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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, Buku Pedoman Penulisan dan 

Ujian Tesis Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia ini dapat diselesaikan dengan baik. 

Buku panduan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman, baik 
dalam cakupan aspek-aspek yang harus ada dalam sebuah tesis maupun tata 
cara penyajian tesis tersebut. Diharapkan dengan terbitnya buku panduan ini, 
tesis yang disusun oleh mahasiswa sesuai dengan standar yang baku dan tidak 
bervariasi mengikuti kecenderungan dari mahasiswa maupun pembimbingnya. 
Sehingga tesis lebih mudah untuk ditelaah bagi berbagai pihak yang 
berkepentingan dan tertarik dengan penelitian yang diangkat dalam tesis.

Akhirnya Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia berharap buku panduan ini dapat mempermudah 
dan memperlancar mahasiswa dalam penyusunan tesis. Di samping itu, berbagai 
masukan dan kritik yang konstruktif dari mahasiswa maupun pembimbing 
kami harapkan untuk penyempurnaan buku panduan ini.

Semoga Allah selalu meridhoi amal dan usaha kita. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Juli 2020
Ketua Program Studi

Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR
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Visi Program Studi Kenotariatan 
“Terwujudnya Program Studi Kenotariatan Program Magister yang 

memiliki profesionalisme dalam bidang kenotariatan, perancangan 
kontrak dan akta syariah serta memiliki komitmen pada keunggulan di 
bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah 
islamiyah yang berkualitas di tingkat nasional”

Misi Program Studi Kenotariatan
1. Menyelenggarakan Program Studi Kenotariatan yang berorientasi 

pada pengembangan akademik dan profesionalisme di bidang 
kenotariatan, perancangan kontrak dan akta syariah.

2. Menyelenggarakan penelitian hukum yang menunjang pengem-
bangan akademik dan profesionalisme di bidang kenotariatan dengan 
menggunakan pendekatan interdisipliner dan/atau komparatif.

3. Menyelenggarakan pengabdian dan dakwah islamiyah kepada 
masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang 
sadar hukum di bidang kenotariatan.

Tujuan Program Studi Kenotariatan
1. Menghasilkan lulusan yang menguasai keilmuan hukum serta 

memahami perkembangan hukum di bidang kenotariatan yang 
berwawasan global (kriteria intelektual).

VISI, MISI, DAN TUJUAN 
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
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2. Menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dalam bidang 
kenotariatan, perancangan kontrak dan akta syariah (kriteria 
profesional).

3. Menghasilkan lulusan yang berintegritas berlandaskan nilai-nilai 
keislaman dan dapat memberikan layanan hukum yang bermanfaat 
bagi masyarakat (kriteria keislaman).



BAB I
PENDAHULUAN

Buku Pedoman 
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A. Pendahuluan
Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum UII 

merupakan bagian dalam proses pendidikan tinggi di Indonesia. Sebagai 
pendidikan magister, lulusannya dipersiapkan dengan kualifikasi intelektual 
tertentu di bidang ilmu hukum yang memungkinkan studi lanjut ke jenjang S3 
(doktor), di samping penguasaan keterampilan profesi di bidang kenotariatan 
yang memungkinkan menjalankan fungsi dan pekerjaannya secara profesional. 
Selain itu, mereka dibekali pula dengan aspek keislaman sehingga memiliki 
sikap dan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Sehubungan bahwa proses Program Studi Kenotariatan Program Magister 
Fakultas Hukum UII ditujukan agar lulusannya memiliki kemampuan di bidang 
ilmu hukum, keahlian di bidang kenotariatan, dan sikap serta kepribadian 
yang berlandaskan nilai-nilai Islam, penulisan tesis yang merupakan bagian 
integral dalam proses pendidikan tersebut diupayakan mengintegrasikan ketiga 
komponen tersebut.

B. Pengertian Tesis
Tesis adalah karya ilmiah hasil penelitian yang merupakan tugas akhir 

sebagai salah satu prasyarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn). 
Tesis mencakup aspek substansi dan metodologi. Permasalahan yang dapat 
dipilih atau diteliti sebagai materi tesis di Program Studi Kenotariatan Program 
Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia mencakup kajian 
normatif, empiris, dan/atau kombinasi dari keduanya.

PENDAHULUAN
BAB I
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C. Karakteristik Tesis Kenotariatan
Tesis mahasiswa Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas 

Hukum UII mengintegrasikan aspek keilmuan hukum dan keahlian di bidang 
kenotariatan, yang mencerminkan capaian kompetensi dasar dan kompetensi 
keahlian sesuai dengan rancangan kurikulum serta berlandaskan atau 
mengkomparasikan dengan aspek keislaman.

D. Bobot Tesis
Bobot tesis dihitung berdasarkan nilai kredit semester yang setara dengan 

6 (enam) SKS.

E. Persyaratan Menulis Tesis
1. Syarat Akademik

a. Telah menempuh semua mata kuliah di Semester 1 (satu).
b. Nilai mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum minimal B.

2. Syarat Administrasi Keuangan
 Telah melunasi SPP minimal sampai angsuran ke III.

F. Prosedur Pengajuan Penulisan Tesis
1. Prosedur Penulisan Tesis

a. Mengajukan judul dan calon pembimbing Tesis kepada Ketua 
Program melalui Sistem Informasi Tugas Akhir (SISTA) yang 
telah disediakan program;

b. Setelah mendapatkan persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan 
(SK) Pembimbingan yang ditanda tangani oleh Ketua Program  
Studi, selanjutnya mahasiswa menemui pembimbing untuk 
proses pembimbingan tesis;

c. Apabila bimbingan dilakukan secara tatap muka (offline), kartu 
bimbingan harus dibawa dan diserahkan kepada pembimbing 
untuk diisi materi bimbingan sebagai wujud progress report 
pembimbingan;
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d. Apabila pembimbingan tesis dilakukan diluar SISTA maka, 
mahasiswa diwajibkan mengisi kartu bimbingan beserta bukti 
komunikasi dengan dosen pembimbing;

e. Pembimbingan tesis dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan 
Dosen Pembimbing Tesis oleh Ketua Program.

f. Jangka waktu pembimbingan dapat diperpanjang paling banyak 
1 (satu) kali dengan jangka waktu 6 (enam) bulan.

2. Kriteria Pembimbing
a. Pembimbing adalah pengajar pada Program Studi Kenotariatan 

Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 
yang bergelar Doktor;

b. Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Program;
c. Penunjukan pembimbing Tesis berdasarkan pada kesesuaian 

kompetensi dosen dengan topik Tesis dan/atau proporsionalitas 
jumlah mahasiswa bimbingan tesis setiap dosen;

d. Jika dipandang perlu, praktisi dari profesi kenotariatan yang 
bergelar Magister dan telah berprofesi sekurang-kurangnya 10 
(sepuluh tahun) dapat menjadi pembimbing II.

3. Pergantian Pembimbing
e. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan penggantian atau 

penambahan dosen pembimbing kepada Ketua Program paling 
cepat 2 (dua) bulan sejak dimulainya masa pembimbingan.

f. Penggantian atau penambahan dosen pembimbing dapat 
dilakukan apabila:

1. hasil seminar proposal merekomendasikan penggantian atau 
penambahan dosen pembimbing;

2. kesulitan berkomunikasi dengan dosen pembimbing;
3. permintaan dosen pembimbing; atau
4. jangka waktu pembimbingan telah berakhir.
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4. Syarat dan Tata Cara Seminar Proposal
a. Seminar Proposal wajib diikuti oleh setiap mahasiswa;
b. Proposal diajukan kepada program untuk diseminarkan setelah 

disetujui oleh pembimbing;
c. Proposal yang akan diseminarkan harus dikumpulkan di 

Sekretariat sekurang-kurangnya 10 hari sebelum tanggal seminar;
d. Penguji Seminar Proposal berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri 

atas pembimbing dan penguji yang mempunyai kompetensi 
keilmuan dengan topik proposal yang diajukan mahasiswa;

e. Setelah proposal diseminarkan mahasiswa akan mendapatkan 
Berita Acara Seminar yang memuat hasil penilaian para penguji;

f. Hasil penilaian Seminar Proposal bersifat kualitatif dan 
dirumuskan secara naratif yaitu: LAYAK DITERUSKAN TANPA 
PERBAIKAN, LAYAK DITERUSKAN DENGAN PERBAIKAN 
atau TIDAK LAYAK DITERUSKAN, disertai catatan masukan 
para penguji;

g. Jika hasil penilaian seminar berupa: LAYAK DITERUSKAN 
TANPA PERBAIKAN atau LAYAK DITERUSKAN DENGAN 
PERBAIKAN, mahasiswa berhak melanjutkan penulisan tesis;

h. Jika hasil penilaian seminar berupa: TIDAK LAYAK 
DITERUSKAN, mahasiswa harus kembali bimbingan proposal 
dengan pembimbing dan diuji kembali melalui Seminar Proposal;

i. Masa bimbingan Tesis berlaku 1 (satu) tahun;
j. Jika dalam waktu 1 (satu) tahun mahasiswa belum dapat 

menyelesaikannya, mahasiswa wajib mengajukan perpanjangan 
kepada Ketua Program dengan melampirkan blanko keterangan 
progress report dari pembimbing yang telah disediakan oleh 
program;

k. Dalam hal tertentu seminar proposal dapat dilakukan melalui 
dalam jaringan (daring) atas persetujuan Ketua Program;
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5. Syarat dan Tata Cara Ujian Tesis
a. Tesis telah diperiksa dan disetujui oleh (para) pembimbing dalam 

halaman persetujuan;
b. Membuat surat pernyataan bermaterai tentang orisinalitas Tesis 

dan kesediaan menerima konsekuensi akademis jika di kemudian 
hari ditemukan bukti bahwa tesis yang ditulis tidak orisinal 
(plagiat);

c. Melunasi SPP dan angsuran terakhir;
d. Telah lulus semua mata kuliah sesuai yang tercantum dalam 

ketentuan akademik;
e. Penguji tesis adalah dosen pembimbing dan dosen pengajar yang 

