
Medan, 13 February 2004 

 

 

Kepada Yth, 

Team Teaching 

Mata Kuliah Hukum Perusahaan MKN USU 

Bapak Prof.T.Syamsul Bahri SH 

Bapak Notaris Syafnil Gani SH. M.Hum 

Di Medan 

 

 

Dengan hormat, 

 

Semoga surat ini mendaptkan Bapak dalam keadaan sehat sentosa dalam lindungan 

Tuhan YME. 

 

Ijinkanlah saya melalui surat ini menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran kepada 

Bapak- Bapak sebagai anggota Team Teaching untuk mata kuliah Hukum Perikatan 

program MKN yang dijadwalkan pada setiap hari Senin  jam 17.00 – 19.40 untuk group 

A. 

 

Sebagaimana diketahui dari pertemuan sebelumnya minggu yang lalu, maka setiap 

pertemuan akan diadakan sebanyak 16 kali, tetapi berhubung 1 kali akan diberikan 

kepada pengajar tamu maka Team Teaching hanya memiliki 15 kali pertemuan tersisa.  

 

Ijinkan saya mengusulkan untuk kordinasi diantara Team untuk mengalokasikan 15 kali 

pertemuan kepada setiap anggota Team sebanyak 5 kali pertemuan. Saya mohon agar 

kiranya Bapak berkenan memberikan kesempatan I kepada saya untuk menyelesaikan 5 

kali pertemuan awal dan kemudian akan menyerahkannya kesinambungannya kepada 

Bapak Prof.T.Syamsul Bahri SH dan pada akhirnya akan diselesaikan oleh Bapak Syafnil 

Gani SH M.Hum dengan materi praktek. 

 

Sebagai tambahan bahan yang saya akan berikan adalah mengenai dasar kontrak dalam 

sistim hukum di Indonesia (1320 BW), azas-azas serta kemudian mengenai kontrak dari 

sistim hukum Common Law (Amerika Serikat) termasuk menyinggung Incoterm, CISG, 

UCP dll juga mengenai Contract Drafting (praktek pembuatan kontrak). Saya berharap 

segala kekurangan mengenai materi akan dapat dibantu dalam kerjasama Team Teaching 

kita bersama.  

 

Adapun mengenai usulan mengenai ujian Mid-Semester, ada kemungkinan bahwa setiap 

Dosen akan diberikan kesempatan untuk melakukan tugas yang akan dikompilasikan 

menjadi nilai ujian Mid dan ujian Semester yad. Untuk hal ini saya mohon agar diberikan 

petunjuk bagaiman kesepakatan yang Bapak- Bapak instruksikan kepada saya untuk 

melaksanakannya. 

 



Demikanlah saya menyampaikan hal-hal diatas untuk kordinasi serta saya mohon maaf 

bila cara ini kurang berkenan dihadapan Bapak-Bapak anggota Team Teaching, 

berhubung sulitnya kita bertemu secara formal dalam mengelola kelas ini. 

 

Atas perkenaan Bapak-Bapak, saya menghaturkan terima kasih dan semoga kelas kita 

dapat berjalan dengan baik. 

 

 

 

Hormat saya, 

 

 

 

 

Ningrum Natasya Sirait 

 

 

 

Note: Mohon maaf, untuk memudahkan komunikasi saya dapat dihubungi pada nomor 

dibawah ini: 

 

HP:  081 161 2296 

Rumah:  8212 357 

Kantor:  4565 129 

 

 

 

Copy: Ketua & Sekretaris Program MKN PPS USU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medan, 14 Februari 2005 

 

 

Kepada Yth, 

Team Teaching 

Mata Kuliah Hukum Perusahaan MKN USU 

Bapak Prof.T.Syamsul Bahri SH 

Bapak Notaris Syafnil Gani SH. M.Hum 

Di Medan 

 

 

Dengan hormat, 

 

Semoga surat ini mendaptkan Bapak dalam keadaan sehat sentosa dalam lindungan 

Tuhan YME. Sebagaimana kordinasi team teaching kita pada tahun yang lalu, maka 

ijinkanlah saya melalui surat ini menyampaikan beberapa hal dalam melaksanakan mata 

kuliah Hukum Perikatan untuk Group A semester tahun ini (14 Februari – 11 Juni 2005) 

untuk jam 17.00 – 18.40 Wib. 

 

 

Pada semester ini pertemuan akan diadakan sebanyak 16 kali dengan memberikan 

kesempatan kepada Prof.Mieke Komar SH, LLM (Unpad) sebagai pengajar tamu 

sehingga Team Teaching memiliki 15 kali pertemuan tersisa.  

 

Ijinkan saya mengusulkan untuk kordinasi diantara Team untuk mengalokasikan 15 kali 

pertemuan kepada setiap anggota Team sebanyak 5 kali pertemuan. Sebagimana tahun 

yang lalu maka sepengetahuan kami adalah Bapak Prof.Syamsul Bahri SH akan 

menggunakan kesempatan I untuk 5 kali pertemuan awal dan kemudian akan 

menyerahkannya kesinambungannya kepada kami dan akan diselesaikan oleh Bapak 

Syafnil Gani SH M.Hum dengan materi praktek. 

 

Sebagai tambahan bahan yang saya akan berikan adalah mengenai dasar kontrak dalam 

sistim hukum di Indonesia (1320 BW), azas-azas serta kemudian mengenai kontrak dari 

sistim hukum Common Law (Amerika Serikat) termasuk menyinggung Incoterm, CISG, 

UCP dll juga mengenai Contract Drafting (praktek pembuatan kontrak). Saya berharap 

segala kekurangan mengenai materi akan dapat dibantu dalam kerjasama Team Teaching 

kita bersama.  

 

Adapun mengenai usulan mengenai ujian Mid-Semester maka saya berharap agar Bapak 

Prof.Syamsul Bahri berkenan untuk memberikan ujian mid semester dan saya akan 

menambahkannya dengan tugas kepada mahasiswa. Pada akhirnya kita akan melakukan 

kompilasi nilai ujian Mid dan ujian Semester yad. Untuk hal ini saya mohon agar 

diberikan petunjuk bagaiman kesepakatan yang Bapak- Bapak instruksikan kepada saya 

untuk melaksanakannya. 

 



Demikanlah saya menyampaikan hal-hal diatas untuk kordinasi serta saya mohon maaf 

bila cara ini kurang berkenan dihadapan Bapak anggota Team Teaching, berhubung 

sulitnya kita bertemu secara formal dalam mengelola kelas ini. 

 

Atas perkenaan Bapak, saya menghaturkan terima kasih dan semoga kelas kita dapat 

berjalan dengan baik. 

 

 

 

Hormat saya, 

 

 

 

 

Ningrum Natasya Sirait 

 

 

 

Note: Mohon maaf, untuk memudahkan komunikasi saya dapat dihubungi pada nomor 

dibawah ini: 

 

HP:  081 161 2296 

Rumah:  8212 357 

  

 

 

Copy: Ketua & Sekretaris Program MKN PPS USU 

 

 

 

 

 


