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Pengantar
B u k u  P a n d u a n 
Program Sarjana 
Faku l tas  Hukum 
UGM terbit setiap 
tahun. Penerbitan 
set iap tahun in i 
dilaksanakan agar 
s e m u a  s i v i t a s 
akademika selalu 
m e n d a p a t k a n 

informasi terkini dan memiliki pedoman yang 
sama dalam mengikuti proses penyelenggaraan 
pembelajaran di Fakultas Hukum. Buku panduan 
ini berisi hal-hal pokok yang perlu dan penting 
diketahui oleh semua sivitas akademika, disajikan 
secara sederhana tetapi jelas dan informatif. Setiap 
tahun tentu berbeda, khususnya yang berkaitan 
dengan kalender akademik.

Agar semua sivitas akademika mengetahui 
lingkungannya dengan baik, pada bagian awal buku 
ini dipaparkan gambaran selintas tentang UGM, 
termasuk visi dan misinya, serta berbagai unit 
kegiatan dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh 
mahasiswa. Kemudian, sajian tentang sejarah 
singkat Fakultas Hukum diharapkan dapat 
mengantarkan memahami bagian-bagian 
selanjutnya yang merupakan inti dari buku ini.

Pada bagian-bagian selanjutnya yang 
merupakan inti buku ini dijelaskan tentang 
kurikulum 2015, bagaimana penyelenggaraan 
proses pendidikan dan pengajaran, syarat dan 
prosedur serta tata cara penulisan hukum, 
macam-macam Departemen beserta dosen 
anggota Departemen yang bersangkutan, tenaga 
pendidik dan kependidikan, organisasi pengelolaan 
pendidikan dan pengajaran beserta unit-unit 
pendukungnya, serta organisasi kemahasiswaan. 
Terhadap informasi tersebut, mahasiswa 
diharapkan dapat mencermatinya dengan seksama 
sehingga dapat merencanakan dan mengikuti 
proses pembelajaran dengan baik.

Dengan diterbitkannya Buku Panduan 
Program Sarjana Fakultas Hukum UGM Tahun 
2020 ini, saya mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan kepada tim penyusun dan pihak lain 
yang terlibat dalam penyusunan buku ini.

Yogyakarta, Juli 2020
Dekan,

Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

Panduan Program Sarjana



Pengantar
uku  Panduan  in i 
d i s u s u n  s u p a y a 
mahas i swa dapat 
mengikut i  proses 
pendid ikan t inggi 
I l m u  H u k u m  d i 
Fa k u l t a s  Hu kum 
UGM dengan baik. 
Penjelasan mengenai 
substansi ,  i s i  dan 
k e l e m b a g a a n 

diharapkan menjadi modal untuk mengembangkan  
kemampuan kritis mahasiwa FH UGM selama 
belajar. Ibarat mahasiswa mau masuk kedalam 
rumah, Buku Panduan ini menjelasakan isi, struktur 
dan fasilitas pendukung dan cara mengunakan 
rumah supaya nyaman, aman dan bermanfaat. 
Sebagai bagian civitas akademika, mahasiwa 
diharapkan memiliki gambaran peran dan fungsi 
nya melalui Buku Panduan ini. Interaksi dan relasi 
akademik dan non akademik dijelaskan dan 
dipaparkan secara mudah dan dalam garis besar 
sehingga mahasiswa dituntut untuk selalu aktif, 
antisipatif dan adaptif dalam proses pendidikan di 
FH UGM yang dapat dituntun melalui Buku Panduan 
ini.

Penguasaan terhadap asas, prinsip, teori dan 
doktrin hukum merupakan kompetensi dasar yang 
harus dimiliki oleh mahasiswa FH UGM. Disamping 
itu, kemampuan untuk menerapkan dan mencari 
solusi atas fenomena dan permasalahan hukum 

adalah capaian kompetensi dalam ranah 
pengetahuan dan keterampilan hukum. Nilai-nilai 
kejujuran, disiplin dan integritas melengkapi capaian 
pembelajaran mahasiwa FH UGM yang ditentukan 
dalam Buku Panduan ini. Mahasiswa FH UGM wajib 
membaca, mengerti dan memahami seluruh 
informasi yang ada dalam Buku Panduan ini. 
Ketentuan mengenai nilai-nilai kejujuran, disiplin 
dan integritas merupakan nafas dalam pelaksanana 
pendidikan hukum di FH UGM. Keterlibatan 
mahasiwa sebagai bagian civitas akademika dalam 
pengamalan nilai-nilai tersebut merupakan 
keharusan yang harus dipraktekkan sesuai dengan 
ketentuan dalam Buku Panduan ini.

Buku Panduan ini jauh dari sempurna karena 
ada banyak aspek yang mungkin belum dimasukkan 
sehingga kearifan dan kejernihan pemikiran dan 
obyektifitas mahasiswa, dosen dan tenaga 
kependidikan dalam melaksanakan proses 
pendidikan sangat diperlukan bagi pencapaian 
kepentingan terbaik seluruh civitas akademika FH 
UGM. Jayalah FH UGM, mulialah mahasiwa FH 
UGM, khususnya angkatan 2020 dan sukses buat 
semua. VIVA JUSTICA.....VIVA JUSTICIA.....VIVA 
JUSTICIA......
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A. Umum
Universitas Gadjah Mada (UGM) yang akrab 
disebut “kampus kerakyatan” lahir pada 
tanggal 19 Desember 1949 di Yogyakarta 
dan dipimpin pertama kali oleh Prof. Dr. 
Sardjito sebagai Presiden Universitas. 
Universitas ini merupakan universitas negeri 
pertama yang berhasil didirikan Negara 
Republik Indonesia, setelah 3 universitas 
peninggalan Belanda, yakni Technishe 
Hogeschool (Institut Teknologi Bandung), 
Recht Hogeschool (Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia), Geneeskundige 
Hogeschool (Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia). UGM lahir dari berbagai 
komponen perguruan tinggi yang telah 
melangsungkan proses belajar mengajar 
sebelumnya yang kemudian melebur dalam 
wadah Universitas Gadjah Mada, yakni:

1. Fakultas Kedokteran, yang didalamnya termasuk 
Bagian Farmasi, Bagian Kedokteran Gigi dan 
Akademi Pendidikan Guru Bagian Kimia dan Ilmu 
Hayat;

2. Fakultas Hukum, yang didalamnya termasuk 
Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan 
Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi 
Pendidikan Guru Bagian Tata Negara, Ekonomi dan 
Sosiologi;

3. Fakultas Teknik, yang didalamnya termasuk Akademi 
Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru Bagian 
Ilmu Alam dan Ilmu Pasti;

4. Fakultas Sastra dan Filsafat, yang didalamnya 
termasuk Akademi Pendidikan Guru Bagian Sastra;

5. Fakultas Pertanian, yang di dalamnya termasuk 
Akademi Pertanian dan Kehutanan; dan

6. Fakultas Kedokteran Hewan.

Dalam perjalanannya yang relatif panjang, 
tercatat UGM telah beberapa kali 
mengalami perubahan baik dari aspek 
penamaan maupun status kelembagaan 
hingga komponen pendukungnya. UGM 
menyelenggarakan program studi yang 
meliputi 5 jenjang, yakni: diploma, sarjana, 
profesi, magister dan spesialis, serta 
doktor. Penyelenggaraan program studi 
tersebut dikelola oleh 18 Fakultas (Biologi, 
Ekonomika dan Bisnis, Farmasi, Filsafat, 
Geografi, Hukum, Ilmu Budaya, Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Kedokteran, Kedokteran 
Gigi, Kedokteran Hewan, Kehutanan, 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Pertanian, Peternakan, Psikologi, Teknik, 
dan Teknologi Pertanian); dan 2 Sekolah, 
yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah 
Pascasarjana.

Sebagai universitas perjuangan yang dilahirkan dengan 
penuh kesadaran untuk mengisi kemerdekaan, dalam 
rangka mencapai visinya menjadi sebagai pelopor 
perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan 
inovatif, mengabdi pada kepentingan bangsa dan 
kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan 
Pancasila, UGM telah berpartisipasi aktif dalam berbagai 
kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan 
masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta 
beberapa model pengabdian masyarakat lainnya.

Ilmu yang pengetahuan yang dikembangkan harus 

mengabdi pada kepentingan masyarakat yang 
termanfaatkan secara maksimal bagi pengembangan 
ilmu, lebih lanjut bagi masyarakat, pemerintah dan 
industri. Lulusan yang dihasilkan oleh UGM harus menjadi 
insan yang Pancasilais dengan integritas moral, keahlian, 
dan keterampilan yang tinggi yang mengabdi pada 
kepentingan masyarakat.

Berbagai perhargaan internasional telah diraih UGM, 
antara lain peringkat 15 dalam daftar 100 perguruan 
tinggi terbaik Asia Tenggara dan peringkat 250 perguruan 
tinggi dunia versi versi Webometrics, sehingga semakin 
menguatkan posisi UGM sebagai universitas kelas dunia. 
UGM tercatat memiliki international collaboration dengan 
291 universitas atau institusi internasional. QS World 
University by Subject 2020 telah merilis peringkat dan 
menempatkan UGM pada peringkat pertama di Indonesia 
untuk enam disiplin ilmu. Keenam disiplin ilmu tersebut 
adalah Sosio dan Humaniora, Geografi, Bisnis dan Studi 
Manajemen, Studi Pembangunan, Hukum, dan Sosiologi.

B. Visi
Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan 
tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, 
mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan 
dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

C. Misi
Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
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Pertanian, Peternakan, Psikologi, Teknik, 
dan Teknologi Pertanian); dan 2 Sekolah, 
yaitu Sekolah Vokasi dan Sekolah 
Pascasarjana.

Sebagai universitas perjuangan yang dilahirkan dengan 
penuh kesadaran untuk mengisi kemerdekaan, dalam 
rangka mencapai visinya menjadi sebagai pelopor 
perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan 
inovatif, mengabdi pada kepentingan bangsa dan 
kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan 
Pancasila, UGM telah berpartisipasi aktif dalam berbagai 
kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan 
masyarakat seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) serta 
beberapa model pengabdian masyarakat lainnya.

Ilmu yang pengetahuan yang dikembangkan harus 

mengabdi pada kepentingan masyarakat yang 
termanfaatkan secara maksimal bagi pengembangan 
ilmu, lebih lanjut bagi masyarakat, pemerintah dan 
industri. Lulusan yang dihasilkan oleh UGM harus menjadi 
insan yang Pancasilais dengan integritas moral, keahlian, 
dan keterampilan yang tinggi yang mengabdi pada 
kepentingan masyarakat.

Berbagai perhargaan internasional telah diraih UGM, 
antara lain peringkat 15 dalam daftar 100 perguruan 
tinggi terbaik Asia Tenggara dan peringkat 250 perguruan 
tinggi dunia versi versi Webometrics, sehingga semakin 
menguatkan posisi UGM sebagai universitas kelas dunia. 
UGM tercatat memiliki international collaboration dengan 
291 universitas atau institusi internasional. QS World 
University by Subject 2020 telah merilis peringkat dan 
menempatkan UGM pada peringkat pertama di Indonesia 
untuk enam disiplin ilmu. Keenam disiplin ilmu tersebut 
adalah Sosio dan Humaniora, Geografi, Bisnis dan Studi 
Manajemen, Studi Pembangunan, Hukum, dan Sosiologi.

B. Visi
Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor perguruan 
tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, 
mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan 
dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

C. Misi
Menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
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kepada masyarakat serta pelestarian ilmu yang unggul dan 
bermanfaat bagi masyarakat.

D. Tujuan
Menjadikan UGM sebagai perguruan tinggi terbaik di 
Indonesia dengan reputasi internasional melalui:

1. pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka 
menghasilkan lulusan yang unggul kompeten;

2. produk penelitian yang menjadi rujukan nasional yang 
berwawasan lingkungan dan responsif terhadap 
permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara yang 
berbasis pada nilai-nilai keunggulan Iokal;

3. pengabdian kepada masyarakat yang mampu 

mendorong kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat secara berkelanjutan;

4. tata kelola universitas yang berkeadilan, transparan, 
partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antarbidang 
guna menunjang keefektifan dan efisiensi pemanfaatan 
sumber daya; dan

5. kerja sama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan 
dengan para mitra.

E. Sasaran
1. Pendidikan tinggi yang berkualitas dalam rangka 

menghasilkan lulusan yang unggul kompeten, 
dengan sasaran sebagai berikut:

a. meningkatnya mahasiswa yang berkualitas dan 
berimbang;

b. terciptanya sistem pembelajaran yang sinergis 
antara intra-, ko-, dan ekstra-kurikuler yang 
mampu menjawab tantangan lokal, nasional 
dan global; dan

c. tercapainya reputasi universitas yang 
menunjukkan keunggulan bangsa.

2. Produk penelitian yang menjadi rujukan nasional 
yang berwawasan lingkungan dan responsif 
terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan 
negara yang berbasis pada nilai-nilai keunggulan 
Iokal, dengan sasaran sebagai berikut:

a. tersedianya sumber daya yang berkualitas dan 
memadai dalam pengembangan penelitian yang 
mengutamakan kemanfaatan;

b. tercapainya kualitas dan kuantitas hasil penelitian 
yang relevan dengan arah kebijakan universitas; 
dan

c. meningkatnya publikasi dan inkubasi hasil 
penelitian.

3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu 
mendorong kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat secara berkelanjutan, dengan sasaran 
sebagai berikut:

a. meningkatnya kapasitas lembaga/unit yang 
membidang i  urus an Pengabdian kepada 
Masyarakat;

b. meningkatnya keterlibatan dan jangkauan 
un ivers i ta s  da lam program pengabd ian 
masyarakat; dan

c. meningkatnya adopsi kemanfaatan hasil kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat.

4. Tata kelola universitas yang berkeadilan, transparan, 
partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antarbidang 
guna menunjang keefektifan dan efisiensi pemanfaatan 
sumber daya, dengan sasaran sebagai berikut:

a. t e r c a p a i n y a  e f e k t i v i t a s  k e l e m b a g a a n 
ketatalaksanaan, dan regulasi;

b. terselenggaranya manajemen SDM yang optimal 
dan efektif;

c. sistem dan manajemen keuangan; dan

d. tercapainya manajemen sumber daya fisik yang 
memadai dan ramah lingkungan.

5. Kerja sama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan 
dengan para mitra, dengan sasaran sebagai berikut:

a. terselenggaranya tata kelola kerja sama yang baik;

b. tercapainya kerja sama yang optimal dalam 
mengimplementasikan Tridharma Perguruan 
Tinggi;

c. meningkatnya produktivitas Unit Usaha UGM 
sebagai inkubator usaha hasil penelitian dan studi 
serta memberikan kontribusi bagi pembiayaan 
UGM;

d. meningkatnya pelayanan dan pendampingan 

Panduan Program Sarjana 05Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada04

Gedung Pusat UGM



kepada masyarakat serta pelestarian ilmu yang unggul dan 
bermanfaat bagi masyarakat.

D. Tujuan
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Iokal, dengan sasaran sebagai berikut:

a. tersedianya sumber daya yang berkualitas dan 
memadai dalam pengembangan penelitian yang 
mengutamakan kemanfaatan;

b. tercapainya kualitas dan kuantitas hasil penelitian 
yang relevan dengan arah kebijakan universitas; 
dan

c. meningkatnya publikasi dan inkubasi hasil 
penelitian.

3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu 
mendorong kemandirian dan kesejahteraan 
masyarakat secara berkelanjutan, dengan sasaran 
sebagai berikut:
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un ivers i ta s  da lam program pengabd ian 
masyarakat; dan

c. meningkatnya adopsi kemanfaatan hasil kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat.

4. Tata kelola universitas yang berkeadilan, transparan, 
partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antarbidang 
guna menunjang keefektifan dan efisiensi pemanfaatan 
sumber daya, dengan sasaran sebagai berikut:

a. t e r c a p a i n y a  e f e k t i v i t a s  k e l e m b a g a a n 
ketatalaksanaan, dan regulasi;

b. terselenggaranya manajemen SDM yang optimal 
dan efektif;

c. sistem dan manajemen keuangan; dan

d. tercapainya manajemen sumber daya fisik yang 
memadai dan ramah lingkungan.

5. Kerja sama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan 
dengan para mitra, dengan sasaran sebagai berikut:

a. terselenggaranya tata kelola kerja sama yang baik;

b. tercapainya kerja sama yang optimal dalam 
mengimplementasikan Tridharma Perguruan 
Tinggi;

c. meningkatnya produktivitas Unit Usaha UGM 
sebagai inkubator usaha hasil penelitian dan studi 
serta memberikan kontribusi bagi pembiayaan 
UGM;

d. meningkatnya pelayanan dan pendampingan 
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kepada alumni; dan

e. meningkatnya peran dan kontribusi alumni bagi 
pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi.

F.  Fasilitas
Beberapa fasilitas penunjang Universitas Gadjah Mada 
dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah 
sebagai berikut:

1. Perpustakaan

Perpustakaan UGM merupakan unsur penunjang 
Universitas yang berfungsi memberikan layanan 
informasi perpustakaan kepada pengguna 
perpustakaan dalam menjalankan tugas-tugas 
Tridharma Perguruan Tinggi.Perpustakaan Pusat 
UGM terletak di utara Grha Sabha Pramana. 
I n f o r m a s i  l e b i h  l a n j u t  p a d a  l a m a n 
[http://lib.ugm.ac.id].

2. Pusat Studi

Di lingkungan Universitas Gadjah Mada ada 20 
pusat studi, yakni:

a. PS Kependudukan dan Kebijakan 
[http://cpps.ugm.ac.id/]

b. PS Pedesaan dan Kawasan 
[http://pspk.ugm.ac.id/]

c. PS Transportasi dan Logistik 

[http://www.pustral.ugm.ac.id/]

d. PS Keamanan dan Perdamaian 
[http://csps.ugm.ac.id/]

e. PS Bencana [http://psba.ugm.ac.id/]

f. PS Pariwisata [http://puspar.ugm.ac.id/]

g. PS Pangan dan Gizi [http://cfns.ugm.ac.id/]

h. PS Sosial Asia Tenggara 
[http://www.pssat.ugm.ac.id/]

I. PS Lingkungan Hidup 
[http://pslh.ugm.ac.id/]

j. PS Pancasila [http://psp.ugm.ac.id/]

k. PS Wanita [http://psw.ugm.ac.id/]

l. PS Ekonomi dan Kebijakan Publik 
[http://www.psekp.ugm.ac.id/]

m. PS Perencanaan & Pembangunan Regional 
[http://www.psppr.ugm.ac.id/]

n. PS Bioteknologi [http://biotech.ugm.ac.id/]

o. PS Ekonomi Kerakyatan 
[http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/]

p. PS Sumberdaya & Teknologi Kelautan 
[http://pustekkelautan.ugm.ac.id/]

q. PS Kebudayaan [http://culture.ugm.ac.id/]

r. PS Asia Pasifik [http://caps.ugm.ac.id/]

s. PS Energi [http://pse.ugm.ac.id/]

t. PS Perdagangan Dunia 
[http://cwts.ugm.ac.id/]

u. PS Sumber Daya Hayati 
[http://spsdh.ugm.ac.id]

3.  Direktorat Penelitian

Pengelolaan pelaksanaan kegiatan penelitian di UGM 
dikoordinasi oleh Direktorat Penelitian UGM sesuai 
dengan Peraturan Rektor Nomor 1/P/SK/KHT/2015 
tentang Kedudukan dan Rincian Tugas Organisasi di 
Lingkungan Universitas Gadjah Mada dan dibantu oleh unit 
Pengabdian dan Penelitian di Fakultas dan Sekolah, serta 
Pusat Studi dan Laboratorium di lingkungan UGM. 
Direktorat Penelitian berkantor di Gedung Pusat UGM, Lt. 
3, Sayap Selatan, (0274) 6491972. Informasi lebih lanjut 
pada laman https://penelitian.ugm.ac.id.

4. Direktorat Pengabdian

Pengelolaan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 
di UGM dikoordinasi oleh Direktorat Pengabdian kepada 
Masyarakat UGM sesuai denganPeraturan Rektor Nomor 
1/P/SK/KHT/2015 tentang Kedudukan dan Rincian Tugas 
Organisasi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada dan 
dibantu oleh unit Pengabdian dan Penelitian di Fakultas dan 
Sekolah, serta Pusat Studi dan Laboratorium di lingkungan 
UGM. Direktorat Pengabdian memil iki 2 (dua) 
subdirektorat, yaitu: Subdirektorat Kuliah Kerja Nyata 
[http://pengabdian.ugm.ac.id/kkn/] dan Subdirektorat 
Pemberdayaan Masyarakat. Direktorat Pengabdian 
berkantor di Gedung Pusat UGM, Lt. 3, Sayap Selatan, 
Ruang S3-15 (0274) 552432.

5.  Badan Penerbitan dan Publikasi

Badan Penerbitan dan Publikasi, Universitas Gadjah Mada 

(BPP UGM) adalah badan 
yan g bergerak  da lam 
mendukung percetakan 
p r o d u k  p u b l i k a s i 
Tridharma. Kegiatan BPP 
UGM, antara la in:  (a) 
melakukan penerbitan 
akademik, baik berbentuk 
jurnal maupun buku; dan 
(b) melakukan publikasi 
karya-karya akademik 
civitas academica UGM. 
BPP UGM berkantor di 
Gedung Pusat UGM, Sayap 
Barat, Lt. 3, Bulaksumur, 
Yo g y a k a r t a ,  ( 0 2 7 4 ) 
6491963. Info lebih lanjut 
dapat dilihat pada laman 
[http://publikasi.ugm.ac.id]
.

6. UGM Press

UGM Pres s  d ibentuk 
berdasarkan SK Rektor 
UGM No. UGM/40/P/C. 
UGM Pres s  d ibentuk 
dengan tu juan untuk 
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kepada alumni; dan

e. meningkatnya peran dan kontribusi alumni bagi 
pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi.
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mengembangkan kepentingan akademik, pendidikan, dan 
kultural, serta mengabdi kepada kepentingan dan 
kemakmuran bangsa, khususnya di bidang pendidikan dan 
mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 
meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
masyarakat. UGM Press berkantor di Jl. Grafika No.1, 
Kampus UGM, Bulaksumur, Yogyakarta 55281, (0274) 
561037. Info lebih lanjut dapat dilihat pada laman 

[ ].http://gmup.ugm.ac.id/id/ugm-press

7.  Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi

Direktorat Sistem dan Sumber Daya Informasi UGM 
(DSSDI UGM) dibentuk berdasarkan Peraturan MWA 
UGM Nomor 4/SK/MWA/2014 untuk merespon 
kebutuhan UGM terhadap dukungan IT yang semakin 
besar. DSSDI UGM ini berkantor di Jl. Pancasila No. 1 
Bulaksumur, Yogyakarta, Telp. (0274) 515660. Info lebih 
lanjut dapat dilihat pada laman [http://dssdi.ugm.ac.id].

8. Stadion Pancasila

Stadion Pancasila terletak di kawasan lembah UGM dapat 
dimanfaatkan untuk kegiatan sepakbola, atletik, hockey, 
serta kegiatan lain yang telah diizinkan oleh Rektor. 

Stadion Pancasila ini dapat digunakan pula oleh masyarakat 
umum setelah mendapat izin Rektor.

9. Lapangan Tenis dan Badminton

Lapangan Tenis UGM (indoor dan outdoor) yang terletak 
di lembah UGM dapat digunakan oleh civitas academica 
dan pihak luar yang telah mendapat izin Direktorat 
Kemahasiswaan.

10.  Gelanggang Mahasiswa

Gelanggang Mahasiswa terdiri dari ruang sekretariat, 
ruang rapat dan ruang hall. Ruang sekretariat digunakan 
untuk sekretariat unit-unit kegiatan mahasiswa. Ruang 
hall digunakan untuk kegiatan olah raga (bola basket, bola 
voli, bulu tangkis, bela diri) serta untuk kegiatan pameran 
dan pentas seni.

11.UGM Residence

UGM Residence adalah fasilitas hunian yang disediakan 
untuk mahasiswa, peserta pelatihan, tamu fakultas, 
program studi, lembaga maupun pusat studi di lingkungan 
UGM. UGM Res idence  mel l iput i  4 res idence , 
yakni:BulaksumurResidence, Cemaralima Residence, 
Darmaputera Residence, dan Ratnaningsih Residence.

a.  Bulaksumur Residence berlokasidi dalam 
lingkungan kampus UGM, berdekatan dengan 
fasilitas olahraga dan taman “lembah” UGM. 
Bangunan yang terdiri atas 2 blok (Merapi dan 

Parangtritis) memiliki kapasitas 168 kamar yang 
masing-masing kamar dihuni 2 orang mahasiswa.

b.  Cemaralima Residence beralamat di Jalan Weling, 
Karanggayam,Caturtunggal, Depok, Sleman, 
Yogyakarta  (selatan ring road utara). Jarak dengan 
kampus UGM kurang lebih 1,5 km. Bangunan yang 
terdiri atas 2 blok (Pinus 1 dan Pinus 2) memiliki 
kapasitas 98 kamar yang masing-masing kamar 
dihuni 2 orang mahasiswa.

c.  Darmaputera Residence beralamat di Jalan 
AndungNo. 1, Baciro (berada ditengah kota 
Yogyakarta, berseberangan dengan stadion 
MandalaKrida�berjarak kurang lebih 2 km dari 
kampus UGM). Bangunan berdiri di atas lahan seluas 
hampir 1 ha terdiri atas 3 unit gedung. Gedung sisi 
utara (etase Borobudur) terdiri atas bangunan 3 
lantai dengan kapasitas 94 kamar (masing-masing 
kamar diisi 1 orang); gedung sisi selatan terdiri atas 
bangunan 3 lantai (etase: Prambanan, Mendut, 
Boko) dengan kapasitas 73 kamar(masing-masing 
kamar diisi 1-3 orang). Sedangkan diantara dua 
bangunan berlantai 3 merupakan fasilitas olah raga 
“indoor” juga berfungsi sebagai aula/gedung 
pertemuan.

d.  Ratnaningsih Residence menempati area seluas 
2 3.060 m berlokasi di Jalan Kartini No. 2, Sagan, 

Yogyakarta (kurang lebih 500 m dari kampus UGM) 
membuat aksesibilitas yang sangat baik bagi 
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penghuni. Ratnaningsih Residence adalah fasilitas 
hunian yang disediakan khusus untuk mahasiswa 
putri, mengedepankan keakraban di antara 
penghuninya dengan atmosfer akademis yang 
membantu para mahasiswa yang multi budaya 
untuk mengembangkan diri serta memupuk 
keterampilan bersosialisasi. Ratnaningsih Residence 
merupakan bangunan bersejarah yang diresmikan 
Ir. Soekarno (Presiden I Republik Indonesia) pada 
tahun 1954 memiliki 32 kamar yang masing-
masing kamar dapat dihuni 3 orang.

12. Rumah Sakit Universitas 
Gadjah Mada

Rumah Sakit Universitas 
Gadjah Mada (RS UGM) 
dibentuk berdasarkan Surat 
Keputusan Rektor UGM 
Nomor 749/P/SK/HT/2014 
tertanggal 20 Oktober 2014. 
RS UGM didirikan dengan 
t u j u a n  m e m b e r i k a n 
pelayanan kepada masyarakat 
sekaligus mendidik calon 
dokter dan dokter spesialis. 
RS UGM berkantor di Jl. 
Kabupaten Lingkar Utara, 
Kronggahan,  Tr ihanggo, 
G a m p i n g ,  S l e m a n , 

Yogyakarta, Telp. 0274-4530303. Info lebih lanjut dapat 
dilihat pada laman[http://rsa.ugm.ac.id].