ditunjuk oleh Ketua Program;
f. Struktur penguji terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) 

orang Anggota Penguji;
g. Ujian tesis dilakukan secara majelis dan terbuka untuk mahasiswa 

dengan jumlah terbatas;
h. Tesis yang akan diuji harus sudah diunggah melalui SISTA dan 

dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh 
Program;

i. Hasil penilaian ujian tesis dilakukan secara kuantitatif melalui 
angka, kemudian dinyatakan dalam bentuk huruf dalam blanko 
penilaian yang telah disediakan oleh program;

j. Pengaturan tentang penilaian ujian tesis ditentu kan tersendiri 
oleh Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas 
Hukum UII;

k. Nilai kelulusan ditentukan dengan merekapitulasi nilai semua 
penguji;

l. Para penguji dan mahasiswa harus menandatangani presensi  
dan Berita Acara Ujian Tesis;

m. Berita Acara Ujian Tesis, selain memuat aspek penilaian juga 
memuat catatan para penguji tentang revisi tesis (jika ada);
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n. Hasil penilaian ujian tesis bersifat kualitatif, dan dirumuskan 
secara naratif yaitu LULUS TANPA PERBAIKAN, LULUS 
DENGAN PERBAIKAN atau TIDAK LULUS, disertai catatan 
masukan para penguji;

o. Jika hasil penilaian ujian Tesis berupa: LULUS DENGAN 
PERBAIKAN, mahasiswa harus melakukan perbaikan/revisi 
penulisan tesis sesuai dengan masukan dari penguji maksimum 
1 (satu) bulan;

p. Jika hasil penilaian ujian Tesis berupa: TIDAK LULUS, mahasiswa 
harus kembali konsultasi dengan pembimbing dan ujian kembali 
dengan cara mendaftar ulang ke Program.



BAB II
SISTEMATIKA 

PROPOSAL TESIS

Buku Pedoman 
PENULISAN DAN UJIAN TESIS

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER
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Sistematika Proposal untuk penelitian atau penulisan tesis secara berurutan 
berisi hal-hal sebagaiberikut:

A. Judul Penelitian
Judul penelitian setidak-tidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Singkat, sederhana, dan jelas;
2) Mengandung problematika penelitian hukum.

B. Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah berisi tentang:
1) Deskripsi tentang fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian;
2) Deskripsi fenomena dalam latar belakang masalah diarahkan untuk 

merumuskan permasalahan; 
3) Urgensi masalah tersebut untuk diteliti, baik secara teoretis maupun 

praktis.

C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:
1) Merupakan ungkapan atas masalah yang akan diteliti;
2) Memiliki relevansi dengan judul penelitian;
3) Menggunakan redaksi yang singkat, jelas, dan padat;
4) Mengandung unsur pembatasan masalah;
5) Dapat dituangkan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan.

SISTEMATIKA 
PROPOSAL TESIS

BAB II
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D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan sasaran atau target mengenai yang hendak 

dicapai dalam melaksanakan penelitian. Tujuan penelitian harus disesuaikan 
dengan masalah penelitian dan hendaknya dirumuskan dalam kalimat deklaratif 
atau pernyataan.

E. Orisinalitas Penelitian
Orisinalitas Penelitian berisi tentang review terhadap masalah dan hasil 

penelitian atau kajian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 
terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Pada bagian ini peneliti 
harus menegaskan perbedaan antara penelitian yang dilakukannya dengan 
penelitian atau kajian sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka memuat :
1) kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan 

pustaka yang berupa doktrin, pendapat ahli, dan/atau teori-teori yang 
relevan dengan objek yang akan diteliti;

2) alur pemikiran peneliti dalam menjawab rumusan masalah atau 
menjawab hipotesis untuk penelitian yang memiliki hipotesis;

3) kerangka pemikiran peneliti yang komprehensif dan kritis, dengan 
sumber-sumber tulisan yang merujuk pada referensi yang berupa 
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pustaka 
berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian orang lain, risalah sidang, 
dan data elektronik yang substansinya dapat dipertanggungjawabkan 
secara ilmiah dan moral.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian memuat obyek dan subyek penelitian, data penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, dan analisis 
penelitian.
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1) Objek Penelitian
 Objek penelitian adalah adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan 

diteliti dalam rumusan masalah penelitian.
2) Subjek penelitian 
 Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang akan memberikan data 

atau informasi yang terkait dengan obyek penelitian.
3) Data Penelitian atau Bahan Hukum
 Data penelitian atau bahan hukum adalah informasi atau keterangan 

yang benar mengenai objek penelitian. Data dalam penelitian hukum 
empiris dapat berupa data primer dan sekunder. Bahan hukum dalam 
penelitian normatif dapat berupa bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier.

4) Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data
 Teknik pengumpulan data berkenaan dengan cara data dikumpulkan. 
5) Pendekatan Penelitian
 Pendekatan dalam penelitian hukum itu terdiri atas pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 
pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan 
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach). Pendekatan penelitian apa yang akan digunakan oleh 
peneliti, tergantung pada tipe penelitian hukum yang akan dilakukan.

6) Analisis Penelitian
 Menganalisis atau membahas berarti menemukan makna yang 

dikandung dalam temuan penelitian. Analisis atau pembahasan 
disesuaikan dengan teori atau kerangka teori atau kerangka pikir 
(penelitian empiris), atau doktrin atau ajaran atau asas hukum 
(penelitian normatif) yang dipergunakan oleh peneliti.

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan
Sistematika penulisan merupakan gambaran dan argumentasi mengenai isi 

dari tesis yang akan ditulis. Sistematika penulisan disajikan dalam bentuk bab 
dan sub bab secara terperinci.
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I. Daftar Pustaka
Daftar pustaka yang dicantumkan dalam proposal tesis merupakan daftar 

pustaka yang benar-benar diacu dalam penyusunan proposal tesis.



BAB III
SISTEMATIKA 

TESIS

Buku Pedoman 
PENULISAN DAN UJIAN TESIS

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER
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Tesis terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, inti, dan akhir.

A. BAGIAN AWAL TESIS
Bagian awal tesis terdiri dari:
1. Sampul Depan (Cover)
  Sampul depan (cover) terdiri atas :

a. Judul tesis (huruf kapital);
b. Kata “TESIS” (huruf kapital);
c. Lambang Universitas Islam Indonesia;
d. Nama Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia dan Tahun Penulisan (huruf 
kapital);

e. Sampul depan (cover) menggunakan warna merah hati dengan 
tinta emas.

Contoh: Lihat Lampiran 1
2. Halaman Judul
 Isi halaman judul sama dengan sampul depan (cover), namun diberi 

nomor halaman dengan huruf romawi kecil.
Contoh: Lihat Lampiran 2.

3. Halaman Persetujuan
 Halaman ini dimaksudkan untuk memberikan bukti formal bahwa 

tesis telah ditetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada tahap ujian 
tesis.

SISTEMATIKA TESIS
BAB III
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  Pada halaman persetujuan tesis ini dituliskan:
a. Sebagai judul halaman dituliskan “halaman persetujuan” (huruf 

kapital);
b. Judul tesis (huruf kapital);
c. Kata “tesis” (huruf kapital);
d. Nama penulis, nomor mahasiswa, dan nama program studi 

(huruf kapital);
e. “Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk 

diajukan ke Dewan Penguji dalam ujian tesis”;
f. Nama, tanda tangan Pembimbing, dan tanggal ditandatanganinya 

tesis;
g. Nama Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister 

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
h. Penomoran halaman dengan huruf romawi kecil.

 Catatan: Jika tesis sudah diujikan, maka Halaman Persetujuan ini 
diganti dengan Halaman Pengesahan. 
Contoh: Lihat Lampiran 3.

4. Halaman Pengesahan
 Halaman pengesahan dimaksudkan untuk memberikan pengesahan 

atas tesis yang telah lulus dalam ujian dan/atau direvisi. Apabila tidak 
melakukan revisi yang semestinya, pembimbing, penguji, dan Ketua 
Program dapat menolak untuk memberikan pengesahan.

 Halaman pengesahan memuat:
a. Sebagai judul halaman dituliskan “halaman pengesahan” (huruf 

kapital);
b. Judul tesis (huruf kapital);
c. Kata “tesis” (huruf kapital);
d. Nama penulis, nomor mahasiswa, dan nama program studi 

(huruf kapital);
e. “Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal ..... 

dan dinyatakan LULUS”;
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f. Nama dan tanda tangan Pembimbing serta Anggota Penguji, dan 
tanggal ditandatanganinya tesis;

g. Nama Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister 
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan tanggal 
ditandatanganinya tesis;

h. Penomoran halaman dengan huruf romawi kecil.
Contoh: Lihat Lampiran 4.

5. Halaman Motto dan Persembahan
 Motto merupakan suatu ungkapan yang dipandang memiliki pengertian 

mendalam bagi penyusun tesis, baik pengertian secara khusus terkait 
dengan proses belajar dan penulisan tesis maupun bagi perjalanan 
kehidupan penyusun. Kata-kata dalam motto dapat diambilkan dari 
Al-Qur’an, hadist, peribahasa ataupun berbagai pernyataan seseorang 
atau pribadi yang mengandung nilai kebijaksanaan. Motto sebaiknya 
singkat dan padat.
Penulisan halaman motto dan persembahan adalah:
a. Motto ditulis di bagian kiri atas;
b. Persembahan ditulis di bagian kanan bawah;
c. Penomoran halaman dengan huruf romawi kecil. 
Contoh: Lihat Lampiran 5.

6. Pernyataan Orisinalitas
 Pernyataan orisinalitas merupakan surat pernyataan dari penulis tesis 

mengenai keaslian tesis, bukan hasil plagiasi yang bermaterai.  Contoh: 
Lihat Lampiran 6.

