi di nomor selain nomor ini maka tidak akan dijawab. 

3. KALIMAT TANYA : Wajib menyebutkan Nama mhs, jenis bimbingan (PI/Skripsi/LKP), dan mhs kampus mana (Depok, 

Salemba, Cengkareng dll). 

4. DATANG BERSAMA TEMAN : Pembimbing hanya menerima bimbingan untuk mhs yang menghubungi pembimbing untuk 

bimbingan, jika mhs mengajak teman yang sama pembimbingnya, maka teman tersebut (jika tidak menghubungi 

pembimbing sebelumnya) tidak diperbolehkan bimbingan. Namun masih diperbolehkan jika mhs yg menghubungi  

pembimbing sudah mengatakan bahwa akan bimbingan dengan temannya (namun harus disebutkan namanya). 

5. DIBAWA SAAT TATAP MUKA : Wajib membawa bab yang sudah selesai dibuat, dilarang menghadap dalam kondisi belum 

selesai, misalnya mengajukan bab 4 namun belum selesai seluruhnya, baru sebagian. 

6. ATURAN TATAP MUKA : setiap kali bimbingan, wajib membawa bab yang pada bimbingan sebelumnya sudah direvisi 

pembimbing (ada coretan catatan) dan membawa juga bab yang sama dan sudah direvisi agar lebih mudah 

membandingkan keduanya. Juga wajib membawa bab yang diminta pembimbing pada pertemuan sebelumnya. 

7. SAAT AKHIR BIMBINGAN : jika pembimbing minta agar pada pertemuan selanjutnya membawa seluruh bab lengkap, 

artinya wajib sudah sangat sangat lengkap termasuk halaman cover, halaman pengesahan, daftar isi, kata pengantar dll 

sampai halaman daftar pustaka dan lampiran, kekurangan 1 lembar saja berakibat tidak akan di ACC, oleh karena itu 

pastikan semua sudah lengkap seolah tinggal dibawa ke penjilidan untuk dijilid. 

8. SURAT ACC SIDANG : mhs wajib sudah menyiapkan SURAT PERSETUJUAN SIDANG yang bisa diminta dibagian sidang dan 

dibawa saat pertemuan terakhir yaitu saat pembimbing sudah meminta membawa seluruh bab lengkap. 

ISI PI : 

1. Mhs wajib mengambil tema/judul sesuai jurusan masing-masing pada mata kuliah yang sudah selesai ditempuh (bukan 

yang sedang atau belum diambil). Tema/Judul di luar jurusannya tidak akan mendapatkan persetujuan pembimbing.  

2. Mhs dilarang mengambil judul PI yang sudah banyak ditulis mahasiswa yang sudah lulus, usahakan cari yang belum 

pernah dibuat mahasiswa UG, atau jika sama, maka harus dimodifikasi sehingga berbeda dengan PI yang sudah ada. 

3. Mhs wajib mengikuti Pedoman PI FE Univ.Gunadarma (bisa di download di : 

http://lana.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/63944/PEDOMAN+PENULISAN+ILMIAH-UG-2016.pdf), atau masuk 

ke http://lana.staff.gunadarma.ac.id lalu pilih link “DOWNLOAD” lalu pilih file “Pedoman Penulisan Ilmiah UG 2016.pdf” 

Dilarang menulis berdasarkan PI mahasiswa yang juga sedang menulis atau sudah lulus karena mungkin ada perbedaan. 

4. Dilarang meng-copy-paste artikel/jurnal/skripsi secara langsung tanpa mengedit kalimatnya, kecuali mengutip satu 

kalimat saja yang sangat penting yang disertai dengan menuliskan nama penulis aslinya. Hal ini untuk antisipasi plagiasi 

(penjiplakan) dan tuntutan di masa depan karena tulisannya dikutip lengkap tanpa ijin. Walaupun menuliskan nama 

penulis aslinya, namun penulisan lengkap tanpa edit untuk kalimat seperti teori-teori pada bab LANDASAN TEORI, dapat 

berakibat tuntutan hukum di masa depan yang berakibat gelar akademik nya bisa dicabut. Pembimbing mungkin tidak 

mengetahui bahwa mhs menjiplak tulisan penulis lain secara persis 1 alinea, atau 1 halaman, atau bahkan 1 bab penuh 

persis tanpa diedit, sehingga resiko jika mhs tetap melakukannya (walaupun menuliskan nama penulis aslinya) ada di 

tangan mhs sendiri, tuntutan hukum dll di masa depan adalah tanggungjawab mhs sendiri. Perlu diingat 1 alinea saja 

anda copy-paste dari tulisan orang lain di bab manapun, akan dianggap plagiat dan bisa dituntut secara hukum di 

kemudian hari. 

SIDANG PI : 

1. Wajib menggunakan template powerpoint kampus 

2. Font yang digunakan minimal ukuran 24 

3. Hanya mencantumkan poin-poin nya saja, sesingkat-singkatnya, dilarang melakukan copy-paste persis pada PI 

http://lana.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/63944/PEDOMAN+PENULISAN+ILMIAH-UG-2016.pdf
http://lana.staff.gunadarma.ac.id/