13. Kantor Jaminan Mutu

Kantor Jaminan Mutu Universitas Gadjah Mada (KJM 
UGM) didirikan pada tanggal 27 November 2001 sesuai 
dengan SK Rektor nomor 123/P/SK/Set.R/2001. KJM 
UGM melaksanakan tugas: (a) Perencanaan dan 
pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu secara keseluruhan di 
Universitas Gadjah Mada; (b) Pembuatan perangkat yang 
diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan 

Mutu; (c) pemantauan pelaksanaan Sistem Jaminan 
Mutu; (d) auditing dan evaluasi pelaksanaan jaminan 
mutu; dan (e) pelaporan secara berkala pelaksanaan 
Sistem Jaminan Mutu di Universitas Gadjah Mada kepada 
Rektor. KJM UGM berkantor di Kantor Pusat UGM lantai 
2 sayap selatan, pintu S2-36, Bulaksumur, Yogyakarta, 
Telp. 0274-6491921. Info lebih lanjut dapat dilihat pada 

laman[ ].http://kjm.ugm.ac.id/

14.  Pusat Inovasi dan Kajian Akademik

Pusat Inovasi dan Kajian Akademik Universitas Gadjah 
Mada (PIKA UGM) dibentuk berdasarkan Peraturan MWA 
Nomor 4 Tahun 2014 tentang SOTK (Governance) UGM. 
P I K A  U G M  b e r t u g a s  u n t u k 
mengembangkan inovasi dan kajian 
akademik. PIKA UGM berkantor di 
Pusat Inovasi dan Kebijakan Akademik, 
Universitas Gadjah Mada, Gedung Pusat 
UGM, Lantai 3, Sayap Selatan, Ruang 
S3-03, Yogyakarta. Info lebih lanjut 
d a p a t  d i l i h a t  p a d a 

laman[ ].http://pika.ugm.ac.id/

15.  Arsip UGM

Arsip Universitas Gadjah Mada (Arsip 
UGM) didirikan dengan SK Rektor 
Nomor 249/P/SK/HT/2004 dan 
diresmikan tanggal 11 September 2004. 

Arsip UGM dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan 
terhadap arsip yang dimiliki oleh UGM. Arsip UGM 
berkantor di Gedung L7 Lantai 3, Komplek Perpustakaan 
UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, Telp. (0274) 6492151. 
I n fo  l eb ih  l an ju t  dapat  d i l i ha t  pada  l aman 
[http://arsip.ugm.ac.id/].

16.  Museum UGM

Museum UGM didirikan sebagai wahana pembelajaran 
nilai-nilai karakter bangsa dan untuk merespon keinginan 
masyarakat untuk mengetahui UGM secara lebih jauh. 
Museum UGM terletak di Bulaksumur Blok D-6 dan D-7, 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 55281.
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G. Kemahasiswaan

1. Organisasi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa di lingkungan UGM terdiri dari: (a) 
Badan Kelengkapan Keluarga Mahasiswa Universitas 
Gadjah Mada; dan (b) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 
Badan Kelengkapan Keluarga Mahasiswa Universitas 
Gadjah Mada terdiri atas:

- Kongres Mahasiswa Universitas Gadjah Mada 
selanjutnya disingkat KMU.

- Senat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada 
selanjutnya disingkat SMU.

- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah 
Mada selanjutnya disingkat BEMU.

- Senat Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat 
SMF.

- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya 
disingkat BEMF.

- Himpunan Mahasiswa Jurusan selanjutnya 
disingkat HMJ.

Sedangkan Badan Kelengkapan Keluarga Mahasiswa 
Universitas Gadjah Mada di tingkat Fakultas terdiri dari:

- Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SMF.

- Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat 
BEMF; dan

- Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ, 
khusus bagi fakultas yang mempunyai jurusan.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di UGM terdiri 
atas:

a. Unit Atletik;

b. Unit Berkuda;

c. Unit Bola Basket;

d. Unit Bola Volly;

e. Unit Bridge;

f. Unit Bulu Tangkis;

g. Unit Catur;

h. Unit Hockey;

i. Unit Judo;

j. Unit Karate Inkai;

k. Unit Karate Kala Hitam;

l. Unit Shorinji Kempo;

m. Unit Merpati Putih;

n. Unit Merpati Putih;

o. Unit Perisai Diri;

p. Unit IKS Pro-Patria;

q. Unit Persaudaraan Setia HatiTeratai;

r. Unit Renang;

s. Unit Selam;

t. Unit Sepak Bola;

u. Unit Softball dan Baseball (USB);

v. Unit Taekwondo;

w. Unit Tenis Lapangan;

x. Unit Tenis Meja; dan

y. Unit Terjun Payung.

2.  Kegiatan Penalaran Mahasiswa

Kegiatan Penalaran Mahasiswa terdiri atas: (a) Lomba 
Karya Ilmiah Mahasiswa (LKIM) yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Kemahasiswaan UGM; (b) Pekan Ilmiah 
Mahasiswa Nasional (Pimnas); dan (c) Seminar Akademik.

3.  Pemilihan Mahasiswa Berprestasi

Pemilihan mahasiswa berprestasi dilakukan untuk 
mendapatkan mahasiswa yang layak mendapatkan 
penghargaan karena prestasinya di bidang akademik 
maupun  nun  akademik .  Ke g i a t an  pemi l i h an 
diselenggarakan dalam kaitannya dengan peringatan Hari 
Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada setiap Mei. 
Mahasiswa yang memiliki IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) 
tertinggi di tiap perguruan tinggi dalam bidang ilmu/seni, 
berjiwa Pancasila, dan ikut kegiatan ekstrakurikuler yang 
patur dibanggakan dapat disertakan dalam kegiatan 
ini.Selain itu, kegiatan pemilihan juga dilaksanakan dalam 
rangka Dies Natalis UGM.

4.  Penghargaan untuk Mahasiswa

UGM akan memberikan penghargaan kepada mahasiswa 
yang berprestasi. Prestasi tersebut dapat berupa prestasi 
akademik, nonakademik, dan prestasi khusus. Prestasi 
akademik yang diapresiasi terdiri dari prestasi studi dan 

prestasi penelitian.Untuk prestasi non akademik terdiri 
atas prestasi olahraga, seni, dan komunikasi. Untuk 
penghargaan terhadap prestasi khusus diberikan kepada 
mahasiswa yang melakukan suatu kegiatan lain di luar 
yang telah ditentukan, yang dapat mengharumkan nama 
Universitas Gadjah Mada.

5.  Informasi Beasiswa

Terdapat beberapa skema beasiswa yang hampir di setiap 
tahun ditawarkan oleh lembaga pemberi beasiswa kepada 
mahasiswa UGM Universitas Gadjah Mada. Untuk 
in formas i  l eb ih  l an ju t  dapat  d ipero leh  dar i 
https://ditmawa.ugm.ac.id/category/ info-beasiswa/.
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Fakultas Hukum UGM yang telah genap 
berusia 74 tahun pada 17 Februari 2020 
merupakan fakultas hukum pertama 
yang didirikan oleh Republik Indonesia 
y a n g  t e l a h  b e rd a u l a t .  D a l am 
perjalanannya untuk mewujudkan 
semangat from good to great faculty of 
law, Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada (FH UGM) telah memberikan 
k o n t r i b u s i  p e n t i n g  d a l a m 
perkembangan bangsa dan negara, dan 
khususnya pada perkembangan ilmu 
hukum di Indonesia. Banyak pendapat 
dan pemikiran yang lahir, tumbuh, dan 
kemudian menyebar dari Fakultas 
Hukum UGM yang kemudian digunakan 
untuk memperkuat dan memperbaiki 
sistem hukum Indonesia, selaras dengan 
cita Fakultas Hukum UGM untuk 
menciptakan Bulaksumur School of 
Legal Thoughts. Berbagai prestasi pun 
telah dicapai oleh Fakultas Hukum UGM 
baik dalam skala nasional maupun 
internasional.

A. Sejarah
Dalam rentang waktu 74 tahun berbagai peristiwa telah 
terdokumentasikan dan terangkai sebagai jejak-jejak 

perjalanan Fakultas Hukum UGM sebagai lembaga yang 
dinamis dalam memantapkan langkahnya menuju 
kualitas tinggi, integrasi internal, dan koneksi global 
dalam forum nasional dan internasional. Berbagai hal 
monumental yang pernah  dicapai akan senantiasa 
menjadi inspirasi bagi generasi sekarang dan yang akan 
datang untuk mengukir prestasinya. Berikut merupakan 

rekam jejak kelembagaan Fakultas Hukum UGM sejak 
awal pendiriannya hingga saat ini.

1.  Faculteit Hoekoem Balai Perguruan Tinggi Gadjah 
Mada (FH BPTGM)

FH BPTGM lahir pada tanggal 17 Februari 1946 di Sekolah 
Menengah Tinggi (SMT) Kota Baru (SMA3 Yogyakarta 

sekarang) dan diresmikan pada tanggal 3 
Maret 1946 di Gedung Komite Nasional 
Indonesia Pusat (KNIP-GedungDPRD 
P ro p i n s i  D I Y  s a a t  i n i ) .  N a m a 
“ G a d j a h M a d a ”  d i u s u l k a n  o l e h 
Mr.Boediarto. Perkuliahan di FH BPTGM 
dimulai sejak tanggal 18 Maret 1946 di 
Pagelaran Keraton Yogyakarta.

2.  Sekolah Tinggi Hukum 
Jogjakarta (STHJ)

STHJ merupakan peleburan dari Faculteit 
Hoekoem Balai Perguruan Tinggi Gadjah 
Mada (swasta) dengan Sekolah Tinggi 
Hukum Negeri di Surakarta (negeri) 
pada tanggal 7 Desember 1949. 
Peleburan ini terjadi setelah Sekolah 
Tinggi Hukum yang semula di Surakarta 
dipindahkan ke Yogyakarta sehingga 
terdapat 2 buah Sekolah Hukum di 
Yogyakarta.

3. Faculteit Hukum Universiteit Negeri Gadjah Mada 
(FH UNGM)

STHJ berubah menjadi FH UNGM setelah dikeluarkannya 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 yang 
menginstruksikan penggabungan semua perguruan tinggi 
negeri di Jogjakarta menjadi universiteit dengan nama 
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perkuliahan dilakukan di ruang bersekat Pagelaran 
Keraton Yogyakarta, dengan sekat setinggi 2 meter 
yang besarnya menyesuaikan jumlah peserta kuliah.

b.  Perkuliahan di Bulaksumur Yogyakarta

Sejak Tahun 1973 kegiatan perkuliahan Fakultas 
Hukum UGM dipindahkan kelokasi barudi 
Bulaksumur Yogyakarta, yang tanah dan gedungnya 
tersebut dibeli dengan dana pemerintah untuk 
peningkatan mutu pendidikan. Pada saat itu baru 
ada satu gedung untuk Fakultas Hukum 

UGM,namun sudah ada kemajuan untuk 
perkuliahan dimana sekat untuk ruang kuliah sudah 
dibuat permanen dengan tembok sehingga 
perkuliahan lebih fokus.

Di tahun berikutnya, juga dibangun satu gedung 
baru yang saat ini dikenal dengan Gedung I yang 
juga hanya terdiri dari satu ruang. Gedung ini 
difungsikan layaknya Siti Hinggil Keraton untuk 
perkuliahan yang sifatnya umum dan menampung 
mahasiswa dalam jumlah yang banyak (100-400 
mahasiswa), juga untuk acara resmi lainnya seperti 

Universiteit Negeri “Gadjah Mada”. Peresmian Universiteit 
N e g e r i  “ G a d j a h  M a d a ”  d i l a k u k a n  p a d a 
tanggal19Desember1949.

4. Fakultit Hukum, Sosial dan Politik Universitit 
Negeri Gadjah Mada (FHSP UNGM)

FHUNGM yang semula terdiri dari Akademi Keahlian 
Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu 
Politikdan Akademi Pendidikan Guru Bagian Tata Negara, 
Ekonomi dan Sosiologi diubah menjadi Fakultit Hukum, 
Sosial dan Politik (FHSP) Universitit Negeri Gadjah Mada 
karena pada tanggal 14 Agustus 1950 pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 
1950 tentang Penghapusan Bentuk Akademi di 
Lingkungan Universiteit Negeri Gadjah Mada. Pada saat 
itu FH SPUNGM juga tercatat memiliki Cabang Bagian 
Hukum Fakultit Hukum Sosial dan Politik Cabang 
Surabaya (Fakultas Hukum Universitas Airlangga saat ini).

5. Fakultit Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik 
Universitit Negeri Gadjah Mada (FHESP UNGM)

Pada Tanggal 19 September 1952, Fakultit Hukum Sosial 
dan Politik ditambahkan Bagian Ekonomi (sekarang 
dikenal sebagai Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM), 
sehingga namanya berubah menjadi Fakultit Hukum, 
Ekonomi, Sosial dan Politik (FHESP).

6.  Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial dan Politik 
Universitas Gadjah Mada (FHESP UGM)

Tanggal 11 Juli 1955 nama Universitit Negeri Gadjah Mada 
diubah menjadi Universitas Gadjah Mada, demikian pula 
nama fakultit berubah menjadi fakultas, termasuk Fakultit 
Hukum menjadi FakultasHukum.

7.  Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH 
UGM)

Pada tanggal 15 September 1955 pemerintah 
menginstruksikan mengembangkan Fakultas HESPUGM 
menjadi 3 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Fakultas 
Ekonomi, serta Fakultas Sosial dan Politik. Sejak saat itu 
maka berdiri Fakultas Hukum UGM yang mandiri, yang 
kini telah berumur 66 tahun.

Selain mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan, 
dalam perjalanannya Fakultas Hukum UGM juga 
mengalami perpindahan lokasi perkuliahan serta 
penambahan gedung dan ruang perkuliahan hingga saat 
ini sebagai berikut.

a. Perkuliahan di Siti Hinggil dan Pagelaran 
Keraton Yogyakarta

Perkuliahan di Keraton Yogyakarta di mulai sejak 
kuliah perdana pada tanggal 13 Maret 1946 hingga 
tahun 1973 (sekitar 27 tahun). Perkuliahan untuk 
kelas yang besar (mencapai 1000 orang mahasiswa 
lebih) dilaksanakan di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta 
dengan metode tatap muka, dosen menjelaskan 
dengan alat bantu microphone dan papan tulis. 
Sementara untuk kuliah dengan peserta sedikit, 
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2.  Produk Penelitian hukum yang menjadi rujukan 
nasional berbasis keunggulan lokal untuk 
mewujudkan substansi hukum di Indonesia yang 
respoonsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam 
rangka mewujudkan kesejahteraan yang adil dan 
merata.

3.  Pengabdian kepada masyarakat yang mampu 
mendorong kemandirian rakyat yang sadar akan 
hukum secaraber kelanjutan sebagai prasyarat 
negara hukum yang demokratis.

4.  Tata kelola fakultas hukum yang berintegritas, 
transparan dan akuntabel guna menunjang 
efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. 
Kerja sama yang strategis , s inergis , dan 
berkelanjutan dengan alumni dan mitra.

E.  Sasaran
1. Terwujudnya pembelajaran berbasis penelitian.

2. Tercapainya fakultas berkelas dunia dan 
peningkatan reputasi internasional di bidang 
pend id ikan ,  pene l i t ian dan pengabd ian 
masyarakat.

3. Tercapainya peningkatan jejaring kerja sama 
internasional.

4. Terwujudnya pemantapan peran da lam 
penyelesaian masalah bangsa dengan pendekatan 
kerakyatan dan sosio-kultur Indonesia, serta 

mengangkat keunggulan lokal ke tingkat dunia.

5. Terciptanya lingkungan kampus yang aman, tertib, 
dan nyaman.

seminar dan wisuda.

Pada tahun 1976 diadakan penambahang edung 
baru pada lokasi yang sama yang diperuntukkan 
untuk bersama Fakultas Hukum, Sosial politik dan 
Filsafat yangdikenal dengan GedungKuliah Umum 
(GKU ).

B.  Visi
Fakultas Hukum berkelas dunia yang kompetitif, inovatif, 
mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan 
dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila.

C.  Misi
1. Menyelenggarakan pendidikan hukum yang unggul 

bertaraf internasional dan pengembangan ilmu 
hukum secara berkelanjutan.

2. Menyelenggarakan penelitian ilmu hukum yang 
bermanfaat bagi masyarakat.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat 
dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 
kesadaran hukum masyarakat.

4. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga 
nasional dan internasional.

D.  Tujuan
Menjadikan Fakultas Hukum UGM sebagai pen- didikan 
tinggi hukum terbaik di Indonesia dengan reputasi 
internasional melalui:

1.  Pendidikan tinggi hukum yang berkualitas dalam 
rangka menghasilkan lulusan yang unggul dan 
kompeten yang mampu menjawab tantangan 
zaman, serta menciptakan para juris yang 
profesional dan handal dalam bidangnya.
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1. Departemen Hukum Adat

Globalisasi dan perkembangan masyarakat yang 
menyertainya telah mendorong munculnya hukum-
hukum non-negara dari dan direproduksi oleh 
otoritas-otoritas informal di luar negara. Relasi 
adaptif, dan juga konfliktual, antar sistem hukum 
semakin jamak ditemui. Melalui pengajaran dan riset, 
Departemen Hukum Adat berupaya menghadirkan 
pemahaman yang lebih baik tentang hukum adat, 
termasuk relasi dan pengaruh yang diberikannya 
terhadap hukum negara serta hukum non-negara 
lainnya.

Pada tataran perkuliahan, topik yang diampu oleh 
Departemen Hukum Adat meliputi: konsep-konsep 
dasar hukum adat, hukum tanah, status badan pribadi, 
hukum kekerabatan, perkawinan dan waris adat, 
hukum perutangan, dan hukum delik adat.

Disamping itu, dalam l ingkup kaj ian/riset , 
Departemen Hukum Adat berfokus pada diskursus: 1) 
hukum adat sebagai sumber keteraturan dalam 
masyarakat hukum adat; 2) hukum adat sebagai 
hukum non-negara (non-state law); 3) masyarakat 
hukum adat dan hak-haknya; 4) hubungan hukum 
adat dengan hukum lainnya dalam bingkai pluralisme 
hukum. Kajian-kajian tersebut tidak hanya diteropong 
menggunakan optik ilmu hukum positif, melainkan 
juga diperkaya dengan pendekatan ilmu sosial 
(sosiologi, antropologi, politik dll).

2. Departemen Hukum Administrasi Negara

Depar temen Hukum Admin i s t ra s i  Ne gara 
memfokuskan diri pada tiga isu utama, yakni mengulas 
tentang: (1) hukum yang mengatur pemerintah atau 
penyelenggara pemerintahan; (2) norma-norma 
hukum administrasi yang sebagian diantaranya dibuat 
oleh atau berasal dari pemerintah; (3) hukum yang 
digunakan terhadap pemerintah (apabila warga 
negara/badan hukum perdata berhadapandengan 
pemerintah). Aneka isu di atas, diolah dan disampaikan 
melalui mata kuliah pokok, yakni: Hukum Administrasi 
Negara; Hukum Pengawasan terhadap Aparatur 
Negara; dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara. Selain itu, terdapat pula mata kuliah 
konsentrasi, yakni Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum 
Kepegawaian, Hukum Benda Milik Negara, Hukum 
Pelayanan Publik, Hukum Administrasi Keuangan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Perbandingan 
Hukum Admin i s t ra s i  Ne gara ,  dan  Hukum 
Kepariwisataan. Seseorang yang mengambil 
konsentrasi hukum administrasi negara, memiliki 
peluang karier yang luas mulai dari masuk sebagai 
birokrat; berposisi sebagai pengawas pemerintahan 
seperti jurnalis, aktivis LSM, pengurus lembaga negara 
pengawas pemerintahan (seperti Komnas HAM); 
menjadi praktisi seperti hakim, advokat dan panitera; 
atau peluang karier lainnya. 

F.  Profil Lulusan
Lulusan program S1 (Sarjana Hukum) diharapkan 
menguasai asas/prinsip, teori dan doktrin ilmu hukum 
dengan kemampuan menerapkannya dalam praktek. 
Kompetensi tersebut ditunjukkan dengan:

1. Kemampuan menerapkan ilmu hukum melalui 
pemantauan dan analisis terhadap masalah hukum 
yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan 
masyarakat, secara bermutu dan bertanggung 
jawab.

2. Kemampuan menguasai asas, teori dan konsep 
hukum agar mampu menerapkan hukum positif 
dalam menemukan dan memberikan solusi 
masalah atas kasus hukum yang ada di masyarakat, 
sesuai dengan lingkup pekerjaan 
atau profesinya.

3. Kemampuan  menye l e s a i k an 
masalah hukum sesuai lingkup 
pekerjaan atau profesinya, menurut 
pr in s ip-pr in s ip  hukum yan g 
berkeadilan.

4. Kemampuan melakukan penelitian 
di bidang hukum secara mono- dan 
multidisipliner untuk menjawab 
permasalahan di masyarakat.

5. Kemampuan mandiri, dan/atau 
dalam kelompok, untuk memilih dan 
menggunakan metode yang sesuai 

untuk mempersiapkan rancangan dokumen hukum 
dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum.

H.   Departemen
Departemen adalah unsur Fakultas yang bertugas 
mengembangkan i lmu pengetahuan dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi 
untuk jenjang sarjana (S1) dan/atau pascasarjana (S2 
dan/atau S3). Departemen melaksanakan kajian bidang 
studi hukum tertentu sebagai unsur pelaksana 
penyelenggaraan program akademik dan profesional pada 
Fakultas Hukum UGM. Departemen pada Fakultas Hukum 
UGM terdiri dari 11 Departemen, yaitu:

Panduan Program Sarjana 23Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada22

Lantai 6 Gedung A FH UGM



1. Departemen Hukum Adat

Globalisasi dan perkembangan masyarakat yang 
menyertainya telah mendorong munculnya hukum-
hukum non-negara dari dan direproduksi oleh 
otoritas-otoritas informal di luar negara. Relasi 
adaptif, dan juga konfliktual, antar sistem hukum 
semakin jamak ditemui. Melalui pengajaran dan riset, 
Departemen Hukum Adat berupaya menghadirkan 
pemahaman yang lebih baik tentang hukum adat, 
termasuk relasi dan pengaruh yang diberikannya 
terhadap hukum negara serta hukum non-negara 
lainnya.

Pada tataran perkuliahan, topik yang diampu oleh 
Departemen Hukum Adat meliputi: konsep-konsep 
dasar hukum adat, hukum tanah, status badan pribadi, 
hukum kekerabatan, perkawinan dan waris adat, 
hukum perutangan, dan hukum delik adat.

Disamping itu, dalam l ingkup kaj ian/riset , 
Departemen Hukum Adat berfokus pada diskursus: 1) 
hukum adat sebagai sumber keteraturan dalam 
masyarakat hukum adat; 2) hukum adat sebagai 
hukum non-negara (non-state law); 3) masyarakat 
hukum adat dan hak-haknya; 4) hubungan hukum 
adat dengan hukum lainnya dalam bingkai pluralisme 
hukum. Kajian-kajian tersebut tidak hanya diteropong 
menggunakan optik ilmu hukum positif, melainkan 
juga diperkaya dengan pendekatan ilmu sosial 
(sosiologi, antropologi, politik dll).

2. Departemen Hukum Administrasi Negara

Depar temen Hukum Admin i s t ra s i  Ne gara 
memfokuskan diri pada tiga isu utama, yakni mengulas 
tentang: (1) hukum yang mengatur pemerintah atau 
penyelenggara pemerintahan; (2) norma-norma 
hukum administrasi yang sebagian diantaranya dibuat 
oleh atau berasal dari pemerintah; (3) hukum yang 
digunakan terhadap pemerintah (apabila warga 
negara/badan hukum perdata berhadapandengan 
pemerintah). Aneka isu di atas, diolah dan disampaikan 
melalui mata kuliah pokok, yakni: Hukum Administrasi 
Negara; Hukum Pengawasan terhadap Aparatur 
Negara; dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara. Selain itu, terdapat pula mata kuliah 
konsentrasi, yakni Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum 
Kepegawaian, Hukum Benda Milik Negara, Hukum 
Pelayanan Publik, Hukum Administrasi Keuangan 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Perbandingan 
Hukum Admin i s t ra s i  Ne gara ,  dan  Hukum 
Kepariwisataan. Seseorang yang mengambil 
konsentrasi hukum administrasi negara, memiliki 
peluang karier yang luas mulai dari masuk sebagai 
birokrat; berposisi sebagai pengawas pemerintahan 
seperti jurnalis, aktivis LSM, pengurus lembaga negara 
pengawas pemerintahan (seperti Komnas HAM); 
menjadi praktisi seperti hakim, advokat dan panitera; 
atau peluang karier lainnya. 

F.  Profil Lulusan
Lulusan program S1 (Sarjana Hukum) diharapkan 
menguasai asas/prinsip, teori dan doktrin ilmu hukum 
dengan kemampuan menerapkannya dalam praktek. 
Kompetensi tersebut ditunjukkan dengan:

1. Kemampuan menerapkan ilmu hukum melalui 
pemantauan dan analisis terhadap masalah hukum 
yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan 
masyarakat, secara bermutu dan bertanggung 
jawab.

2. Kemampuan menguasai asas, teori dan konsep 
hukum agar mampu menerapkan hukum positif 
dalam menemukan dan memberikan solusi 
masalah atas kasus hukum yang ada di masyarakat, 
sesuai dengan lingkup pekerjaan 
atau profesinya.

3. Kemampuan  menye l e s a i k an 
masalah hukum sesuai lingkup 
pekerjaan atau profesinya, menurut 
pr in s ip-pr in s ip  hukum yan g 
berkeadilan.

4. Kemampuan melakukan penelitian 
di bidang hukum secara mono- dan 
multidisipliner untuk menjawab 
permasalahan di masyarakat.

5. Kemampuan mandiri, dan/atau 
dalam kelompok, untuk memilih dan 
menggunakan metode yang sesuai 

untuk mempersiapkan rancangan dokumen hukum 
dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum.

H.   Departemen
Departemen adalah unsur Fakultas yang bertugas 
mengembangkan i lmu pengetahuan dan dapat 
menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesi 
untuk jenjang sarjana (S1) dan/atau pascasarjana (S2 
dan/atau S3). Departemen melaksanakan kajian bidang 
studi hukum tertentu sebagai unsur pelaksana 
penyelenggaraan program akademik dan profesional pada 
Fakultas Hukum UGM. Departemen pada Fakultas Hukum 
UGM terdiri dari 11 Departemen, yaitu:
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keterampilan praktis dan latihan kemahiran hukum. 
Dalam interaksinya dengan keseluruhan proses yang 
ada, mahasiswa  juga akan dibekali dengan program 
magang kerja pada institusi-institusi rekanan 
Departemen Hukum Bisnis, antara lain Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta 
institusi-institusi lain yang memiliki relevansi erat 
dengan hukum bisnis. Dengan program magang ini 
diharapkan, mahasiswa akan dapat lebih mudah 
beradaptasi dan mengambil hal-hal strategis dari 
para praktisi di bidang hukum bisnis.

5. Departemen Hukum Internasional

Departemen Hukum Internasional merupakan salah 
satu unsur pendukung penyelenggaraan program 
akademik dan profesional dalam bidang hukum 
internasional publik (Public International Law-PIL). 
Departemen ini dibentuk untuk menjawab tantangan 
globalisasi dunia yang menuntut kehadiran para 
praktisi hukum baik yang menduduki posisi dalam 
pemerintahan, organisasi internasional maupun firma 
hukum yang mampu memahami hukum internasional 
publik secara komprehensif dan mampu membuat 
analisis hukum terkait dengan berbagai persoalan 
dalam ranah hukum internasional publik seperti hak 
asasi manusia internasional, humaniter internasional, 

3. Departemen Hukum Agraria 

Departemen Hukum Agraria adalah departemen 
yang sangat luas lingkup kajiannya, yaitu yang 
berkaitan dengan bumi, air, ruang angkasa (udara) 
dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, dengan kata 
lain semua hukum yang berkaitan dengan sumber 
daya alam, dan yang berada dalam ranah hukum 
publik maupun perdata. Departemen Hukum Agraria 
mendukung dibentuknya sistem hukum agraria, yang 
berkelanjutan, sebagai bagian mutlak pengadaan 
sistem hukum nasional, dalam rangka pencapaian 
tujuan nasional, yaitu rakyat Indonesia yang adil, 
makmur dan sejahtera. Mendidik sumber daya 
manusia berpikir untuk masa kini dan jauh ke masa 
depan, yang idealis, konstruktif, sistematis dan logis di 
bidang khusus hukum agraria Indonesia adalah tugas 
utama Departemen Hukum Agraria. Mata kuliah yang 
ditawarkan meliputi mata kuliah wajib (Hukum 
Agraria dan Hukum Pertanahan) serta mata kuliah 
konsentrasi yaitu Hukum Kehutanan dan Sumber 
Daya Air, Hukum Pertambangan, Hukum Resolusi 
Konflik dan Reforma Agraria, Hukum Penataan Ruang 
dan Pengadaan Tanah, Hukum Pengurusan Hak Atas 
Tanah dan Pendaftaran Tanah, HAM di Bidang Agraria, 
dan Hukum Pertanian.