7. Halaman Kata Pengantar
   Halaman kata pengantar antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Judul kata pengantar (huruf kapital);
b. Ucapan syukur;
c. Ucapan terima kasih kepada siapa saja dan/atau badan apa saja yang 

telah memberikan bantuan dalam penelitian dan penulisan tesis;
d. Harapan-harapan penulis mengenai manfaat penulisan tesis baik 

bagi negara, masyarakat, pribadi, maupun bagi perkembangan 
ilmu hukum;
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e. Di bagian akhir sisi kiri bawah dicantumkan nama kota, tanggal, 
dan tahun pembuatan. Kemudian di sisi kanan ditulis nama 
penulis;

f. Penomoran halaman dengan huruf romawi kecil;
a. Kata pengantar harus singkat, padat, dan jelas, yang ditulis sesuai 

dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
8. Halaman Daftar Isi
 Daftar isi memuat bagian awal hingga bagian akhir dari tesis. 

Penomoran halaman daftar isi dan daftar tabel dengan huruf romawi 
kecil.

9. Daftar Tabel dan/atau Gambar
 Daftar tabel dan/atau gambar merupakan sajian tentang tabel dan/atau 

gambar yang ada di dalam tesis, serta letak halamannya. Penomoran 
halaman daftar tabel dan/atau gambar dengan huruf romawi kecil.

10. Halaman Abstrak
 Abstrak merupakan uraian garis besar intisari dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Adapun ketentuan penulisannya adalah: 
a. Abstrak memuat uraian singkat terkait permasalahan hukum, me-

tode penelitian yang digunakan, hasil penelitian dan rekomendasi.
b. Abstrak ditulis tidak lebih dari 250 Kata, dengan menggunakan 

tipe Times New Roman 12 pt, spasi tunggal. 
c. Abstrak disusun dalam satu paragraf dengan menggunakan 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
d. Abstrak  memuat judul,  identitas mahasiswa, nama Pembimbing 

I dan Pembimbing II, nama program studi, ‘Yogyakarta’, bulan, 
dan tahun selesai. 

e. Pada bagian akhir abstrak dicantumkan kata kunci. Kata kunci 
terdiri dari 3 kata. 

f. Abstrak disusun dalam dua bahasa. abstrak berbahasa Indonesia, 
kata kunci ditulis menggunakan Bahasa inggris sedangkan 
abstrak dalam Bahasa inggris, kata kunci dituliskan dalam Bahasa 
Indonesia.
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B. BAGIAN INTI TESIS
Bagian isi tesis terdiri atas:
1. Bab Pendahuluan
 Isi Bab Pendahuluan berasal dari proposal final yang sudah 

mengakomodasi masukan atau saran perubahan dari para penguji 
dalam forum Seminar Proposal dan disetujui oleh pembimbing. Di 
samping itu, perubahan juga dilakukan dengan menghilangkan 
bagian-bagian tertentu seperti daftar pustaka atau bibliografi dan 
sistematika penulisan.
Isi bab satu secara berurutan adalah : 
a. Latar Belakang Masalah;
b. Rumusan Masalah;
c. Tujuan Penelitian;
d. Tinjauan Pustaka,
e. Metode Penelitian.

2. Bab tentang teori dan/atau hasil penelitian serta analisis.
 Ada dua model penulisan, yaitu: 

a. Model I:
 Bab ini berisi penjabaran dari teori atau doktrin. Apabila 

diperlukan, penjabaran dari teori atau doktrin ini dapat lebih dari 
satu bab. Bab selanjutnya memuat hasil penelitian dan analisis 
berdasarkan rumusan masalah yang ada di dalam Bab I tesis.

b. Model II:
 Bab ini merupakan penjabaran dari rumusan masalah yang 

pertama dan seterusnya dari rumusan masalah yang telah ditulis 
dalam proposal tesis. Dengan perkataan lain, rumusan masalah 
pertama dikaji atau dianalisis dalam bab dua dari tesis ini, 
rumusan masalah kedua dikaji atau dianalisis dalam bab tiga, dan 
seterusnya.

3. Aspek Hukum Islam
 Sebagai penjabaran dari ciri khas kurikulum Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia, maka sepanjang relevan dengan topik 
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tesis, aspek keislaman dapat diuraikan dalam sub bagian teori atau 
menyatu dalam analisis sebagai tambahan perspektif.

4. Bab terakhir berisi kesimpulan penelitian dan saran.

C. BAGIAN AKHIR
Bagian akhir ini terdiri dari:
1. Daftar Pustaka
 Daftar pustaka adalah sajian tentang literatur atau kepustakaan, 

dokumen atau putusan pengadilan yang digunakan sebagai rujukan 
dalam penulisan tesis. Bahan bacaan yang hanya berfungsi sebagai 
penambah wawasan, tetapi tidak dirujuk dalam penulisan tesis tidak 
dapat dicantumkan dalam bibliografi atau daftar pustaka.

2. Lampiran-Lampiran
 Lampiran berisi berbagai bahan tambahan yang diperlukan agar 

pembaca dapat lebih memahami permasalahan yang disajikan dalam 
tesis.

3. Curiculum Vitae
 Curiculum vitae mencakup aspek terkait dengan identitas personal, 

status dalam kelembagaan, riwayat pendidikan, prestasi yang pernah 
diraih, dan publikasi yang telah dilakukan.
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A. PROPOSAL TESIS
1. Seminar

a. Seminar proposal tesis diselenggarakan berdasarkan jadwal yang 
ditetapkan oleh Program;

b. Proposal tesis yang telah mendapat persetujuan dari (para) dosen 
pembimbing dapat didaftarkan untuk seminar proposal tesis 
setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Program;

c. Seminar proposal tesis dilakukan oleh 3 (tiga) dosen penguji 
(Reviewer) termasuk dosen pembimbing yang merangkap sebagai 
Ketua berdasarkan Surat Keputusan Ketua Program; 

d. Sebelum dosen penguji mengajukan pertanyaan dan keberatan, 
Ketua penguji membuka seminar dan mempersilahkan mahasiswa 
yang bersangkutan untuk menyampaikan pokok-pokok proposal 
tesisnya;

e. Dalam keadaan tertentu, Ketua Program dapat menetapkan 
seminar proposal tesis dalam bentuk review.

2. Penilaian
a. Setiap dosen penguji (Reviewer) wajib memberikan penilaian 

terhadap proposal tesis yang telah diuji;
b. Penilaian dilakukan berdasarkan dengan memilih salah satu 

kriteria yang ditetapkan Program yang tertuang dalam berita 
acara ujian;

SEMINAR PROPOSAL 
DAN UJIAN TESIS

BAB IV
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c. Setelah semua dosen penguji (Reviewer) selesai melakukan 
pengujian dan menyerahkan penilaiannya, selanjutnya Ketua 
dewan penguji mengumumkan hasil seminar proposal tesis.

d. Mahasiswa menindaklanjuti hasil seminar proposal tesis. Dalam 
hal hasil seminar proposal tesis menetapkan tanpa ada perbaikan, 
mahasiswa yang bersangkutan dapat langsung mengerjakan dan 
menyusun tesis.

B. TESIS
1. Ujian

a. Ujian tesis diselenggarakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan 
oleh Program;

b. Tesis yang telah mendapat persetujuan dari (para) dosen 
pembimbing dapat didaftarkan untuk ujian setelah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan oleh Program;

c. Ujian tesis dilakukan oleh 3 (tiga) dosen penguji termasuk dosen 
pembimbing yang merangkap sebagai Ketua berdasarkan Surat 
Keputusan Ketua Program;

d. Sebelum dosen penguji mengajukan pertanyaan dan keberatan, 
Ketua penguji membuka ujian dan mempersilahkan mahasiswa 
yang bersangkutan untuk menyampaikan pokok-pokok tesisnya 
(hasil penelitian);

e. Dalam keadaan tertentu, Ketua Program dapat menetapkan ujian 
tesis melalui daring.

2. Penilaian
a. Setiap dosen penguji wajib memberikan penilaian terhadap tesis 

yang telah diuji;
b. Penilaian dilakukan dengan angka dan berpedoman sesuai 

ditetapkan Program yang tertuang dalam berita acara ujian;
e. Setelah semua dosen penguji selesai melakukan pengujian dan 

menyerahkan penilaiannya, selanjutnya Ketua dewan penguji 
mengumumkan hasil ujian tesis;
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f. Sebelum mengumumkan hasil ujian tesis, Ketua dewan penguji 
menjumlahkan seluruh nilai dan membagi 3 (tiga) untuk 
mendapatkan nilai rata-rata. Selanjutnya nilai rata-rata tersebut 
dikonversi dalam bentuk huruf sebagaimana tertuang dalam 
berita acara ujian.

g. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, selanjutnya 
menindaklanjuti hasil ujian tesis dengan berkomunikasi (para) 
dosen pembimbing;

h. Sebelum mahasiswa yang bersangkutan memperbaiki tesisnya 
dan mendapat persetujuan dari para dosen penguji, maka 
mahasiswa yang bersangkutan belum bisa mengikuti wisuda;

i. Mahasiswa yang lulus tanpa perbaikan dapat langsung mengurus 
wisuda dan sebagainya ke Program setelah memenuhi syarat-
syarat yang ditetapkan.
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Setiap pendapat atau fakta yang bersumber dari buku, peraturan perundang-
undangan, jurnal, majalah, koran, dan data elektronik yang dikutip dalam tesis 
harus dibuat catatan kaki (footnote) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Nomor catatan kaki harus ditulis di kaki halaman yang sama dengan 

halaman letak kutipan;
2. Nomor catatan kaki disusun secara berurutan di dalam setiap bab. Artinya, 

catatan kaki dari setiap bab dimulai dari nomor 1, dengan tetap berpedoman 
pada tata cara penulisan catatan kaki (footnote);

3. Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari buku, urut-urutannya 
adalah nama pengarang tanpa gelar akademik, judul (dan jika ada sub 
judul) buku dicetak miring, nama editor, kompilator, atau penerjemah, 
cetakan, edisi (jika ada), selanjutnya untuk kota penerbitan (titik dua), nama 
penerbit, tahun penerbitan ditulis di antara tanda kurung, diakhiri dengan 
halaman letak sumber kutipan.
Contoh:
a. M. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I (Jakarta: 

Prapanca, 1959/1960), hlm. 360.
b. M. Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 

Cetakan Pertama (Jakarta: Prapanca, tanpa tahun), hlm. 71.
c. Mary Miles Prince, coord. ed., The Blue Book: A Uniform System of Citation, 

Edisi Ketujuh (Massachusetts: Harvard Law Review Association 
Gannett House, 2000), hlm. 145.