4. Departemen Hukum Bisnis

Departemen Hukum Bisnis memfokuskan proses 
belajar mengajar yang interaktif  dan aplikatif, 
didukung dengan studi kasus guna memperdalam dan 
memperluas pemahaman mahasiswa atas teori dan 
prinsip hukum bisnis. Pemahaman ini direfleksikan 
oleh kemampuan analis is dan membangun 
argumentas i  hukum dalam menyelesa ikan 
permasalahan hukum bisnis yang semakin kompleks 
dan berkaitan dengan lingkungan bisnis global. 
Departemen Hukum Bisnis memadukan teori hukum 
bisnis dengan konteks terkini yang aplikatif sehingga 
mampu melahirkan lulusan-lulusan yang tidak hanya 
menguasai ilmu hukum bisnis akan tetapi juga 
mampu membawa ilmu tersebut sampai pada taraf 
yang lebih tinggi yaitu, mampu menjawab tantangan 
dan permasalahan di bidang hukum bisnis. Melalui 
pengajaran mata kuliah Hukum Bisnis dan Hukum 
Bisnis Internasional, serta konsentrasi Hukum 
Persaingan Usaha, Hukum Perjanjian terkait WTO, 
Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hak Kekayaan 
Intelektual, Hukum Perseroan, dan Hukum 
Perbankan, mahasiswa diharapkan dapat memiliki 
keahlian yang mumpuni saat berhadapan dengan 
permasalahan-permasalahan riil yang ada dalam 
masyarakat. Departemen ini juga mengajarkan mata 
kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dan Pembuatan Kontrak-
Kontrak Dagang agar mahasiswa memil ik i 

Panduan Program Sarjana 25Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada24

 Loket Pelayanan Akademik dan Kemahasiswaan FH UGM



keterampilan praktis dan latihan kemahiran hukum. 
Dalam interaksinya dengan keseluruhan proses yang 
ada, mahasiswa  juga akan dibekali dengan program 
magang kerja pada institusi-institusi rekanan 
Departemen Hukum Bisnis, antara lain Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta 
institusi-institusi lain yang memiliki relevansi erat 
dengan hukum bisnis. Dengan program magang ini 
diharapkan, mahasiswa akan dapat lebih mudah 
beradaptasi dan mengambil hal-hal strategis dari 
para praktisi di bidang hukum bisnis.

5. Departemen Hukum Internasional

Departemen Hukum Internasional merupakan salah 
satu unsur pendukung penyelenggaraan program 
akademik dan profesional dalam bidang hukum 
internasional publik (Public International Law-PIL). 
Departemen ini dibentuk untuk menjawab tantangan 
globalisasi dunia yang menuntut kehadiran para 
praktisi hukum baik yang menduduki posisi dalam 
pemerintahan, organisasi internasional maupun firma 
hukum yang mampu memahami hukum internasional 
publik secara komprehensif dan mampu membuat 
analisis hukum terkait dengan berbagai persoalan 
dalam ranah hukum internasional publik seperti hak 
asasi manusia internasional, humaniter internasional, 

3. Departemen Hukum Agraria 

Departemen Hukum Agraria adalah departemen 
yang sangat luas lingkup kajiannya, yaitu yang 
berkaitan dengan bumi, air, ruang angkasa (udara) 
dan kekayaan alam yang ada di dalamnya, dengan kata 
lain semua hukum yang berkaitan dengan sumber 
daya alam, dan yang berada dalam ranah hukum 
publik maupun perdata. Departemen Hukum Agraria 
mendukung dibentuknya sistem hukum agraria, yang 
berkelanjutan, sebagai bagian mutlak pengadaan 
sistem hukum nasional, dalam rangka pencapaian 
tujuan nasional, yaitu rakyat Indonesia yang adil, 
makmur dan sejahtera. Mendidik sumber daya 
manusia berpikir untuk masa kini dan jauh ke masa 
depan, yang idealis, konstruktif, sistematis dan logis di 
bidang khusus hukum agraria Indonesia adalah tugas 
utama Departemen Hukum Agraria. Mata kuliah yang 
ditawarkan meliputi mata kuliah wajib (Hukum 
Agraria dan Hukum Pertanahan) serta mata kuliah 
konsentrasi yaitu Hukum Kehutanan dan Sumber 
Daya Air, Hukum Pertambangan, Hukum Resolusi 
Konflik dan Reforma Agraria, Hukum Penataan Ruang 
dan Pengadaan Tanah, Hukum Pengurusan Hak Atas 
Tanah dan Pendaftaran Tanah, HAM di Bidang Agraria, 
dan Hukum Pertanian.

4. Departemen Hukum Bisnis

Departemen Hukum Bisnis memfokuskan proses 
belajar mengajar yang interaktif  dan aplikatif, 
didukung dengan studi kasus guna memperdalam dan 
memperluas pemahaman mahasiswa atas teori dan 
prinsip hukum bisnis. Pemahaman ini direfleksikan 
oleh kemampuan analis is dan membangun 
argumentas i  hukum dalam menyelesa ikan 
permasalahan hukum bisnis yang semakin kompleks 
dan berkaitan dengan lingkungan bisnis global. 
Departemen Hukum Bisnis memadukan teori hukum 
bisnis dengan konteks terkini yang aplikatif sehingga 
mampu melahirkan lulusan-lulusan yang tidak hanya 
menguasai ilmu hukum bisnis akan tetapi juga 
mampu membawa ilmu tersebut sampai pada taraf 
yang lebih tinggi yaitu, mampu menjawab tantangan 
dan permasalahan di bidang hukum bisnis. Melalui 
pengajaran mata kuliah Hukum Bisnis dan Hukum 
Bisnis Internasional, serta konsentrasi Hukum 
Persaingan Usaha, Hukum Perjanjian terkait WTO, 
Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hak Kekayaan 
Intelektual, Hukum Perseroan, dan Hukum 
Perbankan, mahasiswa diharapkan dapat memiliki 
keahlian yang mumpuni saat berhadapan dengan 
permasalahan-permasalahan riil yang ada dalam 
masyarakat. Departemen ini juga mengajarkan mata 
kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Alternatif 
Penyelesaian Sengketa dan Pembuatan Kontrak-
Kontrak Dagang agar mahasiswa memil ik i 
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kuliah PLKH Peradilan Agama yang akan membekali 
mahasiswa terkait penegakan hukum Islam di 
lingkungan Peradilan Agama. Terjadinya dinamika 
pengaturan hukum Islam di beberapa bidang 
memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh mahasiswa, 
sehingga beberapa hal perlu diperdalam melalui mata 
kuliah konsentrasi, yaituH ukum Lembaga Keuangan 
Syariah, Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Hukum 
Zakat dan Wakaf, Penyelesaian Sengketa Syariah di 

Luar Pengadilan, Hukum Pidana Islam (Jinayaat), 
Hukum Perbankan Syariah, dan Perancangan Kontrak 
Pembiayaan Syariah.

7. Departemen Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan merupakan departemen yang 
relatif baru sebagai salah satu unit akademik yang 
mandiri di Fakultas Hukum UGM. Sebelumnya, 
Hukum Lingkungan merupakan salah satu bidang 
studi di dalam Bagian Hukum Administrasi Negara. 
Sehubun gan den gan semak in  d inami snya 
perkembangan isu-isu lingkungan, dimana semakin 
dinamis juga pertumbuhan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan di bidang lingkungan dan 
sumber daya alam, sehingga seiring dengan hal 
tersebut dipandang penting meresponsnya melalui 
pembentukan unit akademik yang berdiri sendiri. 
Departemen Hukum Lingkungan dibentuk untuk 
menyikapi semakin dinamisnya perkembangan isu-isu 
lingkungan, yang berpengaruh dalam diversitas 
kebijakan serta peraturan perundang-undangan di 
bidang l ingkungan dan sumber daya alam. 
Departemen Hukum Lingkungan mengemban peran 
penting dalam mentransformasikan kajian regulasi 
dan politik kebijakan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan serta sumberdaya alam. Melalui proses 
pembelajaran dua arah dan berbasis pada isu 
permasalahan lingkungan yang aktual, mahasiswa 

perbatasan negara, hubungan diplomatik, lingkungan 
internas iona l ,  ekonomi in ternas iona l  dan 
penyelesaian sengketa internasional. Selain 
me lak s anakan  pen ga j aran  b idan g  hukum 
internasional publik, bagian hukum internasional juga 
aktif dalam penyusunan & penerbitan bahan ajar serta 
penelitian di bidang hukum internasional publik. 
Departemen Hukum Internasional tercatat menjalin 
kerja sama dengan berbagai institusi yang concern 
dengan masalah hukum internasional publik antara 
lain Kementerian Luar Negeri RI, ICRC, dan berbagai 
organisasi internasional lainnya. Sebagai bentuk 
pengabdian kepada masyarakat, Departemen Hukum 
Internasional berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
diseminasi hukum internasional publik yang dekat 
dengan masyarakat umum seperti masalah 
perlindungan TKI dan perbatasan wilayah negara.

6. Departemen Hukum Islam

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam 
dan tentu saja akan mengimplementasikan hukum 
Islam. Pemerintah telah mengundangkan berbagai 
peraturan terkait implementasi hukum Islam. Oleh 
karenanya mahasiswa fakultas hukum perlu dibekali 
dengan pengetahuan terkait  hukum Is lam. 
Departemen Hukum Islam mempunyai peranan dalam 
hal mentransformasikan keilmuan tersebut. Mata 
kuliah Hukum Islam (dengan tujuan memberikan 

pemahaman tentang pokok-pokok hukum Islam, 
sumber hukum Islam termasuk pemahaman terkait 
keanekaragaman implementasi hukum Islam di 
masyarakat, pemahaman tentang hukum zakat dan 
wakaf yang pelaksanaannya telah diformalkan melalui 
undang-undang) dan Hukum Perkawinan dan 
Kewarisan Islam (akan memberikan pemahaman 
tentang perkawinan dan pembagian waris dalam 
Islam). Mahasiswa selanjutnya dapat memilih mata 
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kuliah PLKH Peradilan Agama yang akan membekali 
mahasiswa terkait penegakan hukum Islam di 
lingkungan Peradilan Agama. Terjadinya dinamika 
pengaturan hukum Islam di beberapa bidang 
memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh mahasiswa, 
sehingga beberapa hal perlu diperdalam melalui mata 
kuliah konsentrasi, yaituH ukum Lembaga Keuangan 
Syariah, Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Hukum 
Zakat dan Wakaf, Penyelesaian Sengketa Syariah di 

Luar Pengadilan, Hukum Pidana Islam (Jinayaat), 
Hukum Perbankan Syariah, dan Perancangan Kontrak 
Pembiayaan Syariah.

7. Departemen Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan merupakan departemen yang 
relatif baru sebagai salah satu unit akademik yang 
mandiri di Fakultas Hukum UGM. Sebelumnya, 
Hukum Lingkungan merupakan salah satu bidang 
studi di dalam Bagian Hukum Administrasi Negara. 
Sehubun gan den gan semak in  d inami snya 
perkembangan isu-isu lingkungan, dimana semakin 
dinamis juga pertumbuhan kebijakan dan peraturan 
perundang-undangan di bidang lingkungan dan 
sumber daya alam, sehingga seiring dengan hal 
tersebut dipandang penting meresponsnya melalui 
pembentukan unit akademik yang berdiri sendiri. 
Departemen Hukum Lingkungan dibentuk untuk 
menyikapi semakin dinamisnya perkembangan isu-isu 
lingkungan, yang berpengaruh dalam diversitas 
kebijakan serta peraturan perundang-undangan di 
bidang l ingkungan dan sumber daya alam. 
Departemen Hukum Lingkungan mengemban peran 
penting dalam mentransformasikan kajian regulasi 
dan politik kebijakan perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan serta sumberdaya alam. Melalui proses 
pembelajaran dua arah dan berbasis pada isu 
permasalahan lingkungan yang aktual, mahasiswa 

perbatasan negara, hubungan diplomatik, lingkungan 
internas iona l ,  ekonomi in ternas iona l  dan 
penyelesaian sengketa internasional. Selain 
me lak s anakan  pen ga j aran  b idan g  hukum 
internasional publik, bagian hukum internasional juga 
aktif dalam penyusunan & penerbitan bahan ajar serta 
penelitian di bidang hukum internasional publik. 
Departemen Hukum Internasional tercatat menjalin 
kerja sama dengan berbagai institusi yang concern 
dengan masalah hukum internasional publik antara 
lain Kementerian Luar Negeri RI, ICRC, dan berbagai 
organisasi internasional lainnya. Sebagai bentuk 
pengabdian kepada masyarakat, Departemen Hukum 
Internasional berpartisipasi dalam berbagai kegiatan 
diseminasi hukum internasional publik yang dekat 
dengan masyarakat umum seperti masalah 
perlindungan TKI dan perbatasan wilayah negara.

6. Departemen Hukum Islam

Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam 
dan tentu saja akan mengimplementasikan hukum 
Islam. Pemerintah telah mengundangkan berbagai 
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pemahaman tentang pokok-pokok hukum Islam, 
sumber hukum Islam termasuk pemahaman terkait 
keanekaragaman implementasi hukum Islam di 
masyarakat, pemahaman tentang hukum zakat dan 
wakaf yang pelaksanaannya telah diformalkan melalui 
undang-undang) dan Hukum Perkawinan dan 
Kewarisan Islam (akan memberikan pemahaman 
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Islam). Mahasiswa selanjutnya dapat memilih mata 
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2003, merupakan departemen termuda di Fakultas 
Hukum UGM. Walaupun demikian, selama kurun 
waktu 16 tahun terakhir, Bagian Hukum Pajak sudah 
meluluskan lebih dari 350 mahasiswa konsentrasi 
Hukum Pajak. Area kajian Departemen Hukum Pajak 
mencakup Hukum Pajak materiil dan Hukum Pajak 
Formil. Area kajian tersebut memfokuskan pada 
subjek, objek, tarif, tata cara pemungutan pajak dan 
cara-cara menegakkan ketentuan-ketentuan 
material Hukum Pajak. Pengetahuan ini dimaksudkan 
untuk memberikan fondasi kepada mahasiswa dalam 
menyelesaikan permasalahan pajak sederhana yang 
terjadi di masyarakat. Depertemen Hukum Pajak juga 
menawarkan mata kuliah konsentrasi kepada 
mahasiswa yang tertarik mendalami lebih lanjut 
pengetahuan di bidang Hukum Pajak seperti Pajak 
Pusat, Politik dan Legislasi Pajak, Pajak dan Retribusi 
Daerah, Hukum Pajak Internasional, serta Sengketa 

d a n  T i n d a k  P i d a n a  P a j a k .  D i s a m p i n g 
menyelenggarakan kegiatan akademik berupa 
perkuliahan, Departemen Hukum Pajak juga 
menyelenggarakan kegiatan magang yang bekerja 
sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian 
Keuangan RI. Kegiatan magang ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai 
salah satu bidang pekerjaan yang dapat dipilih di masa 
depan setelah lulus dari Fakultas Hukum 

9. Departemen Hukum Perdata

Departemen Hukum Perdata saat ini merupakan satu-
satunya departemen yang manaungi tiga konsentrasi 
yaitu Konsentrasi Hukum Perdata, Konsentrasi Hukum 
Ketenagakerjaan, dan Konsentrasi Hukum Acara 
Perdata. Konsentrasi Hukum Perdata merupakan 

diajak untuk memahami dan menyikapi secara kritis 
fenomena lingkungan dan sumber daya alam yang 
ada serta regulasi yang hadir dalam rangka 
perlindungan serta pengelolaannya. Analisa kritis 
d itekankan pada mahas iswa karena dalam 
implementasi peraturan lingkungan hidup dan 
sumberdaya alam akan memiliki sekian banyak aspek 
ketersinggungan dengan kepentingan ekonomi, 
politik, dan sosial. Capaian kompetensi yang 

diharapkan bagi mahasiswa adalah pemahaman atas 
konsep dasar dan prinsip perlindungan lingkungan 
(ecologically sustainable) dalam setiap kesadaran 
kritisnya, serta kapasitas untuk menganalisa secara 
kritis atas dinamika perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup.

8. Departemen Hukum Pajak

Departemen Hukum Pajak, yang didirikan pada tahun 
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10. Departemen Hukum Pidana

“Ibarat suatu bangunan, ilmu hukum pidana 
merupakan pilar utama dalam menjaga bangunan ilmu 
hukum. Sejak perkembangan ilmu hukum, kajian 
hukum pidana selalu menjadi kajian yang utama. 
Dalam beberapa dekade terakhir hukum pidana juga 
selalu menjadi sorotan publik dan kajian segala lapisan 
masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana 
merupakan bagian penting dalam perkembangan ilmu 
hukum. Seluruh Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi 
Hukum lainnya di Indonesia maupun di negara lain, 
dapat dipastikan memiliki kekhususan Hukum Pidana. 

Namun yang membedakan antara satu fakultas hukum 
dengan fakultas hukum lainnya adalah substansi ilmu 
yang diajarkan, hasil yang dicapai dari pembelajaran 
tersebut dan bagaimana disiplin ilmu hukum pidana 
menjawab tantangan zaman dalam menghadapi 
berbagai kejahatan dimensi baru. Penguasaan 
mengenai asas dan teori-teori dasar yang menjadi 
landasan suatu ilmu tetap menjadi keunggulan Fakultas 
Hukum UGM. Prof. Moeljatno, sebagai salah satu 
pendiri Universitas Gadjah Mada adalah guru besar 
hukum pidana Indonesia yang paling berpengaruh. 
Sampai dengan saat ini, seluruh karya-karya Prof. 
Moeljatno masih digunakan dan menjadi rujukan. 

konsentrasi yang mengkhususkan kompetensi 
mahasiswa pada Hukum Perdata Materiil. Hukum 
Perdata Materiil merupakan Hukum yang mengatur 
mengenai kepentingan-kepentingan perseorangan. 
Konsentrasi Hukum Perdata terdiri dari beberapa 
mata kuliah konsentrasi meliputi Hukum Perjanjian 
Jenis Baru, Jaminan Khusus, Aspek Keperdataan 
Hukum Kesehatan, Perjanjian Standar  dan 
Perlindungan Konsumen, Hukum Badan Hukum, 
Hukum Konstruksi, dan Hukum Waris  menurut 
KUHPerdata. Mahasiswa dapat memilih Konsentrasi 
Hukum Perdata setelah menyelesaikan Mata Kuliah 
Hukum Perdata dan dan Mata Kuliah Hukum Keluarga 
dan Harta Kekayaan. Kompetensi yang diharapkan 
diperoleh oleh mahasiswa dengan memilih Konsentrasi 
Hukum Perdata yaitu mahasiswa diharapkan mampu 
mengetahui dan memahami Hukum Perdata Materiil. 
Profil lulusan yang memilih Konsentrasi Hukum 
Perdata yaitu memiliki kemampuan dalam menjawab 
permasalahan-permasalahan di Bidang Perdata. 
Konsentrasi kedua yaitu Konsentrasi Hukum 
Ketenagaker jaan .  Hukum Ketenagaker jaan 
merupakan kekhususan yang terdapat di dalam 
Hukum Perdata Materiil. Konsentrasi Hukum 
Ketenagakerjaan yang dahulunya adalah Konsentrasi 
Hukum Perburuhan, sebagaimana terdapat dalam 
Buku III Bab 7A KUHPerdata yang mengatur mengenai 
Perjanjian-perjanjian melakukan pekerjaan yang 
termasuk di dalamnya Perjanjian Perburuhan. 

Konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan dapat dipilih 
setelah mahasiswa lulus mata kuliah Hukum Perdata. 
Konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan terdiri dari 
beberapa mata kuliah konsentrasi maliputi Hubungan 
Kerja, Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta 
Pengawasan Ketenagakerjaan, Hukum Perlindungan 
Pekerja Migran, Perempuan, Anak, dan Difabel, Hukum 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 
Pemutusan Hubungan Kerja dan Pemogokan, Hukum 
Pengupahan, dan Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 
Profil lulusan yang memilih Konsentrasi Hukum 
Ketenagakerjaan yaitu memiliki kemampuan dalam 
menjawab permasalahan-permasalahan di bidang 
ketenagakerjaan. Dan Konsentrasi ke tiga yaitu 
Konsentrasi Hukum Acara Perdata. Hukum Acara 
Perdata merupakan hukum yang mengatur 
bagaimana cara mempertahankan Hukum Perdata 
Formil. Mahasiswa dapat memilih Konsentrasi Hukum 
Acara Perdata setelah mahasiswa lulus mata kuliah 
Hukum Perdata, Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan, 
serta Hukum Acara Perdata. Konsentrasi Hukum Acara 
Perdata terdiri dari beberapa mata kuliah konsentrasi 
meliputi Hukum Pembuktian Perdata, Penyelesaian 
Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, Hukum 
Advokatur,  Acara Peradi lan Khusus Bidang 
Keperdataan, dan Putusan Pengadilan Perdata. Profil 
lulusan yang memilih Konsentrasi Hukum Acara 
Perdata yaitu memiliki Kemampuan untuk beracara 
baik di dalam maupun di luar pengadilan.
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kenegaraan. Departemen ini telah berpengalaman 
dalam memberikan pengajaran dan pelatihan dalam 
topik yang terkait dengan konstitusi, peraturan, 
lembaga negara, perbandingan hukum tata negara, 
pengujian dan perancangan peraturan perundang-
undangan, serta isu-isu lainnya yang berkaitan dengan 
kehidupan bernegara dengan lembaga-lembaga 
regional, nasional, maupun internasional. Berbekal 
pengalaman dan sumber daya yang tersedia, ke depan 
Departemen HTN ingin menjadi bagian yang 
terkemuka di bidang pengajaran, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang 
pengajaran, Departemen HTN akan berupaya untuk 
mewujudkan pengelolaan perkuliahan dalam suasana 
akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan 
yang berkemampuan akademik tinggi; sedangkan di 
bidang penelitian, Departemen HTN akan terus 
berupaya mengembangkan dan menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan dalam lingkup hukum tata negara 
demi mendukung upaya penyempurnaan sistem politik 
dan hukum ketatanegaraan. Lebih lanjut dibidang 
pengabdian kepada masyarakat, Departemen HTN 
akan terus berupaya untuk ikut serta mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur melalui program-
program penyuluhan, praktik, dan pelatihan di bidang 
kenegaraan.

H. Program Studi
1.  Program Studi Sarjana (S1) Hukum

a. Program S1 Reguler

Program S1 Reguler adalah program studi tertua di 
Fakultas Hukum UGM yang dibuka untuk memenuhi 
kebutuhan ahli hukum yang kompetitif, mandiri, 
bermartabat dan dengan dijiwai Pancasila mengabdi 
pada kepentingan dan kemakmuran bangsa. 
Mahasiswa dimungkinkan untuk mengambil 13 
konsentrasi yang disediakan oleh 11 Departemen, 
yaitu: Konsentrasi Hukum Acara Perdata, Konsentrasi 
Hukum Adat, Konsentrasi Hukum Administrasi 
Negara, Konsentrasi Hukum Agraria, Konsentrasi 
Hukum Bisnis, Konsentrasi Hukum Internasional, 
Konsentrasi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum 
Ketenagakerjaan, Konsentrasi Hukum Lingkungan, 
Konsentrasi Hukum Pajak, Konsentrasi Hukum 
Perdata, Konsentrasi Hukum Pidana, dan Konsentrasi 
Hukum Tata Negara. Saat ini Program Studi Sarjana 
Sarjana  Hukum terkakreditasi A oleh BAN-PT dan 
telah tersertifikasi ASEAN University Network-Quality 
Assurance.

b.  International Undergraduate Program (IUP)

International Undergraduate Program (IUP) 
mencakup empat konsentrasi , yakni Hukum 
Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Bisnis, dan 
Hukum Pidana.  Lu lus an program in i  akan 
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H. yang setara 
dengan LL.B.). Berdasarkan persetujuan kerja sama 
antara Fakultas Hukum UGM dengan Maastricht 

Departemen Hukum Pidana menyelenggarakan 5 
(lima) mata kuliah wajib yang sangat relevan dan 
dibutuhkan para ahli-ahli hukum. Pertama, mata kuliah 
hukum pidana mengajarkan kepada mahasiswa 
mengenai prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang 
pastinya dibutuhkan oleh seluruh ahli hukum. Banyak 
perkara hukum saat ini tidak dapat diselesaikan dengan 
baik karena kurangnya pemahaman prinsip dasar 
hukum pidana tersebut. Kedua, selain itu mahasiswa 
dibekali Hukum Acara Pidana untuk meningkatkan 
kemampuan menerapkan dan memahami penerapan 
hukum pidana dalam tataran formil. Perdebatan 
mengenai konsep Praperadilan atau peninjauan 
kembali masih hangat dengan saat ini Ketiga, pada 
mata kuliah Pidana Khusus mahasiswa dibekali 
pengetahuan mengenai tindak pidana yang tidak diatur 
di dalam KUHP dan memiliki kekhususan, seperti 
Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Terorisme, dan 
Pengadilan HAM. Dalam pengajaran tersebut, selain 
meningkatkan pengetahuan mahasiswa, hal itu juga 
memperkuat kemampuan mahasiswa pada perkara-
perkara tertentu. Keempat, Hukum pidana 
Internasional mempersiapkan mahasiswa menghadapi 
era globalisasi. Dalam mata kuliah tersebut, dibekali 
pengetahuan dari segi bentuk, sejarah, serta hukum 
materiil dan formil pidana internasional. Kelima, 
mahasiswa diberikan mata kuliah PLKH Peradilan 
Pidana dimana Departemen Pidana bekerjasama 
dengan Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim dalam 
menyelenggarakan kuliah praktik. Dalam perkuliahan 

ini, mahasiswa dibekali kemampuan litigasi lebih yang 
pastinya berguna dalam profesi hukum manapun. 
Selain itu mahasiswa juga dibekali 7 mata kuliah 
konsentrasi Hukum Pidana yang terdiri dari 
Kriminologi, Politik Kriminal, Pelaksanaan Pidana, 
Pidana Anak dan Perempuan, Pembaharuan Hukum 
Pidana, Kedokteran Kehakiman, dan Psikiatri 
kehakiman yang kesemuanya untuk mempersiapkan 
ahli pidana di masa yang akan datang. Departemen 
hukum pidana akan terus berkembang dalam 
menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi di FH 
UGM.

11. Departemen Hukum Tata Negara

Departemen Hukum Tata Negara (HTN) merupakan 
salah satu unsur pelaksana akademik di Fakultas 
Hukum UGM, khususnya i lmu pengetahuan 
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mewujudkan pengelolaan perkuliahan dalam suasana 
akademik yang kondusif untuk menghasilkan lulusan 
yang berkemampuan akademik tinggi; sedangkan di 
bidang penelitian, Departemen HTN akan terus 
berupaya mengembangkan dan menyebarluaskan 
ilmu pengetahuan dalam lingkup hukum tata negara 
demi mendukung upaya penyempurnaan sistem politik 
dan hukum ketatanegaraan. Lebih lanjut dibidang 
pengabdian kepada masyarakat, Departemen HTN 
akan terus berupaya untuk ikut serta mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur melalui program-
program penyuluhan, praktik, dan pelatihan di bidang 
kenegaraan.