CATATAN KAKI
BAB V
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4. Pengutipan bunyi pasal yang berasal dari Undang-Undang hasil terjemahan, 
urut-urutannya adalah nama penerjemah tanpa gelar akademik, judul dan 
jika ada sub judul) Undang-Undang hasil terjemahan dicetak miring,cetakan 
dan edisi (jika ada), selanjutnya untuk kota penerbitan (titik dua),nama 
penerbit, tahun penerbitan ditulis di antara tanda kurung, diakhiri dengan 
halaman letak sumber kutipan.
Contoh:
a. R. Subekti & R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

dan Undang-Undang Kepailitan, Cetakan Ketiga puluh Satu (Jakarta: 
PradnyaParamita, 2006), hlm. 225.

b. Tim Redaksi Ikhtiar Baru van Hoeve, Himpunan Peraturan 
PerundangUndangan Republik Indonesia, Cetakan Kedua (Jakarta: Ikhtiar 
Baru van Hoeve,2008), hlm. 1080.

5. Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari buku dengan dua 
pengarang, urut-urutannya adalah nama pengarang pertama tanpa gelar 
akademik, kata “dan”, nama pengarang kedua tanpa gelar akademik judul 
(dan jika ada sub judul) buku dicetak miring, nama editor, kompilator, atau 
penerjemah, cetakan, edisi (jika ada), selanjutnya untuk kota penerbitan 
(titik dua), nama penerbit, tahun penerbitan ditulis di antara tanda kurung, 
diakhiri dengan halaman letak sumber kutipan.
Contoh:
a. Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan 

Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan Kelima (Jakarta: 
Gramedia,1986), hlm. 75.

b. Robert Lynd and Helen Lynd, Middletown: A Study in American 
Culture(New York: Harcourt, Brace and World, 1992), hlm. 67.

6. Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari buku dengan tiga atau 
lebih dari tiga pengarang, urut-urutannya adalah nama pengarang tanpa 
gelar akademik, kata “et. al.,” judul (dan jika ada sub judul) buku dicetak 
miring, nama editor, kompilator, atau penerjemah, cetakan, edisi (jika 
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ada), selanjutnya untuk kota penerbitan (titik dua), nama penerbit, tahun 
penerbitan ditulis di antara tanda kurung, diakhiri dengan halaman letak 
sumber kutipan.
Contoh:
a. Rhona K.M. Smith, et. al., Hukum Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama
b. (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam 

Indonesia, 2008),hlm. 250.
7. Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari kutipan orang lain, urutan 

penulisan identitasnya adalah, nama pengarang asli dan judul buku dengan 
cetak miring, (disambung dengan kata-kata: dikutip dari) dan nama pengarang 
yang mengutip, judul buku, nomor cetakan, edisi (jika ada), selanjutnya 
untuk kota penerbitan (titik dua), nama penerbit, tahun penerbitan ditulis di 
antara tanda kurung, diakhiri dengan halaman letak sumber kutipan.
Contoh:
a. Jeffrey Robinson, The Laundryman, Dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini,
b. Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, 

Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), hlm. 38.

8. Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari bunga rampai, urutan 
penulisan identitasnya adalah, nama pengarang dan judul tulisan dengan 
tanda kutip, (disambung dengan kata-kata: dalam) dan nama editor, judul 
buku, nomor cetakan, edisi (jika ada), selanjutnya untuk kota penerbitan 
(titik dua), nama penerbit, tahun penerbitan ditulis di antara tanda kurung, 
diakhiri dengan halaman letak sumber kutipan.
Contoh:
a. Gary Goodpaster, “Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa” dalam 

Felix O.Soebagjo dan Erman Rajagukguk, ed., Arbitrase di Indonesia, 
Cetakan Pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 5.

b. Timothy Lindsey & Veronica Taylor, “Rethingking Indonesian Insolvency 
Reform: Context and Frameworks,” dalam Tim Lindsey, ed., Indonesia 
Bankruptcy, Law Reform & the Commercial Court (Melbourne: Desert Pea 
Press, 2000), hlm. 10.
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9. Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari jurnal atau majalah, 
urutan penulisan identitasnya adalah, nama pengarang dan judul tulisan 
dengan tanda kutip, (disambung dengan kata-kata: dalam) nama jurnal 
dicetak miring, volume atau edisi, dan halaman letak sumber kutipan.
Contoh:
a. Mochtar Kusumaatmadja, “Investasi di Indonesia dalam Kaitannya 

dengan Pelaksanaan Hasil Putaran Uruguay”, Jurnal Hukum, Edisi No. 5 
Vol.3,(1996), hlm. 3.

b. Thomas H. Jackson, “Avoiding Powers in Bankruptcy,” 36 Stanford Law 
Review 725 (Februari 1984), hlm. 732 – 733.

c. Ariyanto dan Andre Revalino. “Kepailitan: Sekadar Tambal-Sulam?” 
Majalah Trust, 3 Juni 2004, hlm. 35.

10. Pengutipan pendapat atau fakta yang berasal dari makalah yang 
diseminarkan, urutan penulisan identitasnya adalah, nama pengarang dan 
judul tulisan dengan tanda kutip, (disambung dengan kata-kata: dalam) 
tema seminar, penyelenggara, tempat penyelenggaraan, tanggal dan 
halaman letak kutipan diambil.
Contoh:
a. Erman Rajagukguk, “Kontrak Internasional”, Makalah disampaikan 

pada Ceramah Program Continuing Legal Education, Badan 
Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman Republik 
Indonesia, Jakarta, 14 Mei 1994, hlm.2.

11. Penulisan identitas sumber kutipan terjemahan dari bahasa asing, urut-
urutannya adalah: nama pengarang asli tanpa gelar akademik, judul buku 
asli dengan cetak miring, (ditambah dengan kata-kata: terjemah), nama 
penerjemah, judul buku terjemahan, cetakan nama penerbit, selanjutnya 
untuk kota penerbitan (titik dua), nama penerbit, tahun penerbitan ditulis 
di antara tanda kurung, diakhiri dengan halaman letak sumber kutipan.
Contoh:
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a. Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, Terjemah, Nurhadi, 
TeoriPerundang-Undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan 
Hukum Pidana, Cetakan I (Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006), hlm. 
295.

12. Catatan kaki untuk kutipan dari Putusan Pengadilan Tingkat I atau Banding, 
Kasasi atau Peninjauan Kembali, ditulis dengan cara: menuliskan kata 
“Putusan” dilanjutkan dengan penyebutan pengadilan pada tingkat mana 
perkara diajukan, pihak penggugat, diikuti tulisan “v.” pihak tergugat yang 
ditulis dengan cetak miring, dilanjutkan dengan nomor perkara tersebut 
dilanjutkan dengan nomor halaman yang dirujuk.
Contoh:
a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

dalam Tim Likuidasi PT Astria Raya Bank (dalam likuidasi) v. PT Asmawi 
Agung Corporation, Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst., hlm. 10.

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi 
dalam perkara PT Bank IFI v. Fadel Muhammad, Nomor 37 K/N/2001, 
hlm. 19.

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat 
Peninjauan Kembali dalam perkara PT Bermis Sarana Wisma v. 
Duma Hutapea Kurator danPengurus PT Bernas Madu Sari, Nomor 011 
PK/N/2003, hlm. 13.

13. Catatan kaki untuk putusan badan internasional, misalnya Resolusi PBB, 
ditulis dengan cara: mencantumkan kata “Resolusi” dilanjutkan dengan  
organisasi yang menerbitkan, diikuti oleh nomor resolusi tersebut, lengkap 
dengan nomor halaman yang dirujuk.
Contoh:
a. Resolusi PBB No. G.A.Res.832, UNICEF, Sessi 9, Supp. No. 21 hlm. 19.

14. Catatan kaki untuk kutipan dari Putusan Pengadilan Asing, ditulis dengan 
cara: menuliskan para pihak yang berperkara (nama penggugat dilanjutkan 
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dengan huruf “v.” Nama tergugat), dilanjutkan dengan penyebutan 
pengadilan dan nomor perkara tersebut dilanjutkan dengan nomor halaman 
yang dirujuk. 

 Contoh:
a. Edwards Co. v. Long Island Trust Co., 75 Misc. 2d 739; 347 NYS 2d 

898(Sup. Ct. 1973), hlm. 21.
b. United States v. MacDonald, 531 F.2d 196, 199-200 (4th Cir. 1976) 

(restingreview of the dispositive issue on the principle of judicial 
economy, rev’d, 435 U.S850, 1978.

c. B.D. Int’l Discount Corp. v. Chase Manhattan Bank, 701 F.2d. 1071 
(2dCir.1983), hlm. 112.

d. Ben Franklin Retail Store Inc. et. al. v. Kendig, 225 B.R 646 (Bankr. ND 
Ill.1998), hlm. 95.

15. Catatan kaki untuk kutipan dari internet ditulis dengan cara: nama 
pengarang (jika ada), alamat URL (the Uniform Resource Locator) atau alamat 
yang nampak pada address window internet, judul artikel dicetak dengan 
tanda kutip, dan tanggal akses.
Contoh:
a. ht tp ://www.hukumonline .com/detai l .asp?id=13426&cl= 

Berita,“PKPU Kreditor: Tanpa Adanya Utang, Pemohon Tidak Punya 
Legal Standing,”Akses 19 Agustus 2005.