H. Program Studi
1.  Program Studi Sarjana (S1) Hukum

a. Program S1 Reguler

Program S1 Reguler adalah program studi tertua di 
Fakultas Hukum UGM yang dibuka untuk memenuhi 
kebutuhan ahli hukum yang kompetitif, mandiri, 
bermartabat dan dengan dijiwai Pancasila mengabdi 
pada kepentingan dan kemakmuran bangsa. 
Mahasiswa dimungkinkan untuk mengambil 13 
konsentrasi yang disediakan oleh 11 Departemen, 
yaitu: Konsentrasi Hukum Acara Perdata, Konsentrasi 
Hukum Adat, Konsentrasi Hukum Administrasi 
Negara, Konsentrasi Hukum Agraria, Konsentrasi 
Hukum Bisnis, Konsentrasi Hukum Internasional, 
Konsentrasi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum 
Ketenagakerjaan, Konsentrasi Hukum Lingkungan, 
Konsentrasi Hukum Pajak, Konsentrasi Hukum 
Perdata, Konsentrasi Hukum Pidana, dan Konsentrasi 
Hukum Tata Negara. Saat ini Program Studi Sarjana 
Sarjana  Hukum terkakreditasi A oleh BAN-PT dan 
telah tersertifikasi ASEAN University Network-Quality 
Assurance.

b.  International Undergraduate Program (IUP)

International Undergraduate Program (IUP) 
mencakup empat konsentrasi , yakni Hukum 
Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Bisnis, dan 
Hukum Pidana.  Lu lus an program in i  akan 
mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H. yang setara 
dengan LL.B.). Berdasarkan persetujuan kerja sama 
antara Fakultas Hukum UGM dengan Maastricht 

Departemen Hukum Pidana menyelenggarakan 5 
(lima) mata kuliah wajib yang sangat relevan dan 
dibutuhkan para ahli-ahli hukum. Pertama, mata kuliah 
hukum pidana mengajarkan kepada mahasiswa 
mengenai prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang 
pastinya dibutuhkan oleh seluruh ahli hukum. Banyak 
perkara hukum saat ini tidak dapat diselesaikan dengan 
baik karena kurangnya pemahaman prinsip dasar 
hukum pidana tersebut. Kedua, selain itu mahasiswa 
dibekali Hukum Acara Pidana untuk meningkatkan 
kemampuan menerapkan dan memahami penerapan 
hukum pidana dalam tataran formil. Perdebatan 
mengenai konsep Praperadilan atau peninjauan 
kembali masih hangat dengan saat ini Ketiga, pada 
mata kuliah Pidana Khusus mahasiswa dibekali 
pengetahuan mengenai tindak pidana yang tidak diatur 
di dalam KUHP dan memiliki kekhususan, seperti 
Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Terorisme, dan 
Pengadilan HAM. Dalam pengajaran tersebut, selain 
meningkatkan pengetahuan mahasiswa, hal itu juga 
memperkuat kemampuan mahasiswa pada perkara-
perkara tertentu. Keempat, Hukum pidana 
Internasional mempersiapkan mahasiswa menghadapi 
era globalisasi. Dalam mata kuliah tersebut, dibekali 
pengetahuan dari segi bentuk, sejarah, serta hukum 
materiil dan formil pidana internasional. Kelima, 
mahasiswa diberikan mata kuliah PLKH Peradilan 
Pidana dimana Departemen Pidana bekerjasama 
dengan Polisi, Jaksa, Advokat, dan Hakim dalam 
menyelenggarakan kuliah praktik. Dalam perkuliahan 

ini, mahasiswa dibekali kemampuan litigasi lebih yang 
pastinya berguna dalam profesi hukum manapun. 
Selain itu mahasiswa juga dibekali 7 mata kuliah 
konsentrasi Hukum Pidana yang terdiri dari 
Kriminologi, Politik Kriminal, Pelaksanaan Pidana, 
Pidana Anak dan Perempuan, Pembaharuan Hukum 
Pidana, Kedokteran Kehakiman, dan Psikiatri 
kehakiman yang kesemuanya untuk mempersiapkan 
ahli pidana di masa yang akan datang. Departemen 
hukum pidana akan terus berkembang dalam 
menyelenggarakan tri darma perguruan tinggi di FH 
UGM.

11. Departemen Hukum Tata Negara

Departemen Hukum Tata Negara (HTN) merupakan 
salah satu unsur pelaksana akademik di Fakultas 
Hukum UGM, khususnya i lmu pengetahuan 
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terbuka bagi lulusan sarjana dari semua disiplin ilmu 
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Bagi 
lulusan sarjana yang berasal dari latar belakang sarjana 
non-hukum diberlakukan persyaratan mengikuti 
matrikulasi yang disesuaikan dengan latar belakang 
pendidikannya. Gelar yang diperoleh setelah 
menyelesaikan programini adalah M.H. Saat ini 
Program Studi MH terkakreditasi A oleh BAN-PT.

d. Program Studi Magister Hukum Litigasi 
(MHLit)

Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum UGM adalah 
program studi tingkat pascasarjana yang didesain 
khusus untuk mempersiapkan dan memenuhi 
kebutuhan tenaga profesional di sektor publik maupun 
sektor privat serta memperkuat profesionalitas para 
aparat penegak hukum sehingga dapat menjamin rasa 
keadilan bagi para pencari keadilan. Gelar yang 
diperoleh setelah menyelesaikan program ini adalah 
M.H.Lit. Saat ini Program Studi MHLit terkakreditasi A 
oleh BAN-PT.

e. Program Studi Magister Hukum Kesehatan 
(MHKes)

B e r d a s a r k a n  K e p u t u s a n  R e k t o r  U G M 
Nomor254/P/SK/HT/2009 tentang Pembukaan 
Program Stud i  Hukum Kesehatan Seko lah 
Pascasarjana UGM, sejak tanggal 1 Juni 2009 di UGM 

telah dibuka Program Studi Hukum Kesehatan yang 
pengelolaannya dilaksanakan oleh fakultas terkait 
minimal berasal dari Fakultas Hukum dan Fakultas 
Kedokteran di bawah tanggung jawab Direktur 
Sekolah Pascasarjana UGM. Dalam perkembangannya, 
untuk menjamin keberlanjutan program studi ini 
menuntut adanya suasana akademik yang kondusif 
serta ketersediaan dosen yang cukup dan sesuai 
dengan bidang kompetensinya. Disamping itu, sesuai 
dasar keilmuan program studi ini akan berkembang 
dengan optimal apabila diselenggarakan oleh Fakultas 
Hukum UGM. Berdasarkan Keputusan Rektor UGM 
Nomor269/P/SK/HT/2011 tentang Pemindahan 
Pengelolaan Program Studi Magister Hukum 
Kesehatan UGM, mulai tanggal 1 Juli 2011 Program 
Studi Magister Hukum Kesehatan dikelola oleh Fakultas 
Hukum UGM. Program studi ini diarahkan untuk dapat 
memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang 
profesional dan kompeten di bidang hukum 
perumahsakitan, hukum kesehatan masyarakat, serta 
penegakan hukum kesehatan. Gelar yang diperoleh 
setelah menyelesaikan Program Magister Hukum 
Kesehatan adalah M.H.Kes. Saat ini Program Studi 
MHKes terkakreditasi B oleh BAN-PT.

f.  Program StudiMagister Ilmu Hukum Kampus 
Jakarta (MIH Kampus Jakarta)

Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta 

University Belanda, mahasiswa IUP Fakultas Hukum 
UGM dapat menempuh program double degree 
dengan gelar: S.H. dari Fakultas Hukum UGM dan LL.B 
dari Maastricht University. 

2.  Program Studi Magister

Program Studi Magister Fakultas Hukum UGM, meliputi:

a.  Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH)

Program Magister Ilmu Hukum telah diselenggarakan 
sejak tanggal 1 September 1980 sebagai bagian dari 
Lembaga Pendidikan Doktor UGM. Berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No. 0311/O/1991, Lembaga Pendidikan Doktor UGM 
berubah menjadi Program Pascasarjana UGM. Dalam 
perkembangan berikutnya Program Pascasarjana 
UGM berubah menjadi Sekolah Pascasarjana UGM 
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor No. 
260/P/SK/III/2004. Sekolah Pasca Sarjana UGM 
mengelola Program Pascasarjana Multidisipliner, 
sedangkan penyelenggaraan Program Pascasarjana 
Monodisipliner dikembalikan ke Fakultas. Bidang 
konsentrasi atau kajian utama Program Magister Ilmu 
Hukum yang diselenggarakan meliputi Hukum Acara, 
Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Bisnis, Hukum 
Internasional, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, 
Hukum Pajak, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum 
Tata Negara, dan Hukum Pemerintahan dan Kebijakan 
Publik. Gelar yang diperoleh setelah menyelesaikan 
program ini adalah M.H. Program ini memperoleh 
akreditasi A dari BAN-PT pada tahun 2015.

Saat ini, Magister Ilmu Hukum membuka Program Studi 
LL.M. dengan syarat lulusan S1 Hukum atau S1 Syariah 
dan kuliah dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa 
Inggris. Prodi ini menawarkan program double degree 
untuk mahasiswa. Program double degree tersebut 
bekerja sama dengan beberapa universitas luar negeri 
di antaranya: (1) Queensland University di Australia; (2) 
University of Reading dan Queen Mary University di 
Inggris; dan (4) Shanghai Jiao Tong University di 
Tiongkok.

b.  Program Studi Magister Kenotariatan (Mkn)

Program Pendidikan Spesialis Notariat diselenggarakan 
mulai akhir tahun 1973. Berdasarkan Surat Keputusan 
D i re k t u r  J ende ra l  Pend i d i k an  T i n gg i  No . 
80/DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 April 2000, Program 
Pendidikan Spesialis Notariat tersebut ditingkatkan 
stratanya dan berubah namanya menjadi Program Studi 
Magister Kenotariatan. Gelar yang diperoleh setelah 
menyelesaikan program ini adalah M.Kn. Saat ini 
Program Studi MKn terkakreditasi A oleh BAN-PT.

c.  Program Studi Magister Hukum (MH)

Program Magister Hukum dibuka pada tanggal 16 Mei 
2000 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perguruan 
Tinggi No. 547/DIKTI/ Kep/1996 tentang Pembentukan 
Program Studi Magister Hukum pada Program 
Pascasarjana UGM tanggal 11 Desember 1996. Program 
ini memiliki 2 Konsentrasi, yakni Konsentrasi Hukum 
Bisnis dan Konsentrasi Hukum Kenegaraan. Program ini 
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terbuka bagi lulusan sarjana dari semua disiplin ilmu 
yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Bagi 
lulusan sarjana yang berasal dari latar belakang sarjana 
non-hukum diberlakukan persyaratan mengikuti 
matrikulasi yang disesuaikan dengan latar belakang 
pendidikannya. Gelar yang diperoleh setelah 
menyelesaikan programini adalah M.H. Saat ini 
Program Studi MH terkakreditasi A oleh BAN-PT.

d. Program Studi Magister Hukum Litigasi 
(MHLit)

Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum UGM adalah 
program studi tingkat pascasarjana yang didesain 
khusus untuk mempersiapkan dan memenuhi 
kebutuhan tenaga profesional di sektor publik maupun 
sektor privat serta memperkuat profesionalitas para 
aparat penegak hukum sehingga dapat menjamin rasa 
keadilan bagi para pencari keadilan. Gelar yang 
diperoleh setelah menyelesaikan program ini adalah 
M.H.Lit. Saat ini Program Studi MHLit terkakreditasi A 
oleh BAN-PT.

e. Program Studi Magister Hukum Kesehatan 
(MHKes)

B e r d a s a r k a n  K e p u t u s a n  R e k t o r  U G M 
Nomor254/P/SK/HT/2009 tentang Pembukaan 
Program Stud i  Hukum Kesehatan Seko lah 
Pascasarjana UGM, sejak tanggal 1 Juni 2009 di UGM 

telah dibuka Program Studi Hukum Kesehatan yang 
pengelolaannya dilaksanakan oleh fakultas terkait 
minimal berasal dari Fakultas Hukum dan Fakultas 
Kedokteran di bawah tanggung jawab Direktur 
Sekolah Pascasarjana UGM. Dalam perkembangannya, 
untuk menjamin keberlanjutan program studi ini 
menuntut adanya suasana akademik yang kondusif 
serta ketersediaan dosen yang cukup dan sesuai 
dengan bidang kompetensinya. Disamping itu, sesuai 
dasar keilmuan program studi ini akan berkembang 
dengan optimal apabila diselenggarakan oleh Fakultas 
Hukum UGM. Berdasarkan Keputusan Rektor UGM 
Nomor269/P/SK/HT/2011 tentang Pemindahan 
Pengelolaan Program Studi Magister Hukum 
Kesehatan UGM, mulai tanggal 1 Juli 2011 Program 
Studi Magister Hukum Kesehatan dikelola oleh Fakultas 
Hukum UGM. Program studi ini diarahkan untuk dapat 
memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang 
profesional dan kompeten di bidang hukum 
perumahsakitan, hukum kesehatan masyarakat, serta 
penegakan hukum kesehatan. Gelar yang diperoleh 
setelah menyelesaikan Program Magister Hukum 
Kesehatan adalah M.H.Kes. Saat ini Program Studi 
MHKes terkakreditasi B oleh BAN-PT.

f.  Program StudiMagister Ilmu Hukum Kampus 
Jakarta (MIH Kampus Jakarta)

Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta 

University Belanda, mahasiswa IUP Fakultas Hukum 
UGM dapat menempuh program double degree 
dengan gelar: S.H. dari Fakultas Hukum UGM dan LL.B 
dari Maastricht University. 

2.  Program Studi Magister

Program Studi Magister Fakultas Hukum UGM, meliputi:

a.  Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH)

Program Magister Ilmu Hukum telah diselenggarakan 
sejak tanggal 1 September 1980 sebagai bagian dari 
Lembaga Pendidikan Doktor UGM. Berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
No. 0311/O/1991, Lembaga Pendidikan Doktor UGM 
berubah menjadi Program Pascasarjana UGM. Dalam 
perkembangan berikutnya Program Pascasarjana 
UGM berubah menjadi Sekolah Pascasarjana UGM 
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor No. 
260/P/SK/III/2004. Sekolah Pasca Sarjana UGM 
mengelola Program Pascasarjana Multidisipliner, 
sedangkan penyelenggaraan Program Pascasarjana 
Monodisipliner dikembalikan ke Fakultas. Bidang 
konsentrasi atau kajian utama Program Magister Ilmu 
Hukum yang diselenggarakan meliputi Hukum Acara, 
Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Bisnis, Hukum 
Internasional, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, 
Hukum Pajak, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum 
Tata Negara, dan Hukum Pemerintahan dan Kebijakan 
Publik. Gelar yang diperoleh setelah menyelesaikan 
program ini adalah M.H. Program ini memperoleh 
akreditasi A dari BAN-PT pada tahun 2015.

Saat ini, Magister Ilmu Hukum membuka Program Studi 
LL.M. dengan syarat lulusan S1 Hukum atau S1 Syariah 
dan kuliah dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa 
Inggris. Prodi ini menawarkan program double degree 
untuk mahasiswa. Program double degree tersebut 
bekerja sama dengan beberapa universitas luar negeri 
di antaranya: (1) Queensland University di Australia; (2) 
University of Reading dan Queen Mary University di 
Inggris; dan (4) Shanghai Jiao Tong University di 
Tiongkok.

b.  Program Studi Magister Kenotariatan (Mkn)

Program Pendidikan Spesialis Notariat diselenggarakan 
mulai akhir tahun 1973. Berdasarkan Surat Keputusan 
D i re k t u r  J ende ra l  Pend i d i k an  T i n gg i  No . 
80/DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 April 2000, Program 
Pendidikan Spesialis Notariat tersebut ditingkatkan 
stratanya dan berubah namanya menjadi Program Studi 
Magister Kenotariatan. Gelar yang diperoleh setelah 
menyelesaikan program ini adalah M.Kn. Saat ini 
Program Studi MKn terkakreditasi A oleh BAN-PT.

c.  Program Studi Magister Hukum (MH)

Program Magister Hukum dibuka pada tanggal 16 Mei 
2000 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perguruan 
Tinggi No. 547/DIKTI/ Kep/1996 tentang Pembentukan 
Program Studi Magister Hukum pada Program 
Pascasarjana UGM tanggal 11 Desember 1996. Program 
ini memiliki 2 Konsentrasi, yakni Konsentrasi Hukum 
Bisnis dan Konsentrasi Hukum Kenegaraan. Program ini 
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Universitas Gadjah Mada diselenggarakan berdasarkan 
Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 
380/P/SK/HT/2013 tentang Izin Penyelenggaraan 
Program Studi Ilmu Hukum (S2) di Luar Domisili pada 
Universitas Gadjah Mada di Jakarta Selatan, tertanggal 12 
Mei 2013. Merujuk pada visi MIH Jakarta UGM, program 
studi ini diselenggarakan sebagai pusat pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan ilmu hukum secara dinamis dan 
profesional di bidang hukum bisnis dan litigasi, yang 
memiliki daya saing di tingkat internasional. Gelar yang 
diperoleh setelah menyelesaikan program ini adalah M.H. 
Saat ini Program Studi MIH Kampus Jakarta terkakreditasi 
A oleh BAN-PT.

3. Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH)

Berdasarkan Keputusan Presiden No.52 Tahun 1982, 
Fakultas Hukum UGM juga menyelenggarakan Program 
Pendidikan Doktor Ilmu Hukum sejak tahun 1982. 
Program studi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga jenjang akademik tertinggi yang kompeten di 
bidang ilmu hukum. Gelar yang diperoleh setelah 
menyelesaikan Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum 
adalah Dr. Saat ini PDIH terkakreditasi A oleh BAN-PT.

I.  Unit Kerja Fakultas
Dalam rangka mendukung dan memperlancar pe- 
laksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, di Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada telah dibentuk berbagai 

unit kerja, sebagai berikut:

1. Laboratorium “Pusat Konsultasi dan Bantuan 
Hukum” (PKBH)

Pada awalnya bernama Pusat Konsultasi dan Bantuan 
Hukum (PKBH). Dengan adanya Keputusan Rektor 
Universitas Gadjah Mada Nomor 1711/P/SK/HT/2015 
tentang Penetapan Laboratorium pada Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada, maka PKBH kemudian berganti 
nama dengan Laboratorium “Pusat Konsultasi dan 
Bantuan Hukum” (PKBH). Laboratorium memiliki tugas 
untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, 
dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Sejarah 
lahirnya PKBH (yang saat ini menjadi Laboratorium 
Hukum) yaitu pada tanggal 20 Mei 2000 sebagai 
laboratorium hukum dan sarana pembelajaran bagi 
mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang bertujuan 
memperdalam dan mengembangkan pengetahuan serta 
kemampuan mahasiswa baik secara teori maupun praktek 
hukum dalam rangka membantu masyarakat ekonomi 
lemah mencari keadilan. Laboratorium Hukum sebagai 
laboratorium hukum bagi mahasiswa, artinya dalam hal ini 
bahwa tiap mahasiswa yang bergabung sebagai volunteer 
berhak mengaplikasikan teori-teori hukum yang 
dikuasainya ke dalam praktek dan kasus yang dihadapi. 
Struktur kelembagaan Laboratorium terdiri dari 
pengurus (dosen), volunteer (mahasiswa Fakultas Hukum 
UGM) dan advokat mitra. Advokat mitra merupakan unsur 
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penting dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan 
bagi para mahasiswa yang bergabung di Laboratorium. 
Laboratorium menjalankan fungsi dan operasionalnya 
berdasarkan kode etik dan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) yang ditentukan agar tetap berada dalam koridornya 
sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memperjuangkan 
kesetaraan dalam hukum (equality before the law) dan 
keadilan. Keberadaan Laboratorium diharapkan sebagai 
tempat mengaktualisasi vis i pengabdian kepada 
masyarakat, khususnya bagi para dosen di Fakultas Hukum 
UGM. Dalam struktur kelembagaannya, Laboratorium 
Hukum dibagi dalam beberapa divisi sebagai berikut:

a. Divisi Bantuan Hukum

Divisi ini merupakan motor dan koordinator dalam hal 
kegiatan konsultasi, pendampingan, advokasi dan 
penanganan kasus terhadap klien. Sejak berdirinya, 
Laboratorium Hukum telah banyak kasus yang diterima 
mulai dari klien yang hanya berkonsultasi hingga 
beracara di pengadilan, termasuk kasus-kasus dalam 
lingkup hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, 
baik litigasi maupun non-litigasi.

b. Divisi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

Divisi ini merupakan motor dan koordinator dalam hal 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 
pengkajian keilmuan dan keahlian hukum yang berupa 
peradilan semu, pendidikan klinik hukum, pengadaan 
diskusi, pelatihan (workshop), seminar, pemberian 
penyuluhan dan penelitian-penelitian. 

c. Divisi Kerja Sama

Divisi ini merupakan motor dan koordinator dalam hal 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 
penjalinan kerja sama dengan berbagai mitra maupun 
ins t i tus i  yan g dapat  mendorong kemajuan 
Laboratorium Hukum, serta berperan utama dalam 
memastikan operasional dan keberlangsungan kedua 
divisi lainnya. Divisi ini juga bertujuan memelihara 
hubungan yang baik dengan para alumni dan lulusan 
Fakultas Hukum UGM agar mampu berkontribusi 
terhadap kemajuan lulusan mahasiswa selanjutnya. 
Laboratorium Hukum dengan DPN Peradi menjalin 
kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus 

Panduan Program Sarjana 37

Koridor Ruang Dosen Gedung A FH UGM



Universitas Gadjah Mada diselenggarakan berdasarkan 
Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 
380/P/SK/HT/2013 tentang Izin Penyelenggaraan 
Program Studi Ilmu Hukum (S2) di Luar Domisili pada 
Universitas Gadjah Mada di Jakarta Selatan, tertanggal 12 
Mei 2013. Merujuk pada visi MIH Jakarta UGM, program 
studi ini diselenggarakan sebagai pusat pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan ilmu hukum secara dinamis dan 
profesional di bidang hukum bisnis dan litigasi, yang 
memiliki daya saing di tingkat internasional. Gelar yang 
diperoleh setelah menyelesaikan program ini adalah M.H. 
Saat ini Program Studi MIH Kampus Jakarta terkakreditasi 
A oleh BAN-PT.

3. Program Studi Doktor Ilmu Hukum (PDIH)

Berdasarkan Keputusan Presiden No.52 Tahun 1982, 
Fakultas Hukum UGM juga menyelenggarakan Program 
Pendidikan Doktor Ilmu Hukum sejak tahun 1982. 
Program studi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga jenjang akademik tertinggi yang kompeten di 
bidang ilmu hukum. Gelar yang diperoleh setelah 
menyelesaikan Program Pendidikan Doktor Ilmu Hukum 
adalah Dr. Saat ini PDIH terkakreditasi A oleh BAN-PT.

I.  Unit Kerja Fakultas
Dalam rangka mendukung dan memperlancar pe- 
laksanaan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, di Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada telah dibentuk berbagai 

unit kerja, sebagai berikut:

1. Laboratorium “Pusat Konsultasi dan Bantuan 
Hukum” (PKBH)

Pada awalnya bernama Pusat Konsultasi dan Bantuan 
Hukum (PKBH). Dengan adanya Keputusan Rektor 
Universitas Gadjah Mada Nomor 1711/P/SK/HT/2015 
tentang Penetapan Laboratorium pada Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada, maka PKBH kemudian berganti 
nama dengan Laboratorium “Pusat Konsultasi dan 
Bantuan Hukum” (PKBH). Laboratorium memiliki tugas 
untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, 
dan/atau pengabdian kepada masyarakat. Sejarah 
lahirnya PKBH (yang saat ini menjadi Laboratorium 
Hukum) yaitu pada tanggal 20 Mei 2000 sebagai 
laboratorium hukum dan sarana pembelajaran bagi 
mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang bertujuan 
memperdalam dan mengembangkan pengetahuan serta 
kemampuan mahasiswa baik secara teori maupun praktek 
hukum dalam rangka membantu masyarakat ekonomi 
lemah mencari keadilan. Laboratorium Hukum sebagai 
laboratorium hukum bagi mahasiswa, artinya dalam hal ini 
bahwa tiap mahasiswa yang bergabung sebagai volunteer 
berhak mengaplikasikan teori-teori hukum yang 
dikuasainya ke dalam praktek dan kasus yang dihadapi. 
Struktur kelembagaan Laboratorium terdiri dari 
pengurus (dosen), volunteer (mahasiswa Fakultas Hukum 
UGM) dan advokat mitra. Advokat mitra merupakan unsur 
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penting dalam melakukan pembimbingan dan pembinaan 
bagi para mahasiswa yang bergabung di Laboratorium. 
Laboratorium menjalankan fungsi dan operasionalnya 
berdasarkan kode etik dan Standar Operasional Prosedur 
(SOP) yang ditentukan agar tetap berada dalam koridornya 
sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memperjuangkan 
kesetaraan dalam hukum (equality before the law) dan 
keadilan. Keberadaan Laboratorium diharapkan sebagai 
tempat mengaktualisasi vis i pengabdian kepada 
masyarakat, khususnya bagi para dosen di Fakultas Hukum 
UGM. Dalam struktur kelembagaannya, Laboratorium 
Hukum dibagi dalam beberapa divisi sebagai berikut:

a. Divisi Bantuan Hukum

Divisi ini merupakan motor dan koordinator dalam hal 
kegiatan konsultasi, pendampingan, advokasi dan 
penanganan kasus terhadap klien. Sejak berdirinya, 
Laboratorium Hukum telah banyak kasus yang diterima 
mulai dari klien yang hanya berkonsultasi hingga 
beracara di pengadilan, termasuk kasus-kasus dalam 
lingkup hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara, 
baik litigasi maupun non-litigasi.

b. Divisi Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan

Divisi ini merupakan motor dan koordinator dalam hal 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 
pengkajian keilmuan dan keahlian hukum yang berupa 
peradilan semu, pendidikan klinik hukum, pengadaan 
diskusi, pelatihan (workshop), seminar, pemberian 
penyuluhan dan penelitian-penelitian. 

c. Divisi Kerja Sama

Divisi ini merupakan motor dan koordinator dalam hal 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 
penjalinan kerja sama dengan berbagai mitra maupun 
ins t i tus i  yan g dapat  mendorong kemajuan 
Laboratorium Hukum, serta berperan utama dalam 
memastikan operasional dan keberlangsungan kedua 
divisi lainnya. Divisi ini juga bertujuan memelihara 
hubungan yang baik dengan para alumni dan lulusan 
Fakultas Hukum UGM agar mampu berkontribusi 
terhadap kemajuan lulusan mahasiswa selanjutnya. 
Laboratorium Hukum dengan DPN Peradi menjalin 
kerjasama dalam penyelenggaraan Pendidikan Khusus 
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(f) menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit mutu 
internal dan tindak lanjut hasil audit ke Dekan.

4. Unit Law Career Development Center (LCDC)

Untuk memastikan bahwa semua lulusan Fakultas Hukum 
UGM menjadi generasi unggul yang siap berkompetisi 
dalam ketatnya persaingan dunia kerja saat ini, Fakultas 
Hukum UGM pada tanggal 17 Februari 2011 meresmikan 
pendirian Law Career Development Center (LCDC) 
Fakultas Hukum UGM. Kehadiran LCDC tersebut 
diharapkan menjadi solusi bagi mahasiswa agar memiliki 
gambaran arah tujuan karier yang akan dicapai sejak awal 
dan mampu mempersiapkannya sejak dini sehingga 
nantinya dapat memperpendek jobwaiting time. Berbagai 

program telah dipersiapkan oleh LCDC untuk memastikan 
terwujudnya 4 tujuan yang telah dicanangkan LCDC, yakni:

a. Membangun sistem informasi karier yang 
komprehensif dan up to date.

b. Membantu mahasiswa mempersiapkan karier sejak 
dini dengan berbagai pembekalan memasuki dunia 
kerja dalam bentuk seminar dan workshop.

c. Sebagai media link and match maker antara lulusan 
Fakultas Hukum UGM dengan para user yang 
membutuhkan lulusan Fakultas Hukum UGM.

d. Sebagai forum membangun jejaring dan ko- 
munikasi serta partisipasi alumni untuk ikut serta 
memajukan Fakultas Hukum UGM.

Adapun berbagai program yang telah direncanakan dan 
merupakan agenda kerja LCDC adalah sebagai berikut:

a. Workshop Memasuki Dunia Kerja.

b. Penyelenggaraan dan pelatihan Toefl.

c. Prediction Test dan Test Potensi Akademik Program 
Kegiatan Pengenalan Profesi bagi

Lulusan Fakultas Hukum UGM.

d. Penyusunan dan Penerbitan Buku Seri

Profesi Bagi Lulusan Fakultas Hukum UGM.

e. Penerbitan News Letter “Kabar Fakultas

Hukum UGM” secara Berkala.

f. Pemberian Bimbingan dan Konsultasi Karier.

g. Penyediaan Informasi Lowongan Kerja dan 

Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan secara 
periodik.

Setiap tahunnya Laboratorium melakukan kegiatan 
rekrutmen yang diadakan sekitar bulan Februari. 
Dalam proses tersebut calon volunteer harus melalui 
beberapa tahap seleksi yakni tes tertulis dan wawancara.