16. Catatan kaki untuk kutipan dari artikel jurnal pada internet ditulis dengan 
cara: nama pengarang (jika ada), judul artikel dengan tanda kutip, ditambah 
kata: dalam, alamat URL (the Uniform Resource Locator) atau alamat yang 
nampak pada address window internet.
Contoh:
a. Hikmahanto Juwana, “Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea 

IMF”, dalam http://64.203.71.11/kompas cetak/0405/19/ opini/ 
1029674, Akses 19 Mei 2004.
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17. Catatan kaki untuk kutipan informasi selain artikel atau buku dalam 
internet ditulis dengan cara: alamat URL (the Uniform Resource Locator) atau 
alamat yang nampak pada address window internet, dan di belakangnya 
ditambah dengan tanggal akses.
Contoh:
a. http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_

force%20majeure%20/%20overmacht%20/%20keadaan%20 
memaksa_&ident=1615, Akses 2 Mei 2009.

b. http://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar, Akses 24 Mei 2009.

18. Catatan kaki untuk kutipan dari CD ROM ditulis dengan cara: Nama penulis, 
judul tulisan cetak miring, halaman, kata-kata: edisi CD Rom, selanjutnya 
untuk kota penerbitan (titik dua), nama penerbit, tahun penerbitan ditulis 
di antara tanda kurung, diakhiri dengan halaman letak sumber kutipan.
Contoh:
a. John Kennedy, Industrial Revolution, Edisi CD Rom (Oxford: 

OxfordUniversity Press, 1999), hlm. 12.

19. Apabila mengutip dari e-mail (electronic mail), maka harus ditulis: nama 
pengirim email, inisial pelengkap penulis misalnya jabatan yang dipegang 
(apabila ada), nama penerima e-mail, ditambah bulan, tanggal, tahun 
dan jam pengiriman, ditulis dalam kurung. Sesudah itu ditambah lagi 
keterangan pada siapa email itu berada, juga ditulis dalam kurung.
Contoh:
a. Michael Guth, An Expert System for Curtailing Electric Power, 3 W. VA.J.l. 

& Tech. 2, 14, at http://www.wvjolt.wvu.edu/v3i2/guth.html. Mar. 
15, 1999.

b. Randall R. Smith, Jones on the Internet: Confusion and Confabulation, Citation 
Debate Forum, at http://www.citations.org.last visited Jan. 20, 2000.

c. Randall R. Smith, The Axel-Lute Uniqueness Principle and Internet 
CitationForm, Personal Law Publishers, at http://www.plp.smithbook.
com . Mar. 12,1999.
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d. Tenn. Comp. R. & Regs. 1200-1-2 (1999), Available at http://www. 
state.tn.us/sos/rules/1200/1200-01-02.pdf.lastmodified Sept. 15, 1999.

e. William D Jones, Excerpts from Complaint in Jones v. Smith 
DefamationLitigation, Citation Litigation Forum, at http://www. 
citelitigation.com (n.d.).

20. Pengutipan kembali dari sumber kutipan, menggunakan pedoman 
memakai penunjukan identitas referensi dengan ibid, op. cit, dan loc. cit, 
kecuali untuk data elektronik, ditulis seperti semula.
a. Ibid (singkatan ibidium, artinya sama dengan di atas) dipergunakan 

untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang 
tepat di atasnya.

b. op. cit., (singkatan opere citato, yang berarti dalam karya yang telah 
dikutip) dipergunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah 
dikutip, tetapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain. 
Urutannya: nama pengarang, op. cit., nomor halaman.

c. loc. cit. (singkatan loco citato, artinya tempat yang dikutip) dipergunakan 
untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip dan pengutipan 
diambil dari halaman yang sama, tetapi telah disisipi catatan kaki lain 
dari sumber yang lain. Urutannya: nama pengarang,loc. cit. (tanpa 
nomor halaman).
Contoh:
1) Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan 

Perubahan, Cetakan Pertama (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 25.
2) Ibid., hlm. 50.
3) John Kennedy, Industrial Revolution, Edisi CD Rom (Oxford: 

OxfordUniversity Press, 1999), hlm. 12.
4) M. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid I 

(Jakarta:Prapanca, 1959/1960), hlm 360.
5) M. Yamin, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 

Cetakan Pertama (Jakarta: Prapanca, tanpa tahun), hlm 71.
6) John Kennedy, op. cit., hlm. 18.
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7) M. Yamin, Pembahasan ... op. cit., hlm. 80.
8) M. Yamin, Naskah ... op. cit., hlm. 361.
9) Daniel S. Lev, loc. cit.

21. Catatan kaki untuk hasil wawancara ditulis dengan cara: wawancara dengan 
nama subjek penelitian atau nara sumber, jabatan, tempat wawancara dan 
waktu wawancara yang mencakup tanggal, bulan dan tahun yang ditulis 
dalam kurung.
Contoh:
1) Interview by Lauren Brook Eisen with Shane Spradlin, CEO, Nextel 

Communications, Potomac, Md, Mar. 2, 2000.
2) Telephone Interview with John J. Farrell, Senior Partner, Hildebrand,Mc 

Leod & Nelson, Nov. 11, 1999.
3) Wawancara dengan Patricia Keane, chief ed., UCLA Law Review, 

diLos Angeles, California, 2 Maret 2000.
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BAB VI
DAFTAR 
PUSTAKA

Buku Pedoman 
PENULISAN DAN UJIAN TESIS

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER





Penulisan tesis antara lain bersumber dari buku, disertasi atau tesis, 
peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, koran, dan data elektronik, 
yang harus dicantumkanpada Bagian Akhir penulisan tesis dengan ketentuan 
sebagai berikut:
A. Buku

Daftar pustaka berupa buku disusun berdasarkan urutan abjad (alfabet) 
nama pengarang, dengan tata urutan: nama pengarang diakhiri titik, judul buku 
dengan cetak miring, jilid atau bagian, cetakan, kota penerbitan, penerbit, tahun 
penerbitan.

1) Nama pengarang;
2) Penulisan nama satu pengarang yang menulis lebih dari satu buku 

tidak perlu menuliskan kembali nama pengarang tetapi cukup menulis 
garis datar (______)

3) Awal penulisan nama pengarang dimulai dari tepi atau magir kiri, 
baris kedua (lanjutan dan seterusnya) menjorok kedalam 7 ketukan.

4) Penulisan daftar pustaka 1 spasi.
5) Jarak antara satu daftar pustaka dengan daftar pustaka selanjutnya 2 

spasi.
Contoh:
Arifin P. Soeria, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, Gramedia, 

Jakarta, 1986.
_____________________, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum; Teori, 

Kritik, dan Praktik, Rajawali Press, Jakarta, 2008. 

DAFTAR PUSTAKA
BAB VI
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Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) 
Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.

Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang Adil, Problematika Filsafat 
Hukum, Grasindo, Jakarta, 1999.

Sudargo Gautama, Pengertian tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 
1983.

B. Disertasi/Tesis
A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Pascasarja, 
UI, Jakarta, 1990. 

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas 
Desentralisasi Menurut UUD 1945, Disertasi, Universitas Padjadjaran, 
Bandung, 1990. 

Harun Alrasid, Masalah Pengisian Jabatan Presiden, Disertasi, Universitas 
Indonesia, Jakarta, 1993.

Lindawati, Problematika Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha 
Negara Melalui Upaya Administratif dan PTUN, Tesis, Magister Fakultas 
Hukum UII, Yogyakarta, 2004.

C. Jurnal, Makalah, dan Karya Ilmiah Lainnya
Daftar pustaka berupa jurnal ditulis dengan urutan; nama penulis, 

judul artikel ditulis italics, nama jurnal termasuk edisi dan volume, tahun 
terbit, dan halaman dimana artikel yang dikutip dituliskan. Untuk makalah 
ditulis; nama penulis, titik, judul makalah dengan tanda petik pembuka dan 
penutup, keterangan di mana makalah dipresentasikan, dan kapan makalah 
dipresentasikan.

Contoh:
A. Hamid S Attamimi,Teori Perundang-undangan Indonesia, Suatu Sisi Ilmu 

Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan 
Menjernihkan Pemahaman, Makalah pada Pidato Pengukuhan Jabatan 
Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 
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Jakarta, 25 April 1992.
Laica Marzuki, Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Hakikat serta Fungsinya 

Selaku Sarana Hukum Pemerintahan, Makalah pada Penataran Nasional 
Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum 
Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 26-31 Agustus 1996.

Philipus M. Hadjon, Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-en Rechtmatigheid 
van Bestuur), Yuridika, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1993.

D. Peraturan Perundang-undangan
Penyusunan daftar pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan 

diurut berdasarkan hierarki yaitu dari peraturan perundang-undangan yang 
tingkatannya tertinggi sampai yang terendah. Jika ada peraturan perundang-
undangan yang tingkatannya sama, maka harus diurut berdasarkan tahun 
dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila terdapat 
peraturan perundang-undangan yang tingkatannya dan tahun dikeluarkannya 
sama, maka diurut berdasarkan nomor peraturan perundang-undangan 
bersangkutan.

Contoh:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas 

Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, LN 1961 No. 288, TLN 
No. 2324.

UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana 
telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, LN 1999 
No. 169, TLN No. 3890.

UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan 
UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 
tentang PTUN dan telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 51 Tahun 
2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, 
LN 2009 No. 160, TLN No. 5079.
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, LN 1995 
No. 77, TLN No. 3614.

PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS sebagaimana telah 
diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, 
LN 2010 No. 74, TLN No. 5135.

PP No. 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya 
pada PTUN, LN 1991 No.52, TLN No. 3448.

Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut 
Pengawasan dan Penetapan Status Bank, LN 2004 No. 33 DPNP, TLN 
No. 4378.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/26/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan 
Jangka Pendek bagi Bank Umum, LN 2008 No. 160 DPNP, TLN No. 
4912 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/30/PBI/2008 
tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia No. 10/26/PBI/2008 
tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum, LN 2008 
No. 175 DPNP, TLN No. 4923.

E. Penyusunan Daftar Pustaka berupa Putusan Pengadilan
Daftar pustaka ditulis dengan mencantumkan para pihak yang bersengketa 

(pihak yang ditulis terlebih dahulu adalah penggugat atau pemohon, diteruskan 
dengan menuliskan singkatan versus atau v. dilanjutkan dengan pihak tergugat 
atau termohon), kata “Putusan” dilanjutkan dengan penyebutan pengadilan 
pada tingkat mana perkara diajukan, diakhiri dengan nomor putusan.