2. Unit Riset dan Publikasi

Saat ini, Unit Penelitian dan Unit Jurnal dan Penerbitan 
Fakultas Hukum digabungkan dalam 1 (satu) unit baru 
yang yakni Unit Riset dan Publikasi. Unit Riset dan 
Publikasi ini mengampu 2 bidang yakni riset yang 
bertujuan untuk:

a. Memberikan pelatihan berbagai metode penelitian 
dengan tujuan meningkatkan kemampuan dosen 
dalam melakukan penelitian hukum.

b. Mewadahi berbagai penelitian yang dilakukan dosen 
Fakultas Hukum UGM baik yang dilakukan secara 
mandiri maupun tim melalui lintas bagian.

c. Mendesiminasikan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Dosen Fakultas Hukum UGM melalui ekspo 
seperti UGM Expo dan open campus, maupun atas 
permintaan instansi lain.

d. Memberikan informasi penawaran penelitian.

e. Mengintensifkan kajian ilmu hukum di kalangan 
akademisi Fakultas Hukum UGM.

Kemudian publikasi yang dibentuk dengan tujuan 

menyelenggarakan sendiri segala penerbitan dan 
percetakan untuk kepentingan Fakultas Hukum UGM, agar 
tidak tergantung pada badan penerbit lain, serta 
membantu menyebarluaskan karya-karya ilmiah, 
khususnya dalam bidang ilmu hukum, dengan jalan 
penerbitan. Berdasarkan putusan rapat Fakultas Hukum 
tanggal 8 Desember 1975, salah satu fokus dari kegiatan 
Biro Penerbitan Fakultas Hukum UGM, dipusatkan pada 
penerbitan Jurnal Hukum yang diberi nama “Mimbar 
Hukum”. Jurnal ini terbit 3 kali dalam setahun, yakni pada 
Februari, Juni, dan Oktober. 

3.  Unit Jaminan Mutu,  Inovasi Akademik dan 
Teknologi Informasi

Unit Jaminan Mutu dan Kurikulum dibentuk berdasarkan 
pada Pasal 64 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada 
Nomor 809/P/SK/Ht/2015 tentang Struktur Organisasi 
dan Tata Kelola (Governance) Fakultas di Lingkungan 
Universitas Gadjah Mada. Dibentuknya Unit Jaminan Mutu 
dan Kurikulum dimaksudkan untuk melaksanakan tugas 
yakni: (a) mengoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu 
Tridharma di Departemen; (b) memfasilitasi persiapan 
akreditasi/sertifikasi layanan uji sumber belajar 
(laboratorium); (c) memanfaatkan sistem informasi untuk 
pelaksanaan penjaminan mutu; (d) memastikan tersedianya 
sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pihak luar; (e) 
memastikan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat sesuai dengan standar akademik; dan; 
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(f) menyusun dan menyampaikan laporan hasil audit mutu 
internal dan tindak lanjut hasil audit ke Dekan.

4. Unit Law Career Development Center (LCDC)

Untuk memastikan bahwa semua lulusan Fakultas Hukum 
UGM menjadi generasi unggul yang siap berkompetisi 
dalam ketatnya persaingan dunia kerja saat ini, Fakultas 
Hukum UGM pada tanggal 17 Februari 2011 meresmikan 
pendirian Law Career Development Center (LCDC) 
Fakultas Hukum UGM. Kehadiran LCDC tersebut 
diharapkan menjadi solusi bagi mahasiswa agar memiliki 
gambaran arah tujuan karier yang akan dicapai sejak awal 
dan mampu mempersiapkannya sejak dini sehingga 
nantinya dapat memperpendek jobwaiting time. Berbagai 

program telah dipersiapkan oleh LCDC untuk memastikan 
terwujudnya 4 tujuan yang telah dicanangkan LCDC, yakni:

a. Membangun sistem informasi karier yang 
komprehensif dan up to date.

b. Membantu mahasiswa mempersiapkan karier sejak 
dini dengan berbagai pembekalan memasuki dunia 
kerja dalam bentuk seminar dan workshop.

c. Sebagai media link and match maker antara lulusan 
Fakultas Hukum UGM dengan para user yang 
membutuhkan lulusan Fakultas Hukum UGM.

d. Sebagai forum membangun jejaring dan ko- 
munikasi serta partisipasi alumni untuk ikut serta 
memajukan Fakultas Hukum UGM.

Adapun berbagai program yang telah direncanakan dan 
merupakan agenda kerja LCDC adalah sebagai berikut:

a. Workshop Memasuki Dunia Kerja.

b. Penyelenggaraan dan pelatihan Toefl.

c. Prediction Test dan Test Potensi Akademik Program 
Kegiatan Pengenalan Profesi bagi

Lulusan Fakultas Hukum UGM.

d. Penyusunan dan Penerbitan Buku Seri

Profesi Bagi Lulusan Fakultas Hukum UGM.

e. Penerbitan News Letter “Kabar Fakultas

Hukum UGM” secara Berkala.

f. Pemberian Bimbingan dan Konsultasi Karier.

g. Penyediaan Informasi Lowongan Kerja dan 

Profesi Advokat (PKPA) yang dilaksanakan secara 
periodik.

Setiap tahunnya Laboratorium melakukan kegiatan 
rekrutmen yang diadakan sekitar bulan Februari. 
Dalam proses tersebut calon volunteer harus melalui 
beberapa tahap seleksi yakni tes tertulis dan wawancara.

2. Unit Riset dan Publikasi

Saat ini, Unit Penelitian dan Unit Jurnal dan Penerbitan 
Fakultas Hukum digabungkan dalam 1 (satu) unit baru 
yang yakni Unit Riset dan Publikasi. Unit Riset dan 
Publikasi ini mengampu 2 bidang yakni riset yang 
bertujuan untuk:

a. Memberikan pelatihan berbagai metode penelitian 
dengan tujuan meningkatkan kemampuan dosen 
dalam melakukan penelitian hukum.

b. Mewadahi berbagai penelitian yang dilakukan dosen 
Fakultas Hukum UGM baik yang dilakukan secara 
mandiri maupun tim melalui lintas bagian.

c. Mendesiminasikan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Dosen Fakultas Hukum UGM melalui ekspo 
seperti UGM Expo dan open campus, maupun atas 
permintaan instansi lain.

d. Memberikan informasi penawaran penelitian.

e. Mengintensifkan kajian ilmu hukum di kalangan 
akademisi Fakultas Hukum UGM.

Kemudian publikasi yang dibentuk dengan tujuan 

menyelenggarakan sendiri segala penerbitan dan 
percetakan untuk kepentingan Fakultas Hukum UGM, agar 
tidak tergantung pada badan penerbit lain, serta 
membantu menyebarluaskan karya-karya ilmiah, 
khususnya dalam bidang ilmu hukum, dengan jalan 
penerbitan. Berdasarkan putusan rapat Fakultas Hukum 
tanggal 8 Desember 1975, salah satu fokus dari kegiatan 
Biro Penerbitan Fakultas Hukum UGM, dipusatkan pada 
penerbitan Jurnal Hukum yang diberi nama “Mimbar 
Hukum”. Jurnal ini terbit 3 kali dalam setahun, yakni pada 
Februari, Juni, dan Oktober. 

3.  Unit Jaminan Mutu,  Inovasi Akademik dan 
Teknologi Informasi

Unit Jaminan Mutu dan Kurikulum dibentuk berdasarkan 
pada Pasal 64 Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada 
Nomor 809/P/SK/Ht/2015 tentang Struktur Organisasi 
dan Tata Kelola (Governance) Fakultas di Lingkungan 
Universitas Gadjah Mada. Dibentuknya Unit Jaminan Mutu 
dan Kurikulum dimaksudkan untuk melaksanakan tugas 
yakni: (a) mengoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu 
Tridharma di Departemen; (b) memfasilitasi persiapan 
akreditasi/sertifikasi layanan uji sumber belajar 
(laboratorium); (c) memanfaatkan sistem informasi untuk 
pelaksanaan penjaminan mutu; (d) memastikan tersedianya 
sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pihak luar; (e) 
memastikan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat sesuai dengan standar akademik; dan; 

Panduan Program Sarjana 39Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada38

Lantai Ruang Dosen FH UGM



34. Universitas Jenderal Soedirman.

b. Lembaga Luar Negeri

Fakultas Hukum UGM juga menjalin kerja sama dengan 
beberapa lembaga luar negeri, antara lain:

1. Faculty of Law Maastricht University, The 
Netherlands;

2. MUNDO Maastricht, The Netherlands;

3. Korean Legislation Reseach Institute;

4. WIPO (World Intellectual Property 
Organization);

5. University of Vienna, Austria;

6. University of South Carolina, USA;

7. Swisscontact, Swiss;

8. National University of Singapore;

9. University of Leiden, The Netherlands;

10. Singapore Management University, 
Singapore;

11. Charles Darwin University Australia;

12. Erasmus School of Law, Erasmus University 
Rotterdam, The Netherlands;

13. Law School, Shantou University, People's 
Republic of China;

14. Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Germany;

15. Universiteit Utrecht Faculty of Law, 
Economics and Governance;

16. Nagoya University, Jepang;

17. School of Law Mazars, French; dan

18. The Asia Foundation.

Beasiswa.

h. Sebagai Link and Match Maker Penyedia Lowongan 
Kerja dan Pencari Kerja.

i. Sarasehan dengan Alumni di berbagai Kota dan 
Instansi. 

5. Unit Kerja Sama

Untuk meningkatkan kualitas Fakultas Hukum UGM, 
dibentuk Unit Kerjasama untuk meningkatkan jejaring 
kerjasama Fakultas Hukum UGM. Telah dilakukan 
kerjasama dengan lembaga dalam negeri maupun luar 
negeri.

a. Lembaga Dalam Negeri

Fakultas Hukum UGM menjalin kerja sama dengan 
beberapa lembaga dalam negeri, antara lain:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
Kementerian Hukum dan HAM RI;

2. Dinas Kesehatan Provinsi DIY;

3. Ditjend. Perbendaharaan Depkeu RI;

4. Fakultas Hukum Universitas Lambung 
Mangkurat;

5. Ikatan Notaris Indonesia;

6. Kejaksaan Negeri Bantul;

7. Kejaksaan Negeri Sleman; 

8. Kejaksaan Negeri Wates;

9. Kejaksaan Negeri Wonosari;

10. Kejaksaan Negeri Yogyakarta; 

11. Kejaksaan Tinggi DIY;

12. Komisi Pemberantasan Korupsi;

13. Lembaga Pertanahan Nasional RI;

14. Mahkamah Agung Republik Indonesia;

15. Mahkamah Konsitusi RI;

16. Pemerintah Kabupaten Rembang;

17. Pengadilan Negeri Bantul;

18. Pengadilan Negeri Sleman;

19. Pengadilan Negeri Wates;

20. Pengadilan Negeri Wonosari;

21. Pengadilan Negeri Yogyakarta;

22. Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

23. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia);

24. PERADI Cabang Bantul;

25. PERADI Cabang Kota Yogyakarta;

26. PERADI Cabang Sleman;

27. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta;

28. PT BTN Persero;

29. PT Bank Mandiri;

30. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman;

31. PT Pertamina EP Jakarta;

32. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

33. Sekretariat Negara RI; dan
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34. Universitas Jenderal Soedirman.

b. Lembaga Luar Negeri

Fakultas Hukum UGM juga menjalin kerja sama dengan 
beberapa lembaga luar negeri, antara lain:

1. Faculty of Law Maastricht University, The 
Netherlands;

2. MUNDO Maastricht, The Netherlands;

3. Korean Legislation Reseach Institute;

4. WIPO (World Intellectual Property 
Organization);

5. University of Vienna, Austria;

6. University of South Carolina, USA;

7. Swisscontact, Swiss;

8. National University of Singapore;

9. University of Leiden, The Netherlands;

10. Singapore Management University, 
Singapore;

11. Charles Darwin University Australia;

12. Erasmus School of Law, Erasmus University 
Rotterdam, The Netherlands;

13. Law School, Shantou University, People's 
Republic of China;

14. Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Germany;

15. Universiteit Utrecht Faculty of Law, 
Economics and Governance;

16. Nagoya University, Jepang;

17. School of Law Mazars, French; dan

18. The Asia Foundation.

Beasiswa.

h. Sebagai Link and Match Maker Penyedia Lowongan 
Kerja dan Pencari Kerja.

i. Sarasehan dengan Alumni di berbagai Kota dan 
Instansi. 

5. Unit Kerja Sama

Untuk meningkatkan kualitas Fakultas Hukum UGM, 
dibentuk Unit Kerjasama untuk meningkatkan jejaring 
kerjasama Fakultas Hukum UGM. Telah dilakukan 
kerjasama dengan lembaga dalam negeri maupun luar 
negeri.

a. Lembaga Dalam Negeri

Fakultas Hukum UGM menjalin kerja sama dengan 
beberapa lembaga dalam negeri, antara lain:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 
Kementerian Hukum dan HAM RI;

2. Dinas Kesehatan Provinsi DIY;

3. Ditjend. Perbendaharaan Depkeu RI;

4. Fakultas Hukum Universitas Lambung 
Mangkurat;

5. Ikatan Notaris Indonesia;

6. Kejaksaan Negeri Bantul;

7. Kejaksaan Negeri Sleman; 

8. Kejaksaan Negeri Wates;

9. Kejaksaan Negeri Wonosari;

10. Kejaksaan Negeri Yogyakarta; 

11. Kejaksaan Tinggi DIY;

12. Komisi Pemberantasan Korupsi;

13. Lembaga Pertanahan Nasional RI;

14. Mahkamah Agung Republik Indonesia;

15. Mahkamah Konsitusi RI;

16. Pemerintah Kabupaten Rembang;

17. Pengadilan Negeri Bantul;

18. Pengadilan Negeri Sleman;

19. Pengadilan Negeri Wates;

20. Pengadilan Negeri Wonosari;

21. Pengadilan Negeri Yogyakarta;

22. Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

23. PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia);

24. PERADI Cabang Bantul;

25. PERADI Cabang Kota Yogyakarta;

26. PERADI Cabang Sleman;

27. Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta;

28. PT BTN Persero;

29. PT Bank Mandiri;

30. PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sleman;

31. PT Pertamina EP Jakarta;

32. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

33. Sekretariat Negara RI; dan
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Periode Nama Jabatan

2017-2022 Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. Dekan
Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kamahasiswaan
Herliana, S.H., M. Com Law., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber 

Daya Manusia
Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni

2015-2017 Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. Dekan
 Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dwi Haryati, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber 

Daya Manusia
 Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si. Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat
 Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Alumni
  
Periode Nama Jabatan
2012-2014 Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M. Dekan
 Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dwi Haryati, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber 

Daya Manusia
 Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si. Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Kepada 

Masyarakat
 Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Alumni
  
Periode Nama Jabatan
2008-2012 Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. Dekan
 Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
 Dr. Sutanto, S.H., M.S. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum
 Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
  
Periode Nama Jabatan
2004-2008 Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. Dekan

K. Dekanat dari Waktu ke Waktu
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6. Unit Perencanaan dan Pengembangan

Dalam rangka memiliki perencanaan dan pengembangan 
yang matang dalam mengembangkan Fakultas Hukum 
UGM, dibentuk Unit Perencanaan dan Pengembangan untuk 
meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi di Fakultas Hukum UGM.

7. Pusat Kajian

Pusat KajianFakultas Hukum UGM memiliki beberapa pusat 
kajian yang fokus dalam spesifikasi kajian tertentu, yaitu:

a. Pusat Kajian Anti Korupsib. 

b. Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoenoc. 

c. Pusat Kajian dan Konsultasi Hukum Pajakd. 

d. Pusat Kajian Law, Gender and Societye. 

e. Pusat Kajian Hukum, Teknologi, Reg Tech dan Legal 
Tech

f. Center for Intellectual Property Competition and 
Disputes Settlement Mechanism Studies

J.  Fasilitas
Beberapa fasilitas yang ada di lingkungan Fakultas Hukum 
UGM adalah sebagai berikut.

a. ruang kuliah dilengkapi dengan fasilitas soundsystem, 
LCD, AC, white board, dan pencahayaan yang 
memadai;

b. ruang perkantoran untuk dosen dan tenaga 
kependidikan;

c. ruang sekretariat untuk organisasi kemahasiswaan;

d. perpustakaan yang telah menggunakan sistem 
pelayanan elektronik sehingga memungkinkan 
mahasiswa mendapatkan pelayanan yang efektif dan 
efisien. fasilitas perpustakaan meliputi akses internet 
dengan beberapa komputer yang tersedia, akses 
database internasional mengenai persoalan hukum 
melalui Westlaw;

e. jaringan internet berkapasitas bandwidth  mbps  28
dilengkapi dengan 24 titik hotspot yang mencakup 
seluruh lingkungan kampus Fakultas Hukum UGM; 
dan

f. sistem pembelajaran elektronik (lihat petunjuk 
penggunaan e-Lisa terlampir).
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Periode Nama Jabatan

2017-2022 Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. Dekan
Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kamahasiswaan
Herliana, S.H., M. Com Law., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber 

Daya Manusia
Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada 

Masyarakat, Kerja Sama, dan Alumni

2015-2017 Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. Dekan
 Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dwi Haryati, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber 

Daya Manusia
 Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si. Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat
 Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Alumni
  
Periode Nama Jabatan
2012-2014 Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M. Dekan
 Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dwi Haryati, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber 

Daya Manusia
 Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si. Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Kepada 

Masyarakat
 Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Kerjasama dan Alumni
  
Periode Nama Jabatan
2008-2012 Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. Dekan
 Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
 Dr. Sutanto, S.H., M.S. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum
 Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
  
Periode Nama Jabatan
2004-2008 Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. Dekan

K. Dekanat dari Waktu ke Waktu
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6. Unit Perencanaan dan Pengembangan

Dalam rangka memiliki perencanaan dan pengembangan 
yang matang dalam mengembangkan Fakultas Hukum 
UGM, dibentuk Unit Perencanaan dan Pengembangan untuk 
meningkatkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi di Fakultas Hukum UGM.

7. Pusat Kajian

Pusat KajianFakultas Hukum UGM memiliki beberapa pusat 
kajian yang fokus dalam spesifikasi kajian tertentu, yaitu:

a. Pusat Kajian Anti Korupsib. 

b. Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoenoc. 

c. Pusat Kajian dan Konsultasi Hukum Pajakd. 

d. Pusat Kajian Law, Gender and Societye. 

e. Pusat Kajian Hukum, Teknologi, Reg Tech dan Legal 
Tech

f. Center for Intellectual Property Competition and 
Disputes Settlement Mechanism Studies

J.  Fasilitas
Beberapa fasilitas yang ada di lingkungan Fakultas Hukum 
UGM adalah sebagai berikut.

a. ruang kuliah dilengkapi dengan fasilitas soundsystem, 
LCD, AC, white board, dan pencahayaan yang 
memadai;

b. ruang perkantoran untuk dosen dan tenaga 
kependidikan;

c. ruang sekretariat untuk organisasi kemahasiswaan;

d. perpustakaan yang telah menggunakan sistem 
pelayanan elektronik sehingga memungkinkan 
mahasiswa mendapatkan pelayanan yang efektif dan 
efisien. fasilitas perpustakaan meliputi akses internet 
dengan beberapa komputer yang tersedia, akses 
database internasional mengenai persoalan hukum 
melalui Westlaw;

e. jaringan internet berkapasitas bandwidth  mbps  28
dilengkapi dengan 24 titik hotspot yang mencakup 
seluruh lingkungan kampus Fakultas Hukum UGM; 
dan

f. sistem pembelajaran elektronik (lihat petunjuk 
penggunaan e-Lisa terlampir).
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 Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dr. Sutanto, S.H., M.S. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum
 Harry Purwanto, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
  
Periode Nama Jabatan
2000-2004 Dr. Mohd. Burhan Tsani, S.H., M.H.  Dekan
 Muh. Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Kunthoro Basuki, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum
 H. Herry Iswanto, S.H., S.U.  Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
 Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Kerja Sama
  
Periode Nama Jabatan
1998-2000 Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Dekan
 Roedjiono, S.H., LL.M. Pembantu Dekan I
 Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. Pembantu Dekan II
 Mustafa, S.H., M.S. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1994-1997 Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. Dekan
 Isharyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I
 Sihono Tjokroredjoso, S.H. Pembantu Dekan II
 Suwondo, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1991-1994 Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. Dekan
 Isharyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I
 Sihono Tjokroredjoso, S.H. Pembantu Dekan II
 Hartono Hadisoeprapto, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1988-1991 Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Dekan
 Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. Pembantu Dekan I
 Sri Anggarini H., S.H. Pembantu Dekan II
 Roedjiono, S.H., LL.M. Pembantu Dekan III

  
Periode Nama Jabatan
1985-1988 Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Dekan
 N.A. Soetiyarto, S.H. Pembantu Dekan I
 Sri Anggarini H., S.H. Pembantu Dekan II
 Roedjiono, S.H., LL.M. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1981-1985 Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. Dekan
 Drs. Soelardjo Pembantu Dekan I
 Sihono Tjokroredjoso, S.H. Pembantu Dekan II
 Hartono Hadisoeprapto, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1979-1981 Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H. Dekan
 Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL. Pembantu Dekan I
 Sihono Tjokroredjoso, S.H. Pembantu Dekan II
 Hartono Hadisoeprapto, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1977-1979 Prof. Dr. Sri Soedewi M.S., S.H. Dekan
 S. Toto Pandoyo, S.H. Sekretaris
 Drs. Soelardjo Pontjosoetirto Pembantu Dekan Bidang Pendidikan
 I.S. Adiwimarta Pembantu DekanBidang Kepegawaian
 N.A. Soetiyarto, S.H. Pembantu DekanBidang Keuangan
 Hartono Hadisoeprapto, S.H. Pembantu DekanBidang Kemahasiswaan
  
Periode Nama Jabatan
1975-1977 Dr. Sri Soedewi M.S., S.H. Dekan
 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Sekretaris
 S. Toto Pandoyo, S.H. Pembantu Dekan Bidang Pendidikan
 I.S. Adiwimarta Pembantu Dekan Bidang Kepegawaian
 N.A. Soetiyarto, S.H. Pembantu Dekan Bidang Keuangan
 Hartono Hadisoeprapto, S.H. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan
  

Panduan Program Sarjana 45Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada44



 Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Dr. Sutanto, S.H., M.S. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum
 Harry Purwanto, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
  
Periode Nama Jabatan
2000-2004 Dr. Mohd. Burhan Tsani, S.H., M.H.  Dekan
 Muh. Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.Sc. Wakil Dekan Bidang Akademik
 Kunthoro Basuki, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum
 H. Herry Iswanto, S.H., S.U.  Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
 Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. Wakil Dekan Bidang Kerja Sama
  
Periode Nama Jabatan
1998-2000 Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Dekan
 Roedjiono, S.H., LL.M. Pembantu Dekan I
 Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. Pembantu Dekan II
 Mustafa, S.H., M.S. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1994-1997 Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. Dekan
 Isharyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I
 Sihono Tjokroredjoso, S.H. Pembantu Dekan II
 Suwondo, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1991-1994 Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. Dekan
 Isharyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I
 Sihono Tjokroredjoso, S.H. Pembantu Dekan II
 Hartono Hadisoeprapto, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1988-1991 Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Dekan
 Dr. Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL., M.PA. Pembantu Dekan I
 Sri Anggarini H., S.H. Pembantu Dekan II
 Roedjiono, S.H., LL.M. Pembantu Dekan III

  
Periode Nama Jabatan
1985-1988 Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Dekan
 N.A. Soetiyarto, S.H. Pembantu Dekan I
 Sri Anggarini H., S.H. Pembantu Dekan II
 Roedjiono, S.H., LL.M. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1981-1985 Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. Dekan
 Drs. Soelardjo Pembantu Dekan I
 Sihono Tjokroredjoso, S.H. Pembantu Dekan II
 Hartono Hadisoeprapto, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1979-1981 Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H. Dekan
 Maria S.W. Sumardjono, S.H., M.CL. Pembantu Dekan I
 Sihono Tjokroredjoso, S.H. Pembantu Dekan II
 Hartono Hadisoeprapto, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1977-1979 Prof. Dr. Sri Soedewi M.S., S.H. Dekan
 S. Toto Pandoyo, S.H. Sekretaris
 Drs. Soelardjo Pontjosoetirto Pembantu Dekan Bidang Pendidikan
 I.S. Adiwimarta Pembantu DekanBidang Kepegawaian
 N.A. Soetiyarto, S.H. Pembantu DekanBidang Keuangan
 Hartono Hadisoeprapto, S.H. Pembantu DekanBidang Kemahasiswaan
  
Periode Nama Jabatan
1975-1977 Dr. Sri Soedewi M.S., S.H. Dekan
 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Sekretaris
 S. Toto Pandoyo, S.H. Pembantu Dekan Bidang Pendidikan
 I.S. Adiwimarta Pembantu Dekan Bidang Kepegawaian
 N.A. Soetiyarto, S.H. Pembantu Dekan Bidang Keuangan
 Hartono Hadisoeprapto, S.H. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan
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Periode Nama Jabatan
1974-1975 Moch. Hidjazie K., S.H. Dekan
 Soekanto, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1973-1974 Joeniarto, S.H. Dekan
 Soehino, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1971-1973 Prof. Moeljatno, S.H. Dekan
 Joeniarto, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1969-1971 Moch. Hidjazie K., S.H. Dekan
 Joeniarto, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1966-1968 Moch. Hidjazie K., S.H. Dekan
 Siti Soemarti Hartono, S.H. Pembantu Dekan I
 Joeniarto, S.H. Pembantu Dekan II
 Wiwoho Soedjono, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1964-1966 Prof. R.M. Ali Afandi, S.H. Dekan
 Abdoel Ma'ali, S.H. Pembantu Dekan I
 Soedarso, S.H. Pembantu Dekan II
 Poerbadi Hardjoprajitno, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1962-1964 Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H. Dekan
 Roeslan Saleh, S.H. Pembantu Dekan I
 Siti Soemarti Hartono, S.H. Pembantu Dekan II
 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Pembantu Dekan III
 

 
Periode Nama Jabatan
1961-1962 Prof. Notosoesanto, S.H. Dekan
 Prof. Moeljatno, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1960 - 1961 Prof. R.A. Soehardi, S.H. Dekan
 Prof. Moeljatno, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1958 - 1960 Prof. Moeljatno, S.H. Dekan
 Prof. Soehardi, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1957 Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H. Dekan
 Prof. Kertonagoro, S.H. Pembantu Dekan I
 Prof. Moeljatno, S.H. Pembantu Dekan II
 Prof. R.A. Soehardi, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1956 Prof. Moeljatno, S.H.
 Prof. Boedisoesatyo, S.H. Dekan
 Prof. Koesoemadi, S.H.  Pembantu Dekan I
 Prof. Drs. Notonagoro, S.H.  Pembantu Dekan II
 Prof. Notosoesanto, S.H.  Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1955 Prof. Hardjono, S.H. Dekan
 Prof. Koesoemadi, S.H. Pembantu Dekan I
 Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H. Pembantu Dekan II
 Prof. Moeljatno, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1954 Prof. Hardjono, S.H. Dekan
 Prof. Koesoemadi, S.H. Pembantu Dekan I
 Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H. Pembantu Dekan II
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Periode Nama Jabatan
1974-1975 Moch. Hidjazie K., S.H. Dekan
 Soekanto, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1973-1974 Joeniarto, S.H. Dekan
 Soehino, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1971-1973 Prof. Moeljatno, S.H. Dekan
 Joeniarto, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1969-1971 Moch. Hidjazie K., S.H. Dekan
 Joeniarto, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1966-1968 Moch. Hidjazie K., S.H. Dekan
 Siti Soemarti Hartono, S.H. Pembantu Dekan I
 Joeniarto, S.H. Pembantu Dekan II
 Wiwoho Soedjono, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1964-1966 Prof. R.M. Ali Afandi, S.H. Dekan
 Abdoel Ma'ali, S.H. Pembantu Dekan I
 Soedarso, S.H. Pembantu Dekan II
 Poerbadi Hardjoprajitno, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1962-1964 Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H. Dekan
 Roeslan Saleh, S.H. Pembantu Dekan I
 Siti Soemarti Hartono, S.H. Pembantu Dekan II
 Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H. Pembantu Dekan III
 

 
Periode Nama Jabatan
1961-1962 Prof. Notosoesanto, S.H. Dekan
 Prof. Moeljatno, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1960 - 1961 Prof. R.A. Soehardi, S.H. Dekan
 Prof. Moeljatno, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1958 - 1960 Prof. Moeljatno, S.H. Dekan
 Prof. Soehardi, S.H. Sekretaris
  
Periode Nama Jabatan
1957 Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H. Dekan
 Prof. Kertonagoro, S.H. Pembantu Dekan I
 Prof. Moeljatno, S.H. Pembantu Dekan II
 Prof. R.A. Soehardi, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1956 Prof. Moeljatno, S.H.
 Prof. Boedisoesatyo, S.H. Dekan
 Prof. Koesoemadi, S.H.  Pembantu Dekan I
 Prof. Drs. Notonagoro, S.H.  Pembantu Dekan II
 Prof. Notosoesanto, S.H.  Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1955 Prof. Hardjono, S.H. Dekan
 Prof. Koesoemadi, S.H. Pembantu Dekan I
 Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H. Pembantu Dekan II
 Prof. Moeljatno, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1954 Prof. Hardjono, S.H. Dekan
 Prof. Koesoemadi, S.H. Pembantu Dekan I
 Prof. M.M. Djojodigoeno, S.H. Pembantu Dekan II
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 Prof. Moeljatno, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1953 Prof. A.G. Pringgodigdo, S.H.