Contoh:
a. Tim Likuidasi PT Astria Raya Bank (dalam likuidasi) v. PT Asmawi Agung 

Corporation,Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

b. PT Bank IFI v. Fadel Muhammad, Putusan Mahkamah Agung pada 
tingkat Kasasi Nomor37 K/N/2001.

c. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 012/PUU-IV/2006, tentang 
Pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.
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d. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 57/PHPU.D-VI/2000, tentang 
perselisihan HasilPemilihan Umum Calon Kepala Daerah Kabupaten 
Bengkulu Selatan.

F. Penyusunan Daftar Pustaka Berupa Putusan atau Resolusi Organisasi 
Internasional
Catatan kaki untuk putusan badan internasional, misalnya Resolusi 

PBB,ditulis sebagaimana dalam catatan kaki, hanya tidak usah diberikan nomor 
halamannya, yakni dengan cara: mencantumkan kata “Resolusi” dilanjutkan 
dengan organisasi yang menerbitkan, diikuti oleh nomor resolusi tersebut. 
Contoh:

Resolusi PBB No. G.A.Res.832, UNICEF, Sessi 9, Supp. No. 21.

G. Penyusunan Daftar Pustaka Berupa Majalah dan Surat Kabar
Penyusunan daftar pustaka yang berupa majalah dan surat kabar adalah 

berdasarkan nama majalah atau surat kabar, nomor penerbitan (khusus untuk 
majalah), tanggal penerbitan, serta disusun berdasarkan abjad nama majalah 
lebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan urutan abjad nama surat kabar. 
Contoh:

a. Tempo, Nomor 52 Tahun XVII, 27 Februari 1990.
b. Kedaulatan Rakyat, 3 Januari 1990.
c. Kompas, tanggal 5 Januari, 8 Januari 1990.

H. Penyusunan Daftar Pustaka Berupa Data 
Elektronik Penulisan Daftar Pustaka untuk data elektronik ditulis 

sama seperti untuk catatan kakinya, kecuali, apabila naskah yang dikutip itu 
mencantumkan nomor halaman, maka nomor halaman tersebut dihapus. Daftar 
Pustaka dari artikel jurnal pada internet ditulis dengan cara: nama pengarang 
(jika ada), judul artikel dengan tanda kutip, nama jurnal dicetak miring, ditambah 
kata: terdapat dalam, alamat URL (the Uniform Resource Locator) atau alamat yang 
nampak pada address window internet. Catatan kaki untuk kutipan informasi 
selain artikel atau buku dalam internet ditulis dengan cara: alamat URL (the 
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Uniform Resource Locator) atau alamat yang nampak pada address window internet, 
dan di belakangnya ditambah dengan tanggal tayang, jam tayang. Catatan kaki 
untuk kutipan dari CD ROM ditulis dengan cara: Nama penulis, judul tulisan, 
halaman, kata-kata: edisi CD Rom, penerbit, kota penerbitan, tahun penerbitan.

Contoh:
a. Email dari Johan T, Ketua Forum LSM, kepada Mahmud, mahasiswa 

FH UII, Jum’at,Email ada pada penerima, 21 September 2003, jam 21.04 
WIB.

b. Hikmahanto Juwana, “Pailitnya Prudential, Harga Mahal Panasea 
IMF,” dalam http://64.203.71.11/kompas-cetak/0405/19/ opini/ 
1029674.htm, Akses 19 Mei 2004.

c. http://id.wikipedia.org/wiki/Keadaan_kahar, Akses 24 Mei 2009.
d. http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13426&cl=Berita, 

“PKPU Kreditor:Tanpa Adanya Utang, Pemohon Tidak Punya Legal 
Standing,” Akses 19 Agustus 2005.

e. http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_ 
force%20majeure%20/%20overmacht%20/%20keadaan%20 
memaksa_&ident=161, Akses 2 Mei 2009.

f. Kennedy, John. Industrial Revolution, Edisi CD Rom, Oxford University 
Press, 1999.

 Rousseau, J.J. The Spirit of Law, dalam http://.www.LegalSources.com.
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Penulisan nomor dan keterangan grafik, tabel, dan gambar adalah sebagai 
berikut:
1. Semua bentuk tabel, grafik atau gambar diberi nomor urut dari bagian 

depan ke belakang dengan angka Arab (1, 2, 3, ..).
2. Nomor dan keterangan tabel, grafik atau gambar diletakkan di bawah tabel, 

grafik atau gambar secara center (di tengah), diteruskan dengan penulisan 
judul tabel, grafik atau gambar di bawah nomor tabel, grafik atau gambar 
dengan huruf besar pada setiap awal kata, kecuali katasambung.

3. Di bawah tabel, grafik atau gambar dituliskan sumber tabel, grafik atau 
gambar.
Contoh tabel:

 Tabel 1. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas menurut Jenis Pelanggaran di 
Kabupaten Bantul pada 2005 – 2007.

No. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas 2005 2006 2007
1. SIM 5.927 2.529 4.713
2. STNK 3.725 1.080 1.476
3. Tidak Mengenakan Helm 1.310  823 1.526
4. Melanggar Marka Jalan  926 1.725  917
5. Rambu Lalu Lintas 1.410 2.988  746
6. Pelanggaran Lainnya  978  92 1.494

Sumber: Polres Bantul

TABEL, GRAFIK, 
ATAU GAMBAR

BAB VII
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 Grafik 1. Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban 
Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Berdasarkan 
Jumlah Permohonan yang Berhasil Dikumpulkan Putusannya.

 Sumber: Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, 1998 – 2007 

 Contoh gambar:

 Gambar 1. Pejalan Kaki Dilarang Menyeberang
 Sumber: detail.en.china.cn/provide/detail,1075107300.html
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A. Format Penulisan
Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun tesis, 

yaitu sebagai berikut:
1. Naskah ditulis di atas kertas HVS ukuran kuarto A4, 80 gram, dalam 

satumuka (tidak bolak-balik).
2. Penulisan menggunakan huruf standar untuk seluruh naskah ditulis 

dengan komputer memakai huruf: Times New Roman, ukuran huruf 
(font): 12.

3. Naskah diketik dalam jarak 2 spasi kecuali kutipan langsung yang 
lebihdari 5 baris diketik dalam jarak 1 spasi.

4. Catatan kaki dicetak dalam jarak 1 spasi dengan ukuran huruf (font): 
10.

5. Batas ruang pengetikan pada bagian atas dan tepi atau margin kiri 
adalah 4 cm dan batas bagian bawah dan tepi atau margin kanan 
adalah 3 cm dari pinggir kertas.

6. Semua ruang halaman ruangan penulisan harus diisi penuh dimulai 
dari batas tepi atau margin kiri dan berakhir pada batas tepi (margin) 
kanan.

Ruang pengetikan, kecuali:
a. untuk setiap alinea dimulai ketukan ke 7.
b. untuk baris pertama dan seterusnya kutipan langsung dimulai; 

ketukan ke 7.

TEKNIK 
PENULISAN TESIS

BAB VIII
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c. untuk baris pertama catatan kaki dimulai ketukan ke 7 dan baris 
ke 2 dan seterusnya sejajar dengan batas tepi atau margin kiri 
ruang penulisan.

B. Bahasa Penulisan
Kaidah bahasa yang harus dipergunakan dalam penulisan tesis antara lain:
1. Penulisan seluruh tesis harus menggunakan tata bahasa Indonesia 

baku dan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).
  Hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak timbul kesalahan 

sebagaimana sering terjadi antara lain:
a. Kata penghubung seperti “sehingga”, “adapun” dan 

“sedangkan”tidak boleh digunakan untuk memulai suatu kalimat.
b. Kata depan seperti “pada” dan “dalam”, tidak boleh digunakan 

secara salah misalnya diletakkan di depan subjek kalimat, 
sehingga tidak lagi menjadi subjek, dengan demikian susunan 
kalimat tersebut menjadi rusak karena tidak ada subjeknya. 
Contoh: Dalam Pasal 6 mengatur… (salah) seharusnya: Pasal 6 
mengatur… (benar) atau dalam Pasal 6 diatur tentang ... (benar).

c. Kata “di mana” dan “dari” tidak tepat jika digunakan seperti 
“where” dan “of” dalam bahasa Inggris. Dalam Bahasa Indonesia 
bentuk seperti itu tidak baku, jadi tidak boleh digunakan. Contoh: 
Pendapat dari Mahfudz MD… (salah), seharusnya: Pendapat 
Mahfudz MD…(benar).

d. Penulisan “di” harus dibedakan sebagai awalan atau kata depan. 
Sebagai awalan, “di” ditulis serangkai dengan kata dasarnya, 
misalnya dikelola, dipelajari, dan dibaca, sedangkan “di” sebagai 
kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, seperti 
di dalam, di bawah, di atas, di sini, di antara, dan di mana.

e. Huruf kapital atau besar harus digunakan secara tepat, misal: 
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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2. Penyajian materi hendaknya diuraikan dengan kalimat yang singkat, 
padat dan jelas, sehingga mudah dipahami. Setiap kalimat 

memuat paling tidak subjek dan predikat. Dalam kalimat tidak boleh 
digunakan kata ganti orang pertama dan orang kedua, seperti: saya, 
kita, dan engkau, tetapi dibuat menjadi kalimat pasif. Pada halaman 
kata pengantar juga tetap harus dipergunakan bahasa resmi dan baku. 
Penggunaan kata “saya” diganti “penulis”.

3. Kata atau istilah yang berasal dari bahasa asing yang sudah ada 
padanannya dalam bahasa Indonesia harus digunakan kata atau istilah 
padanannya, sedangkan yang belum ada padanannya, digunakan kata 
atau istilah aslinya atau dengan mengikuti pola transliterasi bahasa 
asing ke bahasa Indonesia dan dicetak miring. Bahasa asing adalah 
bahasa atau istilah di luar bahasa Indonesia.

4. Kutipan langsung literatur dari bahasa asing boleh dikutip sesuai 
aslinya dengan berpedoman pada tata cara penulisan kutipan.

C. Penulisan Judul, Bab, Sub-Bab, Sub-Sub Bab
Penulisan judul, bab, sub bab, dan sub-sub bab dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:
1. Judul yang dicantumkan pada halaman sampul depan dan halaman 

judul proposal penelitian dan/atau tesis semuanya ditulis dengan 
huruf kapital, begitu juga judul pada setiap Bab, daftar isi dan kata 
pengantar.

2. Jika judul usulan penelitian dan/atau tesis lebih dari dua baris maka 
harus ditulis dalam bentuk piramida terbalik.

3. Penulisan judul sub-Bab dan pemecahan selanjutnya, huruf kapital 
hanya dituliskan pada huruf pertama.

4. Penulisan nomor bab harus menggunakan angka Romawi (I, II, III, 
danseterusnya), sedangkan setiap sub-bab ditandai dengan abjad 
kapital (A,B, C, dan seterusnya). Pemecahan lagi dari sub-Bab ke 
dalam sub-subbab menggunakan angka arab (1, 2,3, dan seterusnya), 
dan jika ada pemecahannya lagi ke dalam bagian yang lebih kecil 
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menggunakan huruf abjad kecil (a, b, c, dan seterusnya), dan jika ada 
pemecahannya lagi kedalam bagian yang lebih kecil menggunakan 
huruf abjad kecil [1), 2), 3)],dan jika ada pemecahannya lagi ke dalam 
bagian yang lebih kecil menggunakan huruf abjad kecil [a), b), c)].

Contoh :
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah

1. ... 2. ...
3. ...

a. ....
b. ....
c. ....

1) ....
2) ....
3) ....

a) ....
b) ....
c) ....

(1) .... 
(2) ....
(3) ....

(a) ....
(b) ....
(c) ....

5. Pengetikan nomor dan judul bab diletakkan di tengah, sedangkan sub 
bab dimulai pada batas tepi atau margin kiri ruang pengetikan.
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D. Penomoran Halaman
Penomoran halaman dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Penomoran halaman tesis adalah:

a. Bagian awal menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, dan 
seterusnya);

b. Bagian pokok dan bagian akhir menggunakan angka Arab (1, 2, 3, 
dan seterusnya) dengan catatan bahwa untuk bagian akhir hanya 
melanjutkan nomor dari bagian pokok (tidak dimulai lagi dari 
nomor 1).

2. Nomor halaman tesis diletakkan menurut masing-masing bagian, 
sebagai berikut:
a. Bagian awal diletakkan di sudut kanan bawah.
b. Bagian pokok dan akhir diletakkan di sudut kanan atas , kecuali 

pada halaman pertama pada setiap Bab dalam bagian pokok tesis, 
halaman pertama daftar pustaka, dan halaman pertama setiap 
jenis lampiran harus diletakkan pada sudut kanan bawah.

E. Jumlah Halaman Tesis
Jumlah halaman bagian pokok tesis minimal 75 halaman.
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Buku Pedoman 
PENULISAN DAN UJIAN TESIS

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER

BAB IX
LAMPIRAN
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1. Cover Proposal Tesis MKn FH UII 

Contoh Cover dan Halaman Persetujuan Proposal Tesis :  
 

JUDUL PROPOSAL TESIS 

DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL 

 

 

PROPOSAL TESIS 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

OLEH : 

 

 

Nama Mhs.  : NAMA MAHASISWA & GELAR S1 

No. Induk Mhs.  : NIM MAHASISWA 

 

 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER   

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

2020 
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JUDUL PROPOSAL TESIS 

DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL 

 

 

Oleh : 

 

Nama Mhs.  : NAMA MAHASISWA & GELAR S1 

No. Induk Mhs.  : NIM MAHASISWA 

 
Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  

Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis 
Program Studi  Kenotariatan Program Magister 

 
Pembimbing 1 

 
 

Nama & Gelar Pembimbing 1.  Yogyakarta, .......................... 

Pembimbing 2 
 

 
Nama & Gelar Pembimbing 2.  Yogyakarta, .......................... 

 
 

Mengetahui 
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  

Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia 

 
 
 

Dr. Nurjihad, S.H., M.H. 
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2. Cover Tesis MKn FH UII 

Contoh Cover dan Halam Persetujuan Tesis : 
 

JUDUL TESIS 

DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL 

 

 

 

T E S I S 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

OLEH : 

 

NAMA MHS.  : NAMA MAHASISWA & GELAR S1 

NO. INDUK MHS. : NIM MAHASISWA 

 

 
 
 

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
2020 
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JUDUL TESIS 

DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL 

 

Oleh : 

 

Nama Mhs.  : NAMA MAHASISWA & GELAR S1 

No. Induk Mhs.  : NIM Mahasiswa 

 

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis 

Program Studi Kenotariatan Program Magister 
 

 

Pembimbing 1 

 

Nama & Gelar Pembimbing 1. Yogyakarta, .......................... 

Pembimbing 2 

 

Nama & Gelar Pembimbing 2.   Yogyakarta, ........................... 

 

Mengetahui 
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  

Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia 

 

 

Dr. Nurjihad, S.H., M.H. 
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3. Cover Tesis Lulus MKn FH UII 

Contoh Cover dan Halaman Pengesahan Tesis Lulus : 

 
JUDUL TESIS 

DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL 

 
 
 

T E S I S 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
OLEH : 

 
 
 

NAMA MAHASISWA :  NAMA MAHASISWA & GELAR S1 
NO. INDUK MAHASISWA :  NO. INDUK MAHASISWA 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
2020 
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JUDUL TESIS 

DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL 

 
 

 
 

T E S I S 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Oleh : 
 
 

Nama Mahasiswa  :  Nama Mahasiswa & Gelar S1  
No. Induk Mahasiswa :  No. Induk Mahasiswa 

 
 
 
 

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS  

pada hari (Nama Hari), Tanggal .. Bulan .. Tahun .. 
  
   
 
  
  

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 
2020 
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JUDUL TESIS 

DITULIS DENGAN HURUF KAPITAL   

 
 

Oleh :  
  

Nama Mahasiswa  :  Nama Mahasiswa & Gelar S1  
No. Induk Mahasiswa :  No. Induk Mahasiswa 

 
  

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS  

pada hari (Nama Hari), Tanggal .. Bulan .. Tahun .. 
 
Pembimbing 1  
  
 
Nama & Gelar Pembimbing 1  Yogyakarta, ..........................  

Pembimbing 2  
  
 
Nama & Gelar Pembimbing 2   Yogyakarta, ...........................  

Anggota Penguji   
  
 
 Nama & Gelar Penguji    Yogyakarta, ...........................  

  
Mengetahui  

Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  

Universitas Islam Indonesia  
 
 
  

Dr. Nurjihad, S.H., M.H. 
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Buku Pedoman 
PENULISAN DAN UJIAN TESIS

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER

MANUAL BOOK PENGGUNAAN
SISTEM INFORMASI TUGAS AKHIR

(SISTA)
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PENGGUNA APLIKASI : MAHASISWA 
LOGIN : https://app.pascasarjanahukum.uii.ac.id/sista 

 
 Masukkan nama pengguna dan kata sandi. (Default NIM) 
 Tekan tombol Masuk. 
 Jika berhasil Login maka akan di arahkan ke Beranda. 
 Namun jika gagal/lupa password, bisa menghubungi Admin 

akademik untuk minta Reset password. 
 

 
 

Gambar 2.1 Halaman Login 
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 BERANDA 
 Jika login berhasil, maka muncul halaman Beranda untuk 

kontrol Mahasiswa, yang menampilkan struktur menu fitur 
aplikasi. 

 Pilihan menu utama di sebelah sisi kiri untuk pengelolaan data. 
 
 

 
Gambar 2.2 Beranda SISTA : Mahasiswa 

 
 MENU DATA MAHASISWA 

Menu Data Mahasiswa pada sisi kiri halaman aplikasi, jika 
data mahasiswa masih kosong, akan ditampilkan halaman Tambah 
Data Mahasiswa. Jika data mahasiswa sudah diisi, akan ditampilkan 
halaman Detil Data Mahasiswa. Data Mahasiswa menjadi syarat 
agar fitur dari aplikasi SISTA dapat di pergunakan kedepan.  

 Tambah Data Mahasiswa 
1. Pada halaman Tambah Data Mahasiswa, isikan data 
identitas mahasiswa secara lengkap dan data yang sebenarnya. 
Selalu update data jika ada perubahan data sewakatu-waktu. 
2. Tekan tombol Simpan untuk menyimpan data mahasiswa 
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yang telah diisikan, atau tekan tombol Batal untuk 
membatalkan proses peyimpanan data. 

 Detil Data Mahasiswa 

 Pada halaman Detil Data Mahasiswa, ditampilkan data 
identitas mahasiswa secara lengkap. 

 Untuk mengubah data mahasiswa, tekan tombol Ubah pada 
sisi kanan atas. 

 

 
 

Gambar 2.3 Halaman Detail Data Mahasiswa 
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 Ubah Data Mahasiswa 

1. Pada halaman Ubah Data Mahasiswa, ubah isian data yang 
telah ditampilkan pada kolom pengisian. 

2. Tekan tombol Simpan untuk menyimpan data hasil 
pengubahan, atau tekan tombol Batal untuk 
membatalkan proses pengubahan data. 

 

 
 

Gambar 2.4 Halaman Ubah Data Mahasiswa 
 

 PENGAJUAN JUDUL TESIS 

 Data Pengajuan Judul Tesis 

 Jika memilih menu Pengajuan Judul Tesis pada sisi kiri 
halaman aplikasi, akan masuk ke halaman Data Pengajuan 
Judul Tesis yang menampilkan tabel data pengajuan judul 
Tesis. 