Prof. Kertonagoro, S.H. Dekan
 Prof. Notosoesanto, S.H. Pembantu Dekan I
 Prof. Moeljatno, S.H. Pembantu Dekan II
 Prof. Hardjono, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1952 Prof. Drs. Notonagoro, S.H. Dekan
 Prof. A.G. Pringgodigdo, S.H. Pembantu Dekan I
 Prof. Koessoemadi, S.H. Pembantu Dekan II
 Prof. Hardjono, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1949-1952 Prof. Drs. Notonagoro, S.H. Ketua Fakultas
  
Periode Nama Jabatan
1946-1949 Mr. Boediarto Ketua Badan Wakaf
 Sultan Hamengku Buwono IX Ketua Dewan Kurator

L.  Fasilitas, Gedung, dan Ruang

Fakultas Hukum UGM menempati lahan seluas 15.352 m2 
di Bulaksumur, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, 
Kabupaten Sleman. Dalam rangka menunjang kegiatan 
akademik dan administrasi, Fakultas Hukum UGM memiliki 
beberapa gedung, yaitu Gedung A (yang menggantikan 
Gedung I), Gedung B atau Gedung Law Learning Center 
(LLC) (yang menggantikan Gedung II Sayap Timur), 
Gedung III (Gedung Dekanat dan Multimedia), Gedung IV, 
Gedung V, Gedung VI (Law Library), dan Gedung VII. 
Dengan demikian, Gedung yang tersedia di Fakultas 
Hukum UGM adalah sebagai berikut.

1. Gedung A

Pada tahun 2018, Fakultas Hukum UGM telah menambah 
satu gedung baru, yakni Gedung A, yang secara resmi telah 
diserahterimakan (handover) dari kontraktor pada 
tanggal 7 November 2018 hingga 7 Mei 2019. Gedung 
yang terdiri dari tujuh lantai dengan satu semi basement 
ini menjadi pusat perkantoran (administrasi) di Fakultas 
Hukum UGM. Gedung A juga dilengkapi dengan sejumlah 
fasilitas umum, antara lain musala, kantin, ruang laktasi, 
ruang klinik kesehatan, lounge, dan beberapa meeting 
room. Sejak September 2019, Gedung A sudah mulai 
dioperasionalkan. Di samping itu, Fakultas Hukum UGM 
juga telah mengoperasionalkan fasilitas kantin bagi Sivitas 
Akademika-nya.

a. Lantai 1, terdiri dari:

1) Loket Pelayanan Akademik;

2) Ruang Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan;

3) Ruang Staf Akademik dan Kemahasiswaan; dan

4) Ruang Transit Dosen.

b. Lantai 2, terdiri dari:

1) Ruang Kepala Kantor Administrasi;

2) Ruang Rapat Koordinasi;

3) Ruang Seksi Administrasi, Keuangan, dan Umum;

4) Ruang Layanan Keuangan;

5) Ruang Layanan Kepegawaian;

6) Ruang Arsip Dokumen Kepegawaian; dan

7) Ruang Klinik Kesehatan.

c. Lantai 3, terdiri dari:

1) Ruang Departemen Hukum Perdata;

2) Ruang Dosen Departemen Hukum Perdata;

3) Ruang Departemen Hukum Adat;

4) Ruang Dosen Departemen Hukum Adat; dan

5) Fasilitas Umum berupa Lounge, Pantry, dan Dapur.

d. Lantai 4, terdiri dari:

1) Ruang Departemen Hukum Pidana;

2) Ruang Dosen Departemen Hukum Pidana;
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 Prof. Moeljatno, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1953 Prof. A.G. Pringgodigdo, S.H.

Prof. Kertonagoro, S.H. Dekan
 Prof. Notosoesanto, S.H. Pembantu Dekan I
 Prof. Moeljatno, S.H. Pembantu Dekan II
 Prof. Hardjono, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1952 Prof. Drs. Notonagoro, S.H. Dekan
 Prof. A.G. Pringgodigdo, S.H. Pembantu Dekan I
 Prof. Koessoemadi, S.H. Pembantu Dekan II
 Prof. Hardjono, S.H. Pembantu Dekan III
  
Periode Nama Jabatan
1949-1952 Prof. Drs. Notonagoro, S.H. Ketua Fakultas
  
Periode Nama Jabatan
1946-1949 Mr. Boediarto Ketua Badan Wakaf
 Sultan Hamengku Buwono IX Ketua Dewan Kurator

L.  Fasilitas, Gedung, dan Ruang

Fakultas Hukum UGM menempati lahan seluas 15.352 m2 
di Bulaksumur, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, 
Kabupaten Sleman. Dalam rangka menunjang kegiatan 
akademik dan administrasi, Fakultas Hukum UGM memiliki 
beberapa gedung, yaitu Gedung A (yang menggantikan 
Gedung I), Gedung B atau Gedung Law Learning Center 
(LLC) (yang menggantikan Gedung II Sayap Timur), 
Gedung III (Gedung Dekanat dan Multimedia), Gedung IV, 
Gedung V, Gedung VI (Law Library), dan Gedung VII. 
Dengan demikian, Gedung yang tersedia di Fakultas 
Hukum UGM adalah sebagai berikut.

1. Gedung A

Pada tahun 2018, Fakultas Hukum UGM telah menambah 
satu gedung baru, yakni Gedung A, yang secara resmi telah 
diserahterimakan (handover) dari kontraktor pada 
tanggal 7 November 2018 hingga 7 Mei 2019. Gedung 
yang terdiri dari tujuh lantai dengan satu semi basement 
ini menjadi pusat perkantoran (administrasi) di Fakultas 
Hukum UGM. Gedung A juga dilengkapi dengan sejumlah 
fasilitas umum, antara lain musala, kantin, ruang laktasi, 
ruang klinik kesehatan, lounge, dan beberapa meeting 
room. Sejak September 2019, Gedung A sudah mulai 
dioperasionalkan. Di samping itu, Fakultas Hukum UGM 
juga telah mengoperasionalkan fasilitas kantin bagi Sivitas 
Akademika-nya.

a. Lantai 1, terdiri dari:

1) Loket Pelayanan Akademik;

2) Ruang Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan;

3) Ruang Staf Akademik dan Kemahasiswaan; dan

4) Ruang Transit Dosen.

b. Lantai 2, terdiri dari:

1) Ruang Kepala Kantor Administrasi;

2) Ruang Rapat Koordinasi;

3) Ruang Seksi Administrasi, Keuangan, dan Umum;

4) Ruang Layanan Keuangan;

5) Ruang Layanan Kepegawaian;

6) Ruang Arsip Dokumen Kepegawaian; dan

7) Ruang Klinik Kesehatan.

c. Lantai 3, terdiri dari:

1) Ruang Departemen Hukum Perdata;

2) Ruang Dosen Departemen Hukum Perdata;

3) Ruang Departemen Hukum Adat;

4) Ruang Dosen Departemen Hukum Adat; dan

5) Fasilitas Umum berupa Lounge, Pantry, dan Dapur.

d. Lantai 4, terdiri dari:

1) Ruang Departemen Hukum Pidana;

2) Ruang Dosen Departemen Hukum Pidana;
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3) Ruang Departemen Hukum Tata Negara;

4) Ruang Dosen Departemen Hukum Tata Negara; dan

5) Fasilitas Umum berupa Lounge, Pantry, dan Dapur.

e. Lantai 5, terdiri dari:

1) Ruang Departemen Hukum Internasional;

2) Ruang Dosen Departemen Hukum Internasional;

3) Ruang Departemen Hukum Bisnis;

4) Ruang Dosen Departemen Hukum Bisnis; dan

5) Fasilitas Umum berupa Lounge, Pantry, dan Dapur.

f. Lantai 6, terdiri dari:

1) Ruang Departemen Hukum Agraria;

2) Ruang Dosen Departemen Hukum Agraria;

3) Ruang Departemen Hukum Pajak;

4) Ruang Dosen Departemen Hukum Pajak;

5) Ruang Dosen Tamu;

6) Ruang Unit Kerja Sama (Partnership and 
Development Unit);

7) Ruang Unit Perencanaan dan Pengembangan, Aset 
dan Keuangan; dan

8) Fasilitas Umum berupa Lounge, Pantry, dan Dapur.

g. Lantai 7, terdiri dari:

1) Ruang Departemen Hukum Islam;

2) Ruang Dosen Departemen Hukum Islam;

3) Ruang Departemen Hukum Lingkungan;

4) Ruang Dosen Departemen Hukum Lingkungan;

5) Ruang Departemen Hukum Administrasi Negara;

6) Ruang Dosen Departemen Hukum Administrasi 
Negara; dan

7) Fasilitas Umum berupa Lounge, Pantry, dan Dapur.

2. Gedung B (Law Learning Center)

Pada akhir tahun 2019, Fakultas Hukum UGM baru saja 
menyelesaikan pembangunan Gedung B atau yang disebut 
dengan Gedung Law Learning Center (LLC). Gedung LLC 
adalah gedung kedua dari empat gedung yang 
direncanakan akan dibangun dalam perencanaan 
pembangunan Fakultas Hukum UGM. Gedung tujuh lantai 
dengan satu semi basement ini dibangun dengan 
pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari 
Japanese International Cooperation Agency (JICA) 
diperuntukan sebagai pusat kegiatan akademik dan 
kemahasiswaan di Fakultas Hukum UGM. Sampai dengan 
akhir tahun 2020 gedung ini masih dalam tahapan 
pengadaan dan pemasangan interior ruangan. Gedung 
LLC ini baru direncanakan untuk digunakan sepenuhnya 
pada awal tahun 2021, dengan peruntukan lantai sebagai 
berikut.

a. Lantai semi basement untuk outdoor co-working 
space, individual co-working space, group co-
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working space, musala, pantry, dan ruang kebersihan;

b. Lantai 1 untuk auditorium utama, pre-function hall, 
preparation room, transit room, lavatory, disable 
lavatory, dan panel room;

c. Lantai 2 untuk tujuh ruang perkuliahan, interactive 
corridor, lavatory, dan nursing room;

d. Lantai 3 untuk dua ruang perkuliahan, tiga ruang kelas 
arbitrase, dan dua ruang peradilan internasional (ICJ 
classroom);

e. Lantai 4 untuk dua ruang perkuliahan, tiga ruang kelas 
negosiasi, dua ruang praktik peradilan agama, satu 
ruang peradilan internasional (ICC classroom), dan 
interactive corridor;

f. Lantai 5 untuk satu ruang perkuliahan, document 
drafting laboratory, dua ruang peradilan Mahkamah 
Konstitusi, dan interactive corridor;

g. Lantai 6 untuk dua ruang perkuliahan, tiga ruang 
peradilan semu, dan interactive corridor; dan

h. Lantai 7 untuk dua ruang perkuliahan, dua ruang 
peradilan semu, dan interactive corridor.

3. Gedung III

Gedung III terdiri dari 3 lantai, dipergunakan sebagai Kantor 
Dekan dan ruang perkuliahan, dengan detail penggunaan 
sebagai berikut.

a. Lantai 1, digunakan untuk:

1) Ruang Kuliah III-1-1;

2) Ruang Kuliah III-1-2; dan

3) Ruang Kuliah III-1-3.

b. Lantai 2, digunakan untuk:

1) Kantor Dekanat; dan

2) Lounge dan Executive Meeting Room.

c. Lantai 3, digunakan untuk:

1) Ruang Laboratorium Komputer;

2) Ruang Multimedia; dan

3) Ruang Server Teknologi Informasi.

4. Gedung IV

Gedung IV terdiri dari 3 lantai. Gedung yang menghadap ke 
Timur ini dipergunakan sebagai tempat perkuliahan dan 
administrasi perkantoran, dengan detail penggunaan:

a. Lantai 1, digunakan untuk:

a) Convention Hall;

b) Ruang Guru Besar;

c) Ruang Pertemuan; dan

d) Ruang Kelas Multifungsi.

b. Lantai 2, digunakan untuk:

1) Ruang Sidang;

2) Ruang Pengelola Program Pascasarjana;

3) Ruang Unit Law Career Development Center;



3) Ruang Departemen Hukum Tata Negara;

4) Ruang Dosen Departemen Hukum Tata Negara; dan

5) Fasilitas Umum berupa Lounge, Pantry, dan Dapur.

e. Lantai 5, terdiri dari:

1) Ruang Departemen Hukum Internasional;

2) Ruang Dosen Departemen Hukum Internasional;

3) Ruang Departemen Hukum Bisnis;

4) Ruang Dosen Departemen Hukum Bisnis; dan

5) Fasilitas Umum berupa Lounge, Pantry, dan Dapur.

f. Lantai 6, terdiri dari:

1) Ruang Departemen Hukum Agraria;

2) Ruang Dosen Departemen Hukum Agraria;

3) Ruang Departemen Hukum Pajak;

4) Ruang Dosen Departemen Hukum Pajak;

5) Ruang Dosen Tamu;

6) Ruang Unit Kerja Sama (Partnership and 
Development Unit);

7) Ruang Unit Perencanaan dan Pengembangan, Aset 
dan Keuangan; dan

8) Fasilitas Umum berupa Lounge, Pantry, dan Dapur.

g. Lantai 7, terdiri dari:

1) Ruang Departemen Hukum Islam;

2) Ruang Dosen Departemen Hukum Islam;

3) Ruang Departemen Hukum Lingkungan;

4) Ruang Dosen Departemen Hukum Lingkungan;

5) Ruang Departemen Hukum Administrasi Negara;

6) Ruang Dosen Departemen Hukum Administrasi 
Negara; dan

7) Fasilitas Umum berupa Lounge, Pantry, dan Dapur.

2. Gedung B (Law Learning Center)

Pada akhir tahun 2019, Fakultas Hukum UGM baru saja 
menyelesaikan pembangunan Gedung B atau yang disebut 
dengan Gedung Law Learning Center (LLC). Gedung LLC 
adalah gedung kedua dari empat gedung yang 
direncanakan akan dibangun dalam perencanaan 
pembangunan Fakultas Hukum UGM. Gedung tujuh lantai 
dengan satu semi basement ini dibangun dengan 
pendanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dari 
Japanese International Cooperation Agency (JICA) 
diperuntukan sebagai pusat kegiatan akademik dan 
kemahasiswaan di Fakultas Hukum UGM. Sampai dengan 
akhir tahun 2020 gedung ini masih dalam tahapan 
pengadaan dan pemasangan interior ruangan. Gedung 
LLC ini baru direncanakan untuk digunakan sepenuhnya 
pada awal tahun 2021, dengan peruntukan lantai sebagai 
berikut.

a. Lantai semi basement untuk outdoor co-working 
space, individual co-working space, group co-
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working space, musala, pantry, dan ruang kebersihan;

b. Lantai 1 untuk auditorium utama, pre-function hall, 
preparation room, transit room, lavatory, disable 
lavatory, dan panel room;

c. Lantai 2 untuk tujuh ruang perkuliahan, interactive 
corridor, lavatory, dan nursing room;

d. Lantai 3 untuk dua ruang perkuliahan, tiga ruang kelas 
arbitrase, dan dua ruang peradilan internasional (ICJ 
classroom);

e. Lantai 4 untuk dua ruang perkuliahan, tiga ruang kelas 
negosiasi, dua ruang praktik peradilan agama, satu 
ruang peradilan internasional (ICC classroom), dan 
interactive corridor;

f. Lantai 5 untuk satu ruang perkuliahan, document 
drafting laboratory, dua ruang peradilan Mahkamah 
Konstitusi, dan interactive corridor;

g. Lantai 6 untuk dua ruang perkuliahan, tiga ruang 
peradilan semu, dan interactive corridor; dan

h. Lantai 7 untuk dua ruang perkuliahan, dua ruang 
peradilan semu, dan interactive corridor.

3. Gedung III

Gedung III terdiri dari 3 lantai, dipergunakan sebagai Kantor 
Dekan dan ruang perkuliahan, dengan detail penggunaan 
sebagai berikut.

a. Lantai 1, digunakan untuk:

1) Ruang Kuliah III-1-1;

2) Ruang Kuliah III-1-2; dan

3) Ruang Kuliah III-1-3.

b. Lantai 2, digunakan untuk:

1) Kantor Dekanat; dan

2) Lounge dan Executive Meeting Room.

c. Lantai 3, digunakan untuk:

1) Ruang Laboratorium Komputer;

2) Ruang Multimedia; dan

3) Ruang Server Teknologi Informasi.

4. Gedung IV

Gedung IV terdiri dari 3 lantai. Gedung yang menghadap ke 
Timur ini dipergunakan sebagai tempat perkuliahan dan 
administrasi perkantoran, dengan detail penggunaan:

a. Lantai 1, digunakan untuk:

a) Convention Hall;

b) Ruang Guru Besar;

c) Ruang Pertemuan; dan

d) Ruang Kelas Multifungsi.

b. Lantai 2, digunakan untuk:

1) Ruang Sidang;

2) Ruang Pengelola Program Pascasarjana;

3) Ruang Unit Law Career Development Center;



4) Ruang Unit Riset dan Publikasi;

5) Ruang Unit Jaminan Mutu, Kurikulum, Inovasi 
Akademik, dan Teknologi Informasi;

6) Ruang Laboratorium Pusat Kajian dan Bantuan 
Hukum (PKBH);

7) Ruang Kuliah IV-2-1;

8) Ruang Kuliah IV-2-2;

9) Ruang Kuliah IV-2-3;

10) Ruang Kuliah IV-2-4;

11) Ruang Kuliah IV-2-8; dan

12) Fasilitas Umum, seperti musala, toilet, dan dapur.

c. Lantai 3, digunakan untuk:

1) Ruang Kuliah IV-3-1;

2) Ruang Kuliah IV-3-2;

3) Ruang Kuliah IV-3-3;

4) Ruang Kuliah IV-3-4;

5) Ruang Kuliah IV-3-5;

6) Ruang Kuliah IV-3-6;

7) Ruang Kuliah IV-3-7;

8) Ruang Kuliah IV-3-8; dan

9) Ruang Kuliah IV-3-9.

5. Gedung V

Gedung V terdiri dari 3 lantai yang berbagi bangunan 

Gedung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Gedung yang menghadap ke utara ini dipergunakan 
sebagai ruang kuliah dengan penggunaan sebagai berikut.

a. Lantai 1, terdiri dari:

1) Ruang Kuliah Peradilan Semu V-1-1; dan

2) Ruang Kuliah Peradilan Semu V-1-2.

b. Lantai 2, terdiri dari:

1) Ruang Kuliah Peradilan Semu V-2-1; dan

2) Ruang Kuliah Peradilan Semu V-2-2.

c. Lantai 3, terdiri dari:

1) Ruang Kuliah Umum V-3-1.

6. Gedung VI (Law Library)

Gedung VI terdiri dari tiga lantai dan menghadap ke timur. 
Gedung ini sepenuhnya difungsikan sebagai Law Library 
atau Perpustakaan Fakultas Hukum dengan penggunaan 
sebagai berikut.

a. Lantai 1, terdiri dari:

1) Ruang Pengelola Perpustakaan;

2) Ruang Penitipan Barang;

3) Ruang Arsip Fakultas;

4) Ruang Pengembalian Buku; dan

5) Ruang Percetakan Buku.
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b. Lantai 2, terdiri dari:

1) Ruang Komputer; dan

2) Ruang Koleksi Buku.

c. Lantai 3, terdiri dari:

1) Ruang Carel;

2) Ruang Diskusi;

3) Ruang Koleksi Penulisan Hukum.

7. Gedung VII

Gedung VII terdiri dari dua lantai dan dipergunakan sebagai 
sekretariat organisasi kemahasiswaan dan ruang kuliah, 
dengan penggunaan:

a. Lantai 1, terdiri dari:

1) Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan Keluarga 
Mahasiswa Fakultas Hukum;

2) Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan Keluarga 
Mahasiswa Katolik;

3) Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan Persekutuan 
Mahasiswa Kristen;

4) Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan BPPM 
Mahkamah; dan

5) Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan Majestic-55.

b. Lantai 2, terdiri dari:

1) Ruang Kuliah VII-2-1;

2) Ruang Kuliah VII-2-2;

3) Ruang Kuliah VII-2-3; dan

4) Ruang Sidang 4.



4) Ruang Unit Riset dan Publikasi;

5) Ruang Unit Jaminan Mutu, Kurikulum, Inovasi 
Akademik, dan Teknologi Informasi;

6) Ruang Laboratorium Pusat Kajian dan Bantuan 
Hukum (PKBH);

7) Ruang Kuliah IV-2-1;

8) Ruang Kuliah IV-2-2;

9) Ruang Kuliah IV-2-3;

10) Ruang Kuliah IV-2-4;

11) Ruang Kuliah IV-2-8; dan

12) Fasilitas Umum, seperti musala, toilet, dan dapur.

c. Lantai 3, digunakan untuk:

1) Ruang Kuliah IV-3-1;

2) Ruang Kuliah IV-3-2;

3) Ruang Kuliah IV-3-3;

4) Ruang Kuliah IV-3-4;

5) Ruang Kuliah IV-3-5;

6) Ruang Kuliah IV-3-6;

7) Ruang Kuliah IV-3-7;

8) Ruang Kuliah IV-3-8; dan

9) Ruang Kuliah IV-3-9.

5. Gedung V

Gedung V terdiri dari 3 lantai yang berbagi bangunan 

Gedung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Gedung yang menghadap ke utara ini dipergunakan 
sebagai ruang kuliah dengan penggunaan sebagai berikut.

a. Lantai 1, terdiri dari:

1) Ruang Kuliah Peradilan Semu V-1-1; dan

2) Ruang Kuliah Peradilan Semu V-1-2.

b. Lantai 2, terdiri dari:

1) Ruang Kuliah Peradilan Semu V-2-1; dan

2) Ruang Kuliah Peradilan Semu V-2-2.

c. Lantai 3, terdiri dari:

1) Ruang Kuliah Umum V-3-1.

6. Gedung VI (Law Library)

Gedung VI terdiri dari tiga lantai dan menghadap ke timur. 
Gedung ini sepenuhnya difungsikan sebagai Law Library 
atau Perpustakaan Fakultas Hukum dengan penggunaan 
sebagai berikut.

a. Lantai 1, terdiri dari:

1) Ruang Pengelola Perpustakaan;

2) Ruang Penitipan Barang;

3) Ruang Arsip Fakultas;

4) Ruang Pengembalian Buku; dan

5) Ruang Percetakan Buku.
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b. Lantai 2, terdiri dari:

1) Ruang Komputer; dan

2) Ruang Koleksi Buku.

c. Lantai 3, terdiri dari:

1) Ruang Carel;

2) Ruang Diskusi;

3) Ruang Koleksi Penulisan Hukum.

7. Gedung VII

Gedung VII terdiri dari dua lantai dan dipergunakan sebagai 
sekretariat organisasi kemahasiswaan dan ruang kuliah, 
dengan penggunaan:

a. Lantai 1, terdiri dari:

1) Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan Keluarga 
Mahasiswa Fakultas Hukum;

2) Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan Keluarga 
Mahasiswa Katolik;

3) Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan Persekutuan 
Mahasiswa Kristen;

4) Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan BPPM 
Mahkamah; dan

5) Sekretariat Lembaga Kemahasiswaan Majestic-55.

b. Lantai 2, terdiri dari:

1) Ruang Kuliah VII-2-1;

2) Ruang Kuliah VII-2-2;

3) Ruang Kuliah VII-2-3; dan

4) Ruang Sidang 4.



KURIKULUM
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A. Umum
Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan kurikulum, 
yakni seperangkat rencana dan peraturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran. Kurikulum 2015 pada Program Studi 
Sarjana (S1) Hukum Fakultas Hukum UGM ditentukan 
dalam bentuk beban studi kumulatif sebesar 146 satuan 
kredit semester (sks) dengan masa studi maksimum 10 
semester, yang meliputi:

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian(11 sks);

2. Mata Kuliah Keilmuan (97 sks);

3. Mata Kuliah Keahlian dan Keterampilan Berkarya 
(24 sks); dan

4. Mata Kuliah Konsentrasi (14 sks).

Lulusan program S1 (Sarjana Hukum) diharapkan 
menguasai asas/prinsip, teori dan doktrin ilmu hukum 
dengan kemampuan menerapkannya dalam praktik. 
Kompetensi tersebut ditunjukkan dengan:

1. Kemampuan menerapkan ilmu hukum melalui 
pengkajian dan analisis terhadap masalah hukum 
yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan 
masyarakat, secara bermutu dan bertanggung 
jawab.

2. Kemampuan menguasai asas, teori dan konsep 
hukum agar mampu menerapkan hukum positif 
dalam menemukan dan memberikan solusi masalah 
atas kasus hukum yang ada di masyarakat, sesuai 

dengan lingkup pekerjaan atau 
profesinya.

3.   Kemampuan melakukan penelitian di 
bidang hukum secara mono dan 
multidisipliner untuk menjawab 
permasalahan di masyarakat.

4.  Kemampuan bekerja mandir i 
dan/atau dalam kelompok dengan 
memilih dan menggunakan metode 
yang sesuai untuk menyelesaikan 
permasalahan hukum di masyarakat 
dengan menjunjung tinggi etika 
profesi hukum.

B.  Daftar Mata Kuliah dan Distribusi Per Semester
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A. Umum
Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan kurikulum, 
yakni seperangkat rencana dan peraturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran. Kurikulum 2015 pada Program Studi 
Sarjana (S1) Hukum Fakultas Hukum UGM ditentukan 
dalam bentuk beban studi kumulatif sebesar 146 satuan 
kredit semester (sks) dengan masa studi maksimum 10 
semester, yang meliputi:

1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian(11 sks);

2. Mata Kuliah Keilmuan (97 sks);

3. Mata Kuliah Keahlian dan Keterampilan Berkarya 
(24 sks); dan

4. Mata Kuliah Konsentrasi (14 sks).

Lulusan program S1 (Sarjana Hukum) diharapkan 
menguasai asas/prinsip, teori dan doktrin ilmu hukum 
dengan kemampuan menerapkannya dalam praktik. 
Kompetensi tersebut ditunjukkan dengan:

1. Kemampuan menerapkan ilmu hukum melalui 
pengkajian dan analisis terhadap masalah hukum 
yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan 
masyarakat, secara bermutu dan bertanggung 
jawab.

2. Kemampuan menguasai asas, teori dan konsep 
hukum agar mampu menerapkan hukum positif 
dalam menemukan dan memberikan solusi masalah 
atas kasus hukum yang ada di masyarakat, sesuai 

dengan lingkup pekerjaan atau 
profesinya.

3.   Kemampuan melakukan penelitian di 
bidang hukum secara mono dan 
multidisipliner untuk menjawab 
permasalahan di masyarakat.

4.  Kemampuan bekerja mandir i 
dan/atau dalam kelompok dengan 
memilih dan menggunakan metode 
yang sesuai untuk menyelesaikan 
permasalahan hukum di masyarakat 
dengan menjunjung tinggi etika 
profesi hukum.

B.  Daftar Mata Kuliah dan Distribusi Per Semester
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Masing-masing Departemen menawarkan 7 mata kuliah @ 2 SKS, kecuali Departemen Hukum Pajak hanya 
menawarkan 5 mata kuliah @ 2 SKS. Dengan persetujuan Ketua Departemen, mahasiswa dapat memilih mata 
kuliah lintas Departemen sebanyak 2 mata kuliah @ 2 SKS, dengan total SKS matakuliah konsentrasi sebanyak 
14 SKS. 
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Masing-masing Departemen menawarkan 7 mata kuliah @ 2 SKS, kecuali Departemen Hukum Pajak hanya 
menawarkan 5 mata kuliah @ 2 SKS. Dengan persetujuan Ketua Departemen, mahasiswa dapat memilih mata 
kuliah lintas Departemen sebanyak 2 mata kuliah @ 2 SKS, dengan total SKS matakuliah konsentrasi sebanyak 
14 SKS. 
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Pada setiap semester mahasiswa dapat memilih sendiri mata kuliah mana saja yang ingin diambil, kecuali 
semester pertama, kerena pada semester ini mahasiswa harus mengikuti paket yang telah disiapkan oleh 
Fakultas. Pada semester selanjutnya, mahasiswa dapat mengambil hingga 24 sks sepanjang memenuhi mata 
kuliah prasyarat dan Indeks Prestasi sebelumnya memungkinkan untuk mengambil mata kuliah s.d 24 sks. 
Mata kuliah berprasyarat hanya dapat diambil dalam rencana studi setelah mahasiswa dinyatakan lulus mata 
kuliah prasyarat. 
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Pada setiap semester mahasiswa dapat memilih sendiri mata kuliah mana saja yang ingin diambil, kecuali 
semester pertama, kerena pada semester ini mahasiswa harus mengikuti paket yang telah disiapkan oleh 
Fakultas. Pada semester selanjutnya, mahasiswa dapat mengambil hingga 24 sks sepanjang memenuhi mata 
kuliah prasyarat dan Indeks Prestasi sebelumnya memungkinkan untuk mengambil mata kuliah s.d 24 sks. 
Mata kuliah berprasyarat hanya dapat diambil dalam rencana studi setelah mahasiswa dinyatakan lulus mata 
kuliah prasyarat. 
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Di bawah ini adalah contoh simulasi distribusi mata kuliah per semester, yang bersifat tidak mengikat. 

DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER

CONTOH SIMULASI DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
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Di bawah ini adalah contoh simulasi distribusi mata kuliah per semester, yang bersifat tidak mengikat. 

DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
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C.  Silabus

Silabus pada hakikatnya menjelaskan secara singkat 
mengenai materi yang akan dibahas dari setiap mata 
kuliah dan tujuan yang hendak dicapai dari perkuliahan. 
Silabus ini akan dijelaskan pada awal perkuliahan dan 
selanjutnya akan dapat diakses di website Fakultas Hukum 
UGM (https://law.ugm.ac.id/).

1.  HKU 1116 Pendidikan Pancasila (2 sks). Diberikan 
pada waktu kuliah.

2.  HKU1117 Kewarganegaraan (2 sks). Diberikan pada 
waktu kuliah.

3.  UNU 1001 Pendidikan Agama Islam (2 sks). Tujuan 
pendidikan agama Islam bagi mahasiswa fakultas 
hukum, disamping untuk tercapainya keimanan dan 
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga 
tercapainya kemampuan menjadikan agama islam 
sebagai landasan penggalian dan pengembangan 
disiplin ilmu hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
maka pokok bahasan berkisar pada manusia dan 
agama, agama Islam, sumber agama dan ajaran Islam, 
akidah, syariah, ibadah dan muamalah, akhlak, takwa, 
Islam dan disiplin ilmu hukum.

4.  UNU 1002 Pendidikan Agama Katolik (2 sks). 
Diberikan pada waktu kuliah.

5.  UNU 1003 Pendidikan Agama Kristen-Protestan (2 
sks). Diberikan pada waktu kuliah.

6.  UNU 1004 Pendidikan Agama Hindu (2 sks). 
Diberikan pada waktu kuliah.

7.  UNU 1005 Pendidikan Agama Budha (2 sks). 
Diberikan pada waktu kuliah.

8.  UNU1006 Pendidikan Agama Kong Hu Chu(2sks). 
Diberikan pada waktu kuliah.

9.  HKU1114 Sikap Mental dan Etika Profesi Hukum(2 
sks). Diberikan pada waktu Kuliah

10.  HKU1111 Pengantar Ilmu Hukum (4sks). Membahas 
pengertian, ruang lingkup, obyek dan metode 
pendekatan ilmu hukum; masyarakat dan kaidah 
sosial; hukum, hak dan kewajiban; fungsi, tugas, dan 
tujuan hukum; sumber hukum; sistem, asas dan 
klasifikasi hukum; penegakan dan penemuan 
hukum.

11.  HKU 1112 Pengantar Hukum Indonesia (3 sks). 
Memberikan pemahaman tentang perbedaan dan 
pembagian tata-hukum Indonesia yang berlaku yang 
masih berbeda-beda bagi warga negara Indonesia 
(keanekaragaman hukum). Mata kuliah ini membahas 
hakekat, tujuan, sumber-sumber hukum, sejarah 
perkembangan, konsep kesatuan hukum, wawasan 
nusantara, aneka bidang hukum tertentu, kriteria 
pembeda dan jenis peraturan hukum serta 
konsekuensi struktur perundang-undangan, hak 
menguji, peraturan oleh hakim, perbedaan lapangan 
hukum perdata, adat, bisnis, pidana, tata negara, 
administrasi negara, acara, Islam, internasional, pajak, 
agraria, lingkungan, perwasitan, dan lembaga 
peradilan.
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C.  Silabus

Silabus pada hakikatnya menjelaskan secara singkat 
mengenai materi yang akan dibahas dari setiap mata 
kuliah dan tujuan yang hendak dicapai dari perkuliahan. 
Silabus ini akan dijelaskan pada awal perkuliahan dan 
selanjutnya akan dapat diakses di website Fakultas Hukum 
UGM (https://law.ugm.ac.id/).

1.  HKU 1116 Pendidikan Pancasila (2 sks). Diberikan 
pada waktu kuliah.

2.  HKU1117 Kewarganegaraan (2 sks). Diberikan pada 
waktu kuliah.

3.  UNU 1001 Pendidikan Agama Islam (2 sks). Tujuan 
pendidikan agama Islam bagi mahasiswa fakultas 
hukum, disamping untuk tercapainya keimanan dan 
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, juga 
tercapainya kemampuan menjadikan agama islam 
sebagai landasan penggalian dan pengembangan 
disiplin ilmu hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
maka pokok bahasan berkisar pada manusia dan 
agama, agama Islam, sumber agama dan ajaran Islam, 
akidah, syariah, ibadah dan muamalah, akhlak, takwa, 
Islam dan disiplin ilmu hukum.

4.  UNU 1002 Pendidikan Agama Katolik (2 sks). 
Diberikan pada waktu kuliah.

5.  UNU 1003 Pendidikan Agama Kristen-Protestan (2 
sks). Diberikan pada waktu kuliah.

6.  UNU 1004 Pendidikan Agama Hindu (2 sks). 
Diberikan pada waktu kuliah.

7.  UNU 1005 Pendidikan Agama Budha (2 sks). 
Diberikan pada waktu kuliah.

8.  UNU1006 Pendidikan Agama Kong Hu Chu(2sks). 
Diberikan pada waktu kuliah.

9.  HKU1114 Sikap Mental dan Etika Profesi Hukum(2 
sks). Diberikan pada waktu Kuliah

10.  HKU1111 Pengantar Ilmu Hukum (4sks). Membahas 
pengertian, ruang lingkup, obyek dan metode 
pendekatan ilmu hukum; masyarakat dan kaidah 
sosial; hukum, hak dan kewajiban; fungsi, tugas, dan 
tujuan hukum; sumber hukum; sistem, asas dan 
klasifikasi hukum; penegakan dan penemuan 
hukum.

11.  HKU 1112 Pengantar Hukum Indonesia (3 sks). 
Memberikan pemahaman tentang perbedaan dan 
pembagian tata-hukum Indonesia yang berlaku yang 
masih berbeda-beda bagi warga negara Indonesia 
(keanekaragaman hukum). Mata kuliah ini membahas 
hakekat, tujuan, sumber-sumber hukum, sejarah 
perkembangan, konsep kesatuan hukum, wawasan 
nusantara, aneka bidang hukum tertentu, kriteria 
pembeda dan jenis peraturan hukum serta 
konsekuensi struktur perundang-undangan, hak 
menguji, peraturan oleh hakim, perbedaan lapangan 
hukum perdata, adat, bisnis, pidana, tata negara, 
administrasi negara, acara, Islam, internasional, pajak, 
agraria, lingkungan, perwasitan, dan lembaga 
peradilan.
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ditekankan pada kapan orang terikat atau tidak 
terikat dalam bidang kekeluargaan dan kebendaan.

19. HKU1233 Hukum Bisnis (4sks). Membicarakan 
sejarah, prinsip, sifat hubungan, subyek maupun 
obyek dari seluruh ketentuan hukum yang berkaitan 
dengan kegiatan usaha, baik yang bersifat domestik 
maupun internasional dalam hubungannya dengan 
perdagangan yang sehat.

20. HKU1125 Hukum Pidana (4sks). Dalam mata kuliah ini 
diperkenalkan dan diajarkan tentang sejarah dan 
perkembangan asas-asas, ajaran-ajaran dan dasar-
dasar yang terkandung dalam Buku I KUHP dikaitkan 
dengan Buku II dan III KUHP.

21. HKU1126 Hukum Internasional (4sks). Mata kuliah ini 
memberikan pengetahuan menyeluruh dan bulat 
tentang garis besar hukum yang mengatur hubungan 
antar-negara. Mata kuliah ini merupakan dasar bagi 
studi pendalaman hukum internasional selanjutnya.

22. HKU1234 Hukum Islam (2sks). Perkuliahan Hukum 
Islam bertujuan memberi pengetahuan dan 
pemahaman kepada mahasiswa tentang pokok-
pokok, sumber-sumber, sejarah, dan lembaga 
penegak Hukum Islam di Indonesia (Peradilan 
Agama).

23. HKU 1245 Hukum Acara Perdata (4 sks). Mem- bahas 
tentang asas-asas hukum acara perdata dan kek 
uasaan kehakiman; cara mengajukan perkara 
kepengadilan; upaya menjamin hak; pemeriksaan di 

persidangan dan jawab-menjawab; pembuktian, 
beban pembuktian dan alat-alat bukti; putusan; 
pengajuan upaya hukum dan perlawanan pihak 
ketiga; pelaksanaan putusan.

24. HKU 1235 Hukum Acara Pidana (3 sks). Kuliah ini 
memberikan pemahaman tentang pengertian, sifat, 
tujuan dan tugas ilmu Hukum Acara Pidana. Juga 
tentang pembaharuan teori-teori, asas-asas, 
lembaga-lembaga untuk penegakan hukum, serta 
peradilan pidana dan penerapan Hukum Acara 
Pidana.

25. HKU1236 Hukum Konstitusi dan Peraturan 
Perundang-undangan (3sks). Membicarakan proses 
perubahan ketatanegaraan dari sistem yang absolut 
(totaliter/otoriter/diktatorial) ke sistem yang 
demokratik. Dibicarakan pula tentang membentuk, 
mengundangkan, mulai berlakunya, dan proses 
pembentukan undang undang, serta tata cara 
perubahan Undang-undang Dasar.

26. HKU 1237 Hukum Pengawasan Aparatur Negara (2 
sks). Membahas tentang sistem pengawasan yang 
dilakukan terhadap perbuatan aparat pemerintah 
khususnya perbuatan maladministrasi; pengawasan 
adminstrat i f ,  fungs ional ,  yurid is dan oleh 
ombudsman.

27. HKU1247 Hukum Ketenagakerjaan (3 sks). 
Membe r i  p emahaman  t e n t a n g  h u kum 
ketenagakerjaan pada umumnya dan hukum 

12. HKU 1113 Ilmu Negara (2 sks). Membicarakan negara 
dalam pengertian abstrak. Dari pengertian tersebut 
diuraikan tentang asal mula, hakikat, tujuan, 
kekuasaan, sistem pemerintahan dan bentuk negara, 
hak-hak asasi manusia, teori konstitusi, dan hubungan 
antar-negara.

13. HKU1121 Hukum Tata Negara (4 sks). Memb ica- 
rakan tentang negara dalam arti kongkrit, dalam hal 
ini negara Republik Indonesia. Pemb ahasannya 
meliputi sumber-sumber hukum tata negara, asas-
asas hukum, sejarah ketatanegaraan, wilayah negara, 
susunan organisasi negara, pemerintahan di daerah, 
kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia.

14. HKU 1122 Hukum Administrasi Negara (4 sks). 
Membahas dan memahamkan asas-asas danteori 
dasar tentang HAN, tugas pemerintah, bentuk- 
bentuk hukum perbuatan pemerintah, perbedaan 
ruang lingkup HAN dengan bidang-bidang hukum 
yang lain, penerapan hukum dalam administrasi 
negara baik dari sudut fungsi administrasi negara 
maupun dari sudut administrator dalam aktivitas 
administrasi negara, menjelaskan struktur organisasi 
pemerintah, tugas pemerintah dalam tipe negara 
hukum klasik sampai negara hukum modern, sarana 
yang diperlukan oleh negara dalam melaksanakan 
fungsinya yang meliputi kepegawaian, benda milik 
negara dan keuangan negara.

15. HKU 1123 Hukum Lingkungan (3 sks). Pemahaman 

lingkungan hidup sebagai konsep holistik, isu global, 
dan kebijaksanaan lingkungan dan pembangunan; 
uraian tentang implikasi pasal-pasal Undang-undang 
Lingkungan Hidup dengan pendekatan hukum 
positif, disertai studi kasus pencemaran dan atau 
perusakan lingkungan (aspek administratif, 
keperdataan, kepidanaan), serta presentasi kertas 
karya kolektif.

16. HKU1231 Hukum Agraria (3sks). Membahas 
tentang pengertian dan ruang lingkup Hukum 
Agraria perlunya pembaharuan hukum tanah, 
sejarah penyusunan Undang-undang Pokok Agraria 
1960; peranan Hukum Adat dalam hukum tanah 
nasional; konsepsi dan dasar hukum tanah nasional, 
hak atas tanah dan macamnya; ketentuan-
ketentuan pokok tentang tata guna tanah, 
landreform ,  pengurusan hak atas tanah, 
pendaftaran tanah.

17. HKU 1232 Hukum Adat (2 sks). Membahas ten- 
tang pengertian Hukum Adat, proses terbentuknya, 
sumber pengenal , c ir i-ciri ,  s istem, dasar 
berlakunya, sejarah serta masyarakat Hukum 
Adat,p okok-pokok tentang hukum tanah, 
perutangan, keorangan, kekerabatan, perkawinan, 
kewarisan dan delik.

18. HKU 1124 Hukum Perdata (4 sks). Mata kuliah ini 
membahas secara umum tentang orang, keluarga, 
kebendaan dan perikatan. Pembahasan terutama 
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ditekankan pada kapan orang terikat atau tidak 
terikat dalam bidang kekeluargaan dan kebendaan.

19. HKU1233 Hukum Bisnis (4sks). Membicarakan 
sejarah, prinsip, sifat hubungan, subyek maupun 
obyek dari seluruh ketentuan hukum yang berkaitan 
dengan kegiatan usaha, baik yang bersifat domestik 
maupun internasional dalam hubungannya dengan 
perdagangan yang sehat.

20. HKU1125 Hukum Pidana (4sks). Dalam mata kuliah ini 
diperkenalkan dan diajarkan tentang sejarah dan 
perkembangan asas-asas, ajaran-ajaran dan dasar-
dasar yang terkandung dalam Buku I KUHP dikaitkan 
dengan Buku II dan III KUHP.

21. HKU1126 Hukum Internasional (4sks). Mata kuliah ini 
memberikan pengetahuan menyeluruh dan bulat 
tentang garis besar hukum yang mengatur hubungan 
antar-negara. Mata kuliah ini merupakan dasar bagi 
studi pendalaman hukum internasional selanjutnya.

22. HKU1234 Hukum Islam (2sks). Perkuliahan Hukum 
Islam bertujuan memberi pengetahuan dan 
pemahaman kepada mahasiswa tentang pokok-
pokok, sumber-sumber, sejarah, dan lembaga 
penegak Hukum Islam di Indonesia (Peradilan 
Agama).

23. HKU 1245 Hukum Acara Perdata (4 sks). Mem- bahas 
tentang asas-asas hukum acara perdata dan kek 
uasaan kehakiman; cara mengajukan perkara 
kepengadilan; upaya menjamin hak; pemeriksaan di 

persidangan dan jawab-menjawab; pembuktian, 
beban pembuktian dan alat-alat bukti; putusan; 
pengajuan upaya hukum dan perlawanan pihak 
ketiga; pelaksanaan putusan.

24. HKU 1235 Hukum Acara Pidana (3 sks). Kuliah ini 
memberikan pemahaman tentang pengertian, sifat, 
tujuan dan tugas ilmu Hukum Acara Pidana. Juga 
tentang pembaharuan teori-teori, asas-asas, 
lembaga-lembaga untuk penegakan hukum, serta 
peradilan pidana dan penerapan Hukum Acara 
Pidana.

25. HKU1236 Hukum Konstitusi dan Peraturan 
Perundang-undangan (3sks). Membicarakan proses 
perubahan ketatanegaraan dari sistem yang absolut 
(totaliter/otoriter/diktatorial) ke sistem yang 
demokratik. Dibicarakan pula tentang membentuk, 
mengundangkan, mulai berlakunya, dan proses 
pembentukan undang undang, serta tata cara 
perubahan Undang-undang Dasar.

26. HKU 1237 Hukum Pengawasan Aparatur Negara (2 
sks). Membahas tentang sistem pengawasan yang 
dilakukan terhadap perbuatan aparat pemerintah 
khususnya perbuatan maladministrasi; pengawasan 
adminstrat i f ,  fungs ional ,  yurid is dan oleh 
ombudsman.

27. HKU1247 Hukum Ketenagakerjaan (3 sks). 
Membe r i  p emahaman  t e n t a n g  h u kum 
ketenagakerjaan pada umumnya dan hukum 

12. HKU 1113 Ilmu Negara (2 sks). Membicarakan negara 
dalam pengertian abstrak. Dari pengertian tersebut 
diuraikan tentang asal mula, hakikat, tujuan, 
kekuasaan, sistem pemerintahan dan bentuk negara, 
hak-hak asasi manusia, teori konstitusi, dan hubungan 
antar-negara.

13. HKU1121 Hukum Tata Negara (4 sks). Memb ica- 
rakan tentang negara dalam arti kongkrit, dalam hal 
ini negara Republik Indonesia. Pemb ahasannya 
meliputi sumber-sumber hukum tata negara, asas-
asas hukum, sejarah ketatanegaraan, wilayah negara, 
susunan organisasi negara, pemerintahan di daerah, 
kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia.

14. HKU 1122 Hukum Administrasi Negara (4 sks). 
Membahas dan memahamkan asas-asas danteori 
dasar tentang HAN, tugas pemerintah, bentuk- 
bentuk hukum perbuatan pemerintah, perbedaan 
ruang lingkup HAN dengan bidang-bidang hukum 
yang lain, penerapan hukum dalam administrasi 
negara baik dari sudut fungsi administrasi negara 
maupun dari sudut administrator dalam aktivitas 
administrasi negara, menjelaskan struktur organisasi 
pemerintah, tugas pemerintah dalam tipe negara 
hukum klasik sampai negara hukum modern, sarana 
yang diperlukan oleh negara dalam melaksanakan 
fungsinya yang meliputi kepegawaian, benda milik 
negara dan keuangan negara.

15. HKU 1123 Hukum Lingkungan (3 sks). Pemahaman 

lingkungan hidup sebagai konsep holistik, isu global, 
dan kebijaksanaan lingkungan dan pembangunan; 
uraian tentang implikasi pasal-pasal Undang-undang 
Lingkungan Hidup dengan pendekatan hukum 
positif, disertai studi kasus pencemaran dan atau 
perusakan lingkungan (aspek administratif, 
keperdataan, kepidanaan), serta presentasi kertas 
karya kolektif.

16. HKU1231 Hukum Agraria (3sks). Membahas 
tentang pengertian dan ruang lingkup Hukum 
Agraria perlunya pembaharuan hukum tanah, 
sejarah penyusunan Undang-undang Pokok Agraria 
1960; peranan Hukum Adat dalam hukum tanah 
nasional; konsepsi dan dasar hukum tanah nasional, 
hak atas tanah dan macamnya; ketentuan-
ketentuan pokok tentang tata guna tanah, 
landreform ,  pengurusan hak atas tanah, 
pendaftaran tanah.

17. HKU 1232 Hukum Adat (2 sks). Membahas ten- 
tang pengertian Hukum Adat, proses terbentuknya, 
sumber pengenal , c ir i-ciri ,  s istem, dasar 
berlakunya, sejarah serta masyarakat Hukum 
Adat,p okok-pokok tentang hukum tanah, 
perutangan, keorangan, kekerabatan, perkawinan, 
kewarisan dan delik.

18. HKU 1124 Hukum Perdata (4 sks). Mata kuliah ini 
membahas secara umum tentang orang, keluarga, 
kebendaan dan perikatan. Pembahasan terutama 
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persoalan-persoalan Hukum Islam di bidang 
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, 
sodaqoh danbidang-bidang hukum Islam lainnya 
yang berkembang di lingkungan masyarakat Islam.

37. HKU 1355 Hukum dan Teknologi (2 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan.

38. HKU 1358 Hukum Antar Tata Hukum (2 sks). 

Diberikan pada waktu perkuliahan.

39. HKU 1371 Hukum Pidana Internasional (2 sks). 

Diberikan pada waktu perkuliahan.

40. HKU 1372 Hukum dan Hak Asasi Manusia (2 sks). 
Diberikan pada waktu perkuliahan.

41. HKU 1239 Hukum dan Masyarakat (2 sks). 
Diberikan pada waktu perkuliahan.

42. HKU 2107 Filsafat Hukum (2 sks). Diberikan pada 
waktu perkuliahan.

43. HKU 1356 Metodologi Penelitian Hukum (2 sks). 
Memberikan pemahaman mengenai proses dan 
prosedur dalam menemukan kebenaran ilmiah 
melalui penelitian, yang meliputi pengertian dan 
fungsi ilmu pengetahuan, penelitian dan meto- 
dologi, serta unsur-unsur pokok dalam penelitian.

44. HKU 1370 Teknik Penyusunan Kontrak (2 sks).

Diberikan pada waktu perkuliahan.

45. HKU 1359 Perancangan Peraturan Perundang- 
undangan (2 sks). Diberikan pada waktu 
perkuliahan.

46. HKU1361 PLKH Peradilan Pidana (4 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan.

47. HKU 1362 PLKH Peradilan Perdata (4 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan. 

48. HKU 1364 PLKH Pengujian Peraturan Perundang-
undangan (2 sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

49. HKU1366 PLKH Penyusunan Dokumen Perizinan (2 
sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

50. HKU1367 PLKH Alternatif Penyelesaian Sengketa

(2 sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

51. HKU 1368 PLKH Pembuatan Kontrak-kontrak 
Dagang (2 sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

52. HKU1354 PLKH Peradilan Agama (2 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan.

53. HKU1369PLKH Hak Kekayaan Intelektual (2 sks). 
Diberikan pada waktu perkuliahan.

54. HKU 1365 PLKH Hukum Humaniter Internasional 

(2 sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

55. HKU1373 PLKH Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
(2 sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

56. HKU1376 PLKH Peradilan Tata Usaha Negara (2

sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

57. HKU 1375 PLKH Reformasi Hukum (2 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan.

58. HKU 1377 PLKH Magang (2 sks). Mata kuliah Magang 
menjadi mata kuliah PLKH Pil ihan dengan 

perburuhan pada khususnya, membahas hubungan 
buruh-majikan, kepentingan buruh/pekerja dan 
majikan/perusahaan, perlin- dungan hukum 
terhadap kepentingan para pihak dengan tekanan 
pada perlindungan pihak buruh/ pekerja yang 
kedudukannya relatif lebih lemah.

28. HKU1246 Hukum Pajak (4 sks). Kuliah ini diarahkan 
agar mahasiswa mengerti dan memahami berbagai 
asas dan dasar perpajakan, berbagai ketentuan 
perpajakan yang pernah dan masih berlaku di 
I n done s i a ,  h ubun gan  an t a ra  p a j a k  d an 
pembangunan, serta dapat menyelesaikan berbagai 
kasus sederhana di bidang perpajakan.

29. HKU1352 Hukum Konservasi Lingkungan (2 sks). 
Diberikan pada waktu perkuliahan.

30. HKU 1248 Hukum Pertanahan (3 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan.

31. HKU1242 Hukum Kekerabatan dan Perjanjian Adat (3 
sks). Membahas tentang hubungan hukum antara 
anak, orang tua, dan kelompok kekerabatannya; 
pemeliharaan anak yatim piatu dan pengangkatan 
anak; perkawinan dan pewarisan, perjanjian-
perjanjian dengan obyek tanah, yang bersangkutan 
dengan tanah dan benda-benda selain tanah serta 
jasa.

32. HKU1351 Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (3 
sks). Hukum harta kekayaan adalah hukum yang 
mengatur segala sesuatu yang merupakan harta 

kekayaan seseorang yang mempunyai nilai uang. 
Pembahasannya meliputi hukum perjanjian, hukum 
jaminan, hukum harta kekayaan dalam perkawinan, 
dan hukum waris.

33. HKU 1243 Hukum Bisnis Internasional (3 sks). 
Membicarakan sejarah, prinsip, subyek, obyek, hak 
dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum di 
bidang pengangkutan, perasuransian, dan cara-cara 
pembayaran, menurut ketentuan hukum domestik 
dan internasional yang sehat.

34. HKU 1241 Hukum Pidana Khusus (3 sks). Mata kuliah 
ini membahas mengenai perbuatan pidana, sistem 
beracara, dan penyimpangan-penyimpangan dalam 
hukum pidana yang diatur dalam perundang-
undangan di luar kodifikasi. Pembahasan diarahkan 
pada penyimpangan hukum pidana materiil dan 
formil dari tatanan hukum pidana.

35. HKU 1238 Hukum Organisasi Internasional (3 sks). 
Mata kuliah ini memperdalam pengetahuan hukum 
internasional dengan fokus organisasi internasional. 
Perkuliahan menyajikan pengertian dasar hukum 
organisasi internasional, status hukum, keanggotaan, 
struktur kelembagaan dan kegiatan organisasi 
internasional.

36. HKU 1244 Hukum Keluarga dan Perjanjian Islam (3 
sks). Perkuliahan ini merupakan kelanjutan dari 
mata kuliah Hukum Islam, bertujuan memberikan 
pengetahuan, pengalaman dan cara penyelesaian 
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persoalan-persoalan Hukum Islam di bidang 
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, 
sodaqoh danbidang-bidang hukum Islam lainnya 
yang berkembang di lingkungan masyarakat Islam.

37. HKU 1355 Hukum dan Teknologi (2 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan.

38. HKU 1358 Hukum Antar Tata Hukum (2 sks). 

Diberikan pada waktu perkuliahan.

39. HKU 1371 Hukum Pidana Internasional (2 sks). 

Diberikan pada waktu perkuliahan.

40. HKU 1372 Hukum dan Hak Asasi Manusia (2 sks). 
Diberikan pada waktu perkuliahan.

41. HKU 1239 Hukum dan Masyarakat (2 sks). 
Diberikan pada waktu perkuliahan.

42. HKU 2107 Filsafat Hukum (2 sks). Diberikan pada 
waktu perkuliahan.

43. HKU 1356 Metodologi Penelitian Hukum (2 sks). 
Memberikan pemahaman mengenai proses dan 
prosedur dalam menemukan kebenaran ilmiah 
melalui penelitian, yang meliputi pengertian dan 
fungsi ilmu pengetahuan, penelitian dan meto- 
dologi, serta unsur-unsur pokok dalam penelitian.

44. HKU 1370 Teknik Penyusunan Kontrak (2 sks).

Diberikan pada waktu perkuliahan.

45. HKU 1359 Perancangan Peraturan Perundang- 
undangan (2 sks). Diberikan pada waktu 
perkuliahan.

46. HKU1361 PLKH Peradilan Pidana (4 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan.

47. HKU 1362 PLKH Peradilan Perdata (4 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan. 

48. HKU 1364 PLKH Pengujian Peraturan Perundang-
undangan (2 sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

49. HKU1366 PLKH Penyusunan Dokumen Perizinan (2 
sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

50. HKU1367 PLKH Alternatif Penyelesaian Sengketa

(2 sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

51. HKU 1368 PLKH Pembuatan Kontrak-kontrak 
Dagang (2 sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

52. HKU1354 PLKH Peradilan Agama (2 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan.

53. HKU1369PLKH Hak Kekayaan Intelektual (2 sks). 
Diberikan pada waktu perkuliahan.

54. HKU 1365 PLKH Hukum Humaniter Internasional 

(2 sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

55. HKU1373 PLKH Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
(2 sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

56. HKU1376 PLKH Peradilan Tata Usaha Negara (2

sks). Diberikan pada waktu perkuliahan.