 Untuk membuat pengajuan judul Tesis, tekan tombol Buat 
Pengajuan pada sisi kanan atas. 
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 Untuk menampilkan detil data pengajuan judul Tesis, tekan 
tombol Detil Data pada kolom Aksi. 

 

 
 

Gambar 2.5 Halaman Pengjuan Judul Tesis 
 
 

 Pengajuan Judul Tesis 

 Pada halaman Pengajuan Judul Tesis, ditampilkan 
persyaratan pengajuan judul Tesis bagi mahasiswa. 

 Tekan tombol Lanjutkan untuk menampilkan form 
pengajuan judul Tesis, kemudian isikan data pengajuan 
judul Tesis secara lengkap. 

 Tekan tombol Simpan untuk menyimpan data pengajuan 
judul Tesis yang telah diisikan, atau tekan tombol Batal 
untuk membatalkan proses peyimpanan data. 
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Gambar 2.6 Halaman Contoh Pengajuan Judul Tesis 
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 Detil Data Pengajuan Judul Tesis 

 Pada halaman Detil Data Pengajuan Judul Tesis, 
ditampilkan data pengajuan judul Tesis secara lengkap. 

 Sebelum menulis rencana pengajuan judul dan 
pembimbing, Ada baiknya mahasiswa untuk mengecek 
referensi judul tesis yang telah diajukan oleh mahasiswa 
sebelumnya dengan fitur Cek Judul atau bisa datang ke 
perpustakaan untuk mengecek Tesis yang sudah jadi, agar 
kedepan tidak timbul plagiasi. 

 Untuk mengubah data pengajuan judul Tesis, tekan tombol 
Ubah pada sisi kanan atas. 

 Jika data pengajuan  judul  Tesis telah siap untuk diajukan, 
tekan tombol  Ajukan pada sisi  kanan atas. Maka data tidak 
dapat diubah setelah Klik diajukan. 
 

 
 

Gambar 2.7 Halaman Detail Data Pengjuan Judul Tesis  
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 Ubah Data Pengajuan Judul Tesis 

 Mahasiswa masih dapat mengubah data judul ketika judul 
belum tersubmit / belum terajukan, dengan memilih 
tombol Ubah Pada halaman tampilan di atas. 

 Untuk mengubah data pengajuan judul Tesis, tekan tombol 
Ubah pada sisi kanan atas. 

 Jika data pengajuan judul Tesis telah siap untuk diajukan, 
tekan tombol Ajukan pada sisi kanan atas. Setelah klik 
Tombol Ajukan, Maka data tidak dapat diubah lagi. 

 Setelah pengajuan judul dan pembimbing berhasil diSubmit 
/ diajukan, mahasiswa tinggal menunggu hasil pengajuan 
judul dan pembimbing dengan rajin memantau SISTA setiap 
satu minggu 2 kali minimal. 

 Jika pengajuan judul dan pembimbing sudah di ACC di 
SISTA, Maka mahasiswa bisa mengkonfirmasi ke admin 
untuk mencetak kartu bimbingan dan SK Pembimbing. 

 

     
 Gambar 2.8 Halaman Data Pengjuan Judul Tesis Sebelum 

diSubmit / diajukan 
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 BIMBINGAN 

 Menu Bimbingan Online 

 Menu Bimbingan : poda menu ini berfungsi untuk 
menampilkan tabel data bimbingan dan pengajuan 
Bimbingan Online ke Pembimbing. 

 Untuk menampilkan detil data bimbingan dan 
melakukan bimbingan Online, pada dosen 
pembimbing tekan tombol Bimbingan untuk 
memulai proses bimbingan Online. 
 

 
 

Gambar 2.9 Halaman Pengajuan Bimbingan Online  
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 Detil Menu Bimbingan Online  

 Pada halaman pengajuan Bimbingan, ditampilkan history 
data bimbingan mahasiswa dengan dosen pembimbing 
yang bersangkutan. 

 Untuk memulai bimbingan, kirimkan pesan data bimbingan 
secara lengkap melalui form Bimbingan, kemudian tekan 
tombol Kirim untuk mengirimkan pesan, atau tekan tombol 
Batal untuk membatalkan proses pengiriman pesan. 

 Untuk menampilkan detil data bimbingan dan melanjutkan 
topik bimbingan yang telah dikirimkan, pilih data bimbingan 
pada halaman Riwayat Bimbingan. 

 
 

 
 

Gambar 2.10 Halaman Detail Bimbingan Online 
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 Detil Topik Bimbingan 

 Pada halaman Detil Topik/Data Bimbingan, 
ditampilkan history data bimbingan mahasiswa dengan 
dosen pembimbing yang telah terjadi sebelumnya 
secara lengkap. 

 Untuk melanjutkan topik bimbingan dengan dosen yang 
pernah dibahas sebelumnya, kirimkan pesan ulasan atau 
komentar, kemudian tekan tombol Kirim Komentar untuk 
mengirimkan pesan. 
 

 

 
 

Gambar 2.11 Halaman Detil Topik Bimbingan Online 
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 MENU SEMINAR PROPOSAL 
 PENDAFTARAN SEMINAR 

 Pada submenu Pendaftaran Seminar di sisi kiri halaman 
aplikasi, jika muncul pesan “Anda Belum Bisa Mendaftar 
Seminar Proposal”, maka Mahasiswa harap 
mengkonfirmasi pendaftaran kepada Admin Akdemik 
dengan menyerahkan Syarat Seminar yaitu : 

  3 Copy Berkas Proposal yang telah di ACC / disetujui 
oleh Dosen pembimbing dengan bukti tanda tangan 
dosen pembimbing di halaman persetujuan.  

 Setelah syarat tersebut lengkap, admin Akademik 
akan membuka akses pendaftarasn seminar proposal. 

 Jika akses halaman pendaftaran sudah terbuka, akan 
ditampilkan halaman Pendaftaran Seminar 
Proposal. 

 Pada halaman Pendaftaran Seminar Proposal, 
mahasiswa dapat mengubah judul Tesis yang mengalami 
perubahan pada saat proses bimbingan berlangsung, cek 
data seminar proposal secara lengkap. 

 Centang kotak dibawah kemudian Klik tombol Daftar 
Seminar untuk mendaftar seminar proposal. 
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Gambar 2.12 Halaman Pendaftaran Seminar Proposal 
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 STATUS PENDAFTARAN SEMINAR PROPOSAL 

 Jika pada halaman Status Pendaftaran Seminar 
Proposal muncul pesan “Pendaftaran Seminar Sedang 
Diproses”, artinya status pendaftaran seminar proposal 
sedang dalam pemrosesan. Jika pendaftaran seminar 
proposal telah diproses (disetujui), akan ditampilkan data 
pendaftaran seminar proposal mahasiswa secara lengkap. 

 
 

 Gambar 2.13 Halaman Status Pendaftaran Seminar Proposal 
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 MENU UJIAN TESIS  

 PENDAFTARAN UJIAN 
 Pada submenu Pendaftaran Ujian di sisi kiri halaman 

aplikasi, jika muncul pesan “Anda Belum Bisa Mendaftar 
Ujian Tesis”, harap mengunduh form pendaftaran ujian 
Tesis terlebih dahulu, maka Mahasiswa harap 
mengkonfirmasi pendaftaran kepada Admin Akdemik 
dengan menyerahkan Syarat-Syarat yang tertera pda form 
pendaftaran tesis yang telah di download antara lain : 

  3 Copy Berkas Tesis yang telah di ACC / disetujui oleh 
Dosen pembimbing dengan bukti tanda tangan dosen 
pembimbing di halaman persetujuan.  

 Setelah syarat-syarat lainnya lengkap, admin 
Akademik akan membuka akses pendaftarn Ujian 
Tesis. 

 Jika akses halaman sudah terbuka, akan ditampilkan halaman 
Pendaftaran Ujian Tesis. 

 Pada halaman Pendaftaran Ujian Tesis, mahasiswa dapat 
mengubah judul Tesis yang mengalami perubahan pada saat 
proses bimbingan berlangsung, cek data Tesis secara lengkap. 

 Tekan tombol Daftar Ujian untuk mendaftar ujian Tesis. 
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Gambar 2.14 Halaman Pendaftaran Pendadaran Ujian Tesis 
 

 STATUS PENDAFTARAN 
 

 Pada halaman Status Pendaftaran Ujian Tesis, jika 
muncul pesan “Pendaftaran Ujian Sedang Diproses”, 
artinya status pendaftaran ujian Tesis sedang dalam 
pemrosesan. Jika pendaftaran ujian Tesis telah 
diproses (disetujui), akan ditampilkan data 
pendaftaran ujian Tesis mahasiswa secara lengkap. 
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Gambar 2.15 Halaman Status Pendaftaran Pendadaran Ujian 

Tesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUKU PEDOMAN PENULISAN DAN UJIAN TESIS

90

MENU DAFTAR JUDUL TESIS 

 Menu Daftar Judul Tesis berfungsi untuk menampilkan 
tabel judul Tesis mahasiswa yang telah mengajukan 
Judulnya melalui SISTA. 
 

 
 

Gambar 2.16 Halaman List Judul Tesis 
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 MENU DOKUMEN 
 

 Jika memilih menu Dokumen pada sisi kiri halaman 
aplikasi, akan masuk ke halaman Dokumen yang 
menampilkan tabel dokumen. 

 Untuk mengunduh dokumen, pilih dokumen yang akan 
diunduh. 
 

 
Gambar 2.17 Halaman Unduh Dokumen 
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 MENU AKUN PRIBADI 
 

 Menu Akun Pribadi berfungi untuk menampilkan data 
profil akun. 

 Untuk mengubah kata sandi, tekan tombol Ubah Kata Sandi 
pada sisi kiri atas. 

 Untuk mengubah data profil akun, ubah isian data yang 
telah ditampilkan pada kolom pengisian, kemudian tekan 
tombol Simpan untuk menyimpan data hasil pengubahan, 
atau tekan tombol Batal untuk membatalkan proses 
pengubahan data. 
 

 
 

Gambar 2.18 Halaman Pengaturan Akun Pribadi 