57. HKU 1375 PLKH Reformasi Hukum (2 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan.

58. HKU 1377 PLKH Magang (2 sks). Mata kuliah Magang 
menjadi mata kuliah PLKH Pil ihan dengan 

perburuhan pada khususnya, membahas hubungan 
buruh-majikan, kepentingan buruh/pekerja dan 
majikan/perusahaan, perlin- dungan hukum 
terhadap kepentingan para pihak dengan tekanan 
pada perlindungan pihak buruh/ pekerja yang 
kedudukannya relatif lebih lemah.

28. HKU1246 Hukum Pajak (4 sks). Kuliah ini diarahkan 
agar mahasiswa mengerti dan memahami berbagai 
asas dan dasar perpajakan, berbagai ketentuan 
perpajakan yang pernah dan masih berlaku di 
I n done s i a ,  h ubun gan  an t a ra  p a j a k  d an 
pembangunan, serta dapat menyelesaikan berbagai 
kasus sederhana di bidang perpajakan.

29. HKU1352 Hukum Konservasi Lingkungan (2 sks). 
Diberikan pada waktu perkuliahan.

30. HKU 1248 Hukum Pertanahan (3 sks). Diberikan 
pada waktu perkuliahan.

31. HKU1242 Hukum Kekerabatan dan Perjanjian Adat (3 
sks). Membahas tentang hubungan hukum antara 
anak, orang tua, dan kelompok kekerabatannya; 
pemeliharaan anak yatim piatu dan pengangkatan 
anak; perkawinan dan pewarisan, perjanjian-
perjanjian dengan obyek tanah, yang bersangkutan 
dengan tanah dan benda-benda selain tanah serta 
jasa.

32. HKU1351 Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan (3 
sks). Hukum harta kekayaan adalah hukum yang 
mengatur segala sesuatu yang merupakan harta 

kekayaan seseorang yang mempunyai nilai uang. 
Pembahasannya meliputi hukum perjanjian, hukum 
jaminan, hukum harta kekayaan dalam perkawinan, 
dan hukum waris.

33. HKU 1243 Hukum Bisnis Internasional (3 sks). 
Membicarakan sejarah, prinsip, subyek, obyek, hak 
dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum di 
bidang pengangkutan, perasuransian, dan cara-cara 
pembayaran, menurut ketentuan hukum domestik 
dan internasional yang sehat.

34. HKU 1241 Hukum Pidana Khusus (3 sks). Mata kuliah 
ini membahas mengenai perbuatan pidana, sistem 
beracara, dan penyimpangan-penyimpangan dalam 
hukum pidana yang diatur dalam perundang-
undangan di luar kodifikasi. Pembahasan diarahkan 
pada penyimpangan hukum pidana materiil dan 
formil dari tatanan hukum pidana.

35. HKU 1238 Hukum Organisasi Internasional (3 sks). 
Mata kuliah ini memperdalam pengetahuan hukum 
internasional dengan fokus organisasi internasional. 
Perkuliahan menyajikan pengertian dasar hukum 
organisasi internasional, status hukum, keanggotaan, 
struktur kelembagaan dan kegiatan organisasi 
internasional.

36. HKU 1244 Hukum Keluarga dan Perjanjian Islam (3 
sks). Perkuliahan ini merupakan kelanjutan dari 
mata kuliah Hukum Islam, bertujuan memberikan 
pengetahuan, pengalaman dan cara penyelesaian 

Panduan Program Sarjana 71Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada70



Departemen yang menjadi penentu dalam 
pelaksanaannya. Diberikan pada waktu perkuliahan.

59. HKU 1374 Klinik Hukum: Keperdataan/ Pidana/ Anti 
Korupsi/ Organisasi Masyarakat Sipil (2 sks). 
Membekali mahasiswa dengan pengalaman praktek 
melalui interaksi langsung perkara hukum yang nyata 
dengan didampingi dosen dan praktisi hukum. 
Mahasiswa hanya dapat mengambil salah satu dari 
empat klinik yang ditawarkan pada saat yang 
bersamaan:

a. Klinik Keperdataan: memberikan keterampilan 
tentang beracara pada peradilan perdata 
dengan kasus hukum yang nyata. Mahasiswa 
diberi kesempatan bekerja sama dengan 
advokat untuk memberikan layanan hukum 
kepada klien yang dapat berupa konsultasi 
hukum maupun bantuan hukum.

b. Klinik Pidana: memberikan keterampilan 
penanganan perkara pidana dengan cara ber- 
interaksi secara langsung dengan jaksa serta 
membantu tugas-tugas jaksa dalam menangani 
perkara pidana.

c. Klinik Anti Korupsi: Pendidikan Klinik Hukum 
Antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer 
pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga 
menekankan pada upaya pembentukan 
karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam 
melakukan perlawanan (ps ikomotorik) 

terhadap penyimpangan perilaku korupsi. 
Pendidikan Klinik Hukum Antikorupsi ini juga 
merupakan instrumen untuk mengembangkan 
kemampuan belajar (learning capability) dalam 
menangkap konfigurasi masalah dan kesulitan 
persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya 
k o r u p s i ,  d a m p a k ,  p e n c e g a h a n  d a n 
penyelesaiannya.

d. Klinik Organisasi Masyarakat Sipil: memberikan 
keterampilan mengenai analisis sosial tentang 
l i n gkun gan h idup ser ta  member ikan 
pengalaman advokasi terhadap penanganan 
masalah lingkungan hidup.

60. Mata Kuliah Konsentrasi (7 mata kuliah @ 2 sks). 
Diberikan pada waktu perkuliahan.

61. HKU 1471 Penulisan Hukum (4 sks). Mengikuti 
ketentuan dan pedoman tersendiri (lihat V. 
Penulisan Hukum).

62. UNU1481 Kuliah Kerja Nyata (3 sks). Mengikuti 
ketentuan Direktorat Pengabdian UGM.

 PROSES 
PENDIDIKAN
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Departemen yang menjadi penentu dalam 
pelaksanaannya. Diberikan pada waktu perkuliahan.

59. HKU 1374 Klinik Hukum: Keperdataan/ Pidana/ Anti 
Korupsi/ Organisasi Masyarakat Sipil (2 sks). 
Membekali mahasiswa dengan pengalaman praktek 
melalui interaksi langsung perkara hukum yang nyata 
dengan didampingi dosen dan praktisi hukum. 
Mahasiswa hanya dapat mengambil salah satu dari 
empat klinik yang ditawarkan pada saat yang 
bersamaan:

a. Klinik Keperdataan: memberikan keterampilan 
tentang beracara pada peradilan perdata 
dengan kasus hukum yang nyata. Mahasiswa 
diberi kesempatan bekerja sama dengan 
advokat untuk memberikan layanan hukum 
kepada klien yang dapat berupa konsultasi 
hukum maupun bantuan hukum.

b. Klinik Pidana: memberikan keterampilan 
penanganan perkara pidana dengan cara ber- 
interaksi secara langsung dengan jaksa serta 
membantu tugas-tugas jaksa dalam menangani 
perkara pidana.

c. Klinik Anti Korupsi: Pendidikan Klinik Hukum 
Antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer 
pengalihan pengetahuan (kognitif) namun juga 
menekankan pada upaya pembentukan 
karakter (afektif) dan kesadaran moral dalam 
melakukan perlawanan (ps ikomotorik) 

terhadap penyimpangan perilaku korupsi. 
Pendidikan Klinik Hukum Antikorupsi ini juga 
merupakan instrumen untuk mengembangkan 
kemampuan belajar (learning capability) dalam 
menangkap konfigurasi masalah dan kesulitan 
persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya 
k o r u p s i ,  d a m p a k ,  p e n c e g a h a n  d a n 
penyelesaiannya.

d. Klinik Organisasi Masyarakat Sipil: memberikan 
keterampilan mengenai analisis sosial tentang 
l i n gkun gan h idup ser ta  member ikan 
pengalaman advokasi terhadap penanganan 
masalah lingkungan hidup.

60. Mata Kuliah Konsentrasi (7 mata kuliah @ 2 sks). 
Diberikan pada waktu perkuliahan.

61. HKU 1471 Penulisan Hukum (4 sks). Mengikuti 
ketentuan dan pedoman tersendiri (lihat V. 
Penulisan Hukum).

62. UNU1481 Kuliah Kerja Nyata (3 sks). Mengikuti 
ketentuan Direktorat Pengabdian UGM.
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kredit semester. Satuan kredit semester (SKS) adalah 
takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang 
diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal disertai dua 
sampai dengan empat jam perminggu untuk tugas atau 
kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama 
satu semester. Jumlah beban kredit kumulatif untuk 
Program Strata 1 Fakultas Hukum UGM ditentukan 
sebanyak 146 sks yang memerlukan rentang waktu studi 
antara 8 semester sampai paling lama 10 semester.

C. Rencana Studi

Mahasiswa wajib mengisi Rencana Studi melalui SIMASTER 
UGM (Integrasi Sistem Informasi UGM) sebelum kegiatan 
pendidikan dimulai. Pengisian Rencana Studi dilakukan 
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Rektor. 
Pembatalan dan atau perubahan Rencana Studi dapat 
dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 
Mahasiswa tidak dapat membatalkan atau mengubah KRS 
yang sudah di entry apabila sudah melewati waktu 
modifikasi KRS (dua minggu setelah periode KRS berakhir). 
Oleh sebab itu, jika mahasiswa tidak aktif mengikuti mata 
kuliah yang telah dipilih, maka yang bersangkutan tidak 
dapat mengajukan pembatalan, dan akan dinilai sesuai 
dengan performanya. Sehingga, tidak menutup 
kemungkinan mendapatkan nilai E. Sebelum mengisi 
Rencana Studi, mahasiswa dapat meminta bimbingan dari 
Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh 
Dekan.

Jumlah sks yang dapat direncanakan dalam satu semester 
sebanyak-banyaknya 24 sks. Jumlah sks pada semester I 
mengikuti jumlah paket mata kuliah pada semester yang 
bersangkutan. Jumlah sks yang dapat diambil pada 
semester berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks 
Prestasi yang diperoleh mahasiswa pada semester 
sebelumnya. Beban sks yang hendak ditempuh harus 
berdasarkan perolehan IP pada semester sebelumnya 
dengan aturan sebagai berikut:

a) 0,00-1,49, maksimal 12 sks

b) 1,50-1,99, maksimal 15 sks

c) 2,00-2,49, maksimal 18 sks

d) 2,50-2,99, maksimal 21 sks

e) 3,00-4,00, maksimal 24 sks

Apabila pada semester sebelumnya mahasiswa mengambil 
cuti akademik maka beban sks yang dapat ditempuh 
maksimal 12 sks. Pengisian Rencana Studi dilakukan dengan 
cara online pada laman  https://simaster.ugm.ac.id/.
Pengisian dan pencetakan KRS dapat dilakukan dimana 
saja. Fakultas Hukum UGM menyediakan tempat pengisian 
dan pencetakan KRS di Laboratorium Komputer, Gedung 
III Lantai 3.

D. Pembimbingan Akademik
Bimbingan akademik diberikan kepada setiap mahasiswa 
yang dimaksudkan membantu mahasiswa dalam 
merencanakan dan menyelesaikan program studinya 

A. Penerimaan Mahasiswa
Penerimaan calon mahasiswa Fakultas Hukum UGM 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan 
oleh UGM dan/atau Fakultas Hukum UGM. Fakultas 
Hukum UGM dapat menerima mahasiswa tugas belajar 
berdasarkan kerja sama antara Universitas dan/atau 
Fakultas dengan instansi pemerintah dan/atau lembaga 
non-pemerintah.

B. Sistem Pendidikan
Pelaksanaan kurikulum pendidikan di Fakultas Hukum 
UGM menggunakan sistem satuan kredit semester, yakni 
suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban 
studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban 
penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam 
satuan kredit semester. Penggunaan sistem ini pada 
dasarnya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. memberi kesempatan kepada peserta didik yang 
cakap dan tekun belajar, untuk dapat menyelesaikan 
studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

2. Melaksanakan sejauh mungkin sistem pendidikan 
dengan input dan output ganda (jamak).

3. mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap 
perkembangan ilmu dan teknologi.

4. memperbaiki sistem penilaian keberhasilan studi 
mahasiswa.

Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik 
terjadwal, yang terdiri atas 12-16 minggu kuliah atau 
kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan ikutannya, 
termasuk kegiatan penilaian atau ujian. Karena satuan 
kredit menganut sistem semester, maka disebut satuan 
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kredit semester. Satuan kredit semester (SKS) adalah 
takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang 
diperoleh melalui satu jam kegiatan terjadwal disertai dua 
sampai dengan empat jam perminggu untuk tugas atau 
kegiatan lain yang terstruktur maupun mandiri selama 
satu semester. Jumlah beban kredit kumulatif untuk 
Program Strata 1 Fakultas Hukum UGM ditentukan 
sebanyak 146 sks yang memerlukan rentang waktu studi 
antara 8 semester sampai paling lama 10 semester.

C. Rencana Studi

Mahasiswa wajib mengisi Rencana Studi melalui SIMASTER 
UGM (Integrasi Sistem Informasi UGM) sebelum kegiatan 
pendidikan dimulai. Pengisian Rencana Studi dilakukan 
sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Rektor. 
Pembatalan dan atau perubahan Rencana Studi dapat 
dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 
Mahasiswa tidak dapat membatalkan atau mengubah KRS 
yang sudah di entry apabila sudah melewati waktu 
modifikasi KRS (dua minggu setelah periode KRS berakhir). 
Oleh sebab itu, jika mahasiswa tidak aktif mengikuti mata 
kuliah yang telah dipilih, maka yang bersangkutan tidak 
dapat mengajukan pembatalan, dan akan dinilai sesuai 
dengan performanya. Sehingga, tidak menutup 
kemungkinan mendapatkan nilai E. Sebelum mengisi 
Rencana Studi, mahasiswa dapat meminta bimbingan dari 
Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh 
Dekan.

Jumlah sks yang dapat direncanakan dalam satu semester 
sebanyak-banyaknya 24 sks. Jumlah sks pada semester I 
mengikuti jumlah paket mata kuliah pada semester yang 
bersangkutan. Jumlah sks yang dapat diambil pada 
semester berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks 
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e) 3,00-4,00, maksimal 24 sks
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D. Pembimbingan Akademik
Bimbingan akademik diberikan kepada setiap mahasiswa 
yang dimaksudkan membantu mahasiswa dalam 
merencanakan dan menyelesaikan program studinya 

A. Penerimaan Mahasiswa
Penerimaan calon mahasiswa Fakultas Hukum UGM 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan 
oleh UGM dan/atau Fakultas Hukum UGM. Fakultas 
Hukum UGM dapat menerima mahasiswa tugas belajar 
berdasarkan kerja sama antara Universitas dan/atau 
Fakultas dengan instansi pemerintah dan/atau lembaga 
non-pemerintah.

B. Sistem Pendidikan
Pelaksanaan kurikulum pendidikan di Fakultas Hukum 
UGM menggunakan sistem satuan kredit semester, yakni 
suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban 
studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban 
penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam 
satuan kredit semester. Penggunaan sistem ini pada 
dasarnya memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. memberi kesempatan kepada peserta didik yang 
cakap dan tekun belajar, untuk dapat menyelesaikan 
studinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

2. Melaksanakan sejauh mungkin sistem pendidikan 
dengan input dan output ganda (jamak).

3. mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap 
perkembangan ilmu dan teknologi.

4. memperbaiki sistem penilaian keberhasilan studi 
mahasiswa.

Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik 
terjadwal, yang terdiri atas 12-16 minggu kuliah atau 
kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan ikutannya, 
termasuk kegiatan penilaian atau ujian. Karena satuan 
kredit menganut sistem semester, maka disebut satuan 
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telah ditetapkan;

5. memandu mahasiswa bimbingannya agar memiliki 
kemampuan dalam menginternalisasikan nilai-
nilai luhur UGM;

6. memandu mahasiswa bimbingannya dalam 
mengembangkan karakter intelektual secara 
terpuji; dan

7. memotivasi mahasiswa bimbingannya untuk 
menjad i  lu lus an yang se la lu mengikut i 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

E. Perkuliahan

Tahun akademik Fakultas Hukum UGM terdiri dari 2 (dua) 
semester yang disebut Semester Gasal dan Semester 
Genap. Kegiatan perkuliahan dalam 1 (satu) Semester 
diselenggarakan selama 14 (empat belas) sampai dengan 
16 (enam belas) minggu. Kegiatan perkuliahan untuk 
setiap mata kuliah meliputi kuliah tatap muka, praktik, dan 
atau tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh dosen dalam 
RPKPS.

Setiap 1 sks bernilai 50 menit perkuliahan per minggu per 
Semester. Perkuliahan mata kuliah yang berbobot 2 sks 
diselenggarakan sekali dalam 1 minggu selama 100 menit, 
mata kuliah yang berbobot 3 sks diselenggarakan dua kali 
dalam seminggu masing-masing selama 75 menit atau 
diselenggarakan sekali dalam seminggu masing-masing 
selama 150 menit dengan mempertimbangkan kesediaan 
ruang, dan mata kul iah yang berbobot 4 sks 

diselenggarakan dua kali dalam seminggu masing-masing 
selama 100 menit. Pada dasarnya perkuliahan 
dilaksanakan dengan menggunakan metode Student 
Centered Learning (SCL), dan dilaksanakan dalam kelas 
dengan jumlah peserta maksimal 60 mahasiswa.

Dosen/Tim Dosen harus membuat Rencana Pro- gram 
Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yaitu rumusan 
tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah untuk satu kali 
tatap muka. RPKPS memuat komponen-komponen 
nama, nomor kode, perkiraan waktu, nomor urut tatap 
muka, Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan Tujuan 
Instruksional Umum (TIU), pokok dan sub pokok bahasan 
mata kuliah, kegiatan belajar mengajar, evaluasi dan 
referensi. Setiap RPKPS dilengkapi dengan Bahan Ajar 

dengan baik menurut waktu terprogram. Oleh karena 
itu setiap mahasiswa mendapat bimbingan dari 
Pembimbing Akademik yang ditunjuk oleh Dekan. 
Pembimbing Akademik mengadakan pertemuan dengan 
mahasiswa bimbingannya minimal 3 kali setiap semester. 
Dosen Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh 
Dekan memiliki tugas:

1. memberikan pembimbingan akademik yang 
berkualitas;

2. mendorong mahasiswa bimbingannya untuk 
menjadi pembelajar yang berkualitas dan sukses;

3. membimbing mahasiswa dalam menentukan mata 
kuliah dan jumlah sks yang dapat diambil dalam 
semester yang bersangkutan;

4. memandu mahasiswa bimbingannya untuk 
membuat perencanaan cerdas dalam proses 
pembelajaran di Fakultas Hukum UGM agar dapat 
lulus sesuai dengan program dan kompetensi yang 
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menjadi pembelajar yang berkualitas dan sukses;
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a) Kelas berbasis 
pada real-t ime 
teleconference.

Dalam pelaksanaan 
metode ini, baik 
do s en  maupun 
mahasiswa harus 
terkoneksi dengan 
i n t e r n e t  p a d a 
w a k t u  y a n g 
b e r s a m a a n . 
Perkuliahan jarak 
jauh berbasis real-
t ime  i n i  d a p a t 
m e n g g u n a k a n 
berbagai platform 
dan aplikasi yang 
memun gk i n k an 
a d a n y a  a k s e s 
audio-visual seperti 
Z o o m  C l o u d 

Meeting, Cisco WebEx, Google Meet, atau 
melalui Skype; maupun akses visual (teks) saja 
melalui learning platform seperti pada platform 
yang dikembangkan oleh UGM sendiri eLOK 
(elok.ugm.ac.id), Simaster (simaster.ugm.ac.id), 
eLisa (elisa.ugm.ac.id), maupun platform yang 
lain seperti misal Google Classroom. Adapun 
jadwal pelaksanaan perkuliahan disesuaikan 

dengan jam perkuliahan seperti biasa, dengan 
beberapa kekhususan protokol pelaksanaan 
yang ditetapkan dalam masa Pandemi COVID19. 

b)    Kelas berbasis non-real time. 

Dalam metode ini, kelas dapat berbentuk 
pemaparan materi dari dosen yang berbentuk 
rekaman audio atau video sederhana yang 
diunggah ke internet, baik melalui platform 
resmi kampus seperti eLOK atau eLisa, maupun 
melalui platform sosial media lainnya seperti 
Facebook, Instagram, Youtube, LINE, maupun 
Whatsapp. Fakultas Hukum UGM sendiri 
mewadahi materi-materi untuk dapat 
disampaikan secara non-real time ini melalui 
kana l  re sm i  Faku l t a s  Hukum (Kana l 
Pengetahuan FH UGM) pada laman Youtube 
(https://www.youtube.com/c/KanalPengetah
uanFHUGM/featured).

Setelah peserta kelas menyimak materi yang 
disampaikan, kemudian diikuti dengan diskusi 
tanya-jawab atau pemberian tugas sebagai 
bentuk respon dan evaluasi atas materi yang 
telah disampaikan. Sesi tanya jawab atau 
penugasan ini dapat dilakukan tanpa terikat 
jadwal kelas (pemberian materi), semisal dibuka 
dalam jangka waktu hingga 2 hari setelah 
pemberian materi.

yang dimuat (upload) melalui 
sistem e-LISA dan eLOK. RPKPS 
dan Bahan Ajar harus dikaji 
ulang oleh Departemen yang 
bersangkutan dan disahkan oleh 
R e k t o r .  P e m a n t a u a n 
pe l a k s anaan  perku l i ahan 
dilakukan oleh Unit Jaminan 
Mutu ,  Kur iku lum, Inovas i 
Akademik ,  dan Tekno log i 
Informasi.

Pandemi COVID19 telah menjadi 
tantangan global yang akan 
bertahan untuk beberapa waktu 
mendatang. Selama masa 
pandemi COVID19, perkuliahan 
di Fakultas Hukum UGM tetap 
berjalan meskipun tidak dengan 
model tatap muka secara fisik di 
dalam kampus. Perkuliahan 
dilakukan secara jarak jauh 
m e l a l u i  d u a  m e t o d e : 
perkuliahan secara daring (online) dan perkuliahan 
berbasis penugasan.

Sesuai dengan Surat Edaran Dekan Fakultas Hukum UGM 
Nomor 3200/UN1/HK/SET-HK/PJ/2020, tentang 
Kegiatan Akademik Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di 
Lingkungan Fakultas Hukum UGM, maka kegiatan 
perkuliahan pada Semester Gasal Tahun Akademik 
2020/2021 dilaksanakan penuh secara daring. 

Informasi mengenai pelaksanaan perkuliahan untuk 
semester yang akan datang akan diumumkan di 
website FH UGM.

1. Perkuliahan Daring

Perkuliahan secara daring pada dasarnya dapat 
dilakukan melalui dua metode:
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2. Perkuliahan Berbasis Penugasan

Perkuliahan yang memiliki komponen praktek atau 
penelitian lapangan (seperti mata kuliah PLKH 
maupun magang)  dapat  d igant i  format 
perkuliahannya dengan berbasis penugasan, baik 
secara individu maupun kelompok. Mahasiswa 
peserta perkuliahan dapat diberikan tugas dengan 
beban penugasan yang disesuaikan beban SKS serta 
capaian pembelajaran yang disasar dari mata kuliah 
tersebut.

3. Media Pelaksanaan Perkuliahan Secara Daring

Beberapa media perkuliahan jarak jauh yang dapat 
diterapkan antara lain:

Cisco Webex

Cisco Webex merupakan aplikasi tele-conference 
yang mampu mengakomodir pertemuan dalam 
jumlah besar. Bentuk interaksinya menyerupai 
kelas yang sesungguhnya karena dosen dapat 
memimpin forum serta mengawasi kehadiran dan 
partisipasi dari mahasiswa. Pertemuan di Webex 
juga dapat dijadwalkan sebagaimana halnya jadwal 
pertemuan kelas pada perkuliahan sebagaimana 
biasanya.

Namun, penggunaan Webex sangat bergantung 
pada koneksi internet yang stabil pada kedua 
pengguna, baik dosen maupun mahasiswa. Webex 
juga membutuhkan fitur webcam (meskipun tidak 
harus diaktifkan), yang dapat saja tidak dimiliki oleh 
semua pengguna. Panduan tentang perkuliahan 
melalui platform Webex ini dapat dilihat lebih lanjut 
p a d a  t a u t a n 
http://ugm.id/ManualDistanceLearning

Zoom Cloud Meeting

Zoom Meeting merupakan salah satu media daring 
yang paling popular. Sebagaimana halnya Webex, 
Zoom merupakan aplikasi tele-conference yang 
mampu mengakomodir pertemuan dalam jumlah 
besar. Zoom menyatukan konferensi video cloud, 
pertemuan daring sederhana, dan perpesanan 
grup ke dalam satu platform yang mudah 
digunakan. Selain user interface yang mudah bagi 
pengguna awam, aplikasi Zoom cukup hemat 
dalam kebutuhan bandwith, sehingga dalam 
koneksi internet yang tidak terlalu stabil atau cepat, 
zoom masih dapat berjalan dengan baik, meskipun 
dengan cara mematikan fitur video dalam 
penggunaannya.

eLOK

eLOK adalah platform Massive Open Online Course 

(MOOC) yang dimiliki 
oleh UGM, dan bisa 
diakses tidak hanya oleh 
UGM ,  n amun  o l eh 
masyarakat  umum. 
Da lam pe laks anaan 
perkuliahan jarak jauh, 
eLOK memiliki beberapa 
fitur utama yang dapat 
d i g u n a k a n  u n t u k 
m e m b a n t u 
memberikan materi 
pe r ku l i a han  da l am 
bentuk literatur, video, 
atau audio; memberikan 
kuis atau tugas kepada 
peserta kuliah; serta 
memberikan masukan kepada peserta kelas (seperti 
halnya feedback atau koreksi pada penugasan). 
Untuk mengakomodir pelaksanaan kelas, terdapat 
fitur FORUM sebagai ruang interaksi antara dosen 
dengan mahasiswa dalam bentuk chat room.

Mengingat peruntukan eLOK sebagai platform 
pembelajaran terbuka untuk publik, Keterbatasan 
eLOK ada pada fasilitas interaksi tatap muka daring 
seperti halnya yang ada pada fitur Webex maupun 
Zoom. Selain itu, karena berbasis pada chat room, 
maka kehadiran mahasiswa hanya bisa dipantau 
terbatas pada keterlibatan di forum diskusi. Manual 

panduan eLOK dapat dilihat lebih lanjut pada tautan 
http://ugm.id/ManualDistanceLearning

eLisa

eLisa adalah platform pembelajaran daring yang 
diperuntukkan khusus untuk sivitas akademika UGM. 
Meskipun secara akses lebih terbatas, eLisa memiliki 
fitur yang hampir sama dengan eLOK dalam 
memfasilitasi forum perkuliahan. Dosen dapat 
mengunggah materi dalam berbagai format. 
Meskipun akses unggah materi ini hanya untuk 
dosen, sementara untuk mahasiswa dapat 
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(MOOC) yang dimiliki 
oleh UGM, dan bisa 
diakses tidak hanya oleh 
UGM ,  n amun  o l eh 
masyarakat  umum. 
Da lam pe laks anaan 
perkuliahan jarak jauh, 
eLOK memiliki beberapa 
fitur utama yang dapat 
d i g u n a k a n  u n t u k 
m e m b a n t u 
memberikan materi 
pe r ku l i a han  da l am 
bentuk literatur, video, 
atau audio; memberikan 
kuis atau tugas kepada 
peserta kuliah; serta 
memberikan masukan kepada peserta kelas (seperti 
halnya feedback atau koreksi pada penugasan). 
Untuk mengakomodir pelaksanaan kelas, terdapat 
fitur FORUM sebagai ruang interaksi antara dosen 
dengan mahasiswa dalam bentuk chat room.

Mengingat peruntukan eLOK sebagai platform 
pembelajaran terbuka untuk publik, Keterbatasan 
eLOK ada pada fasilitas interaksi tatap muka daring 
seperti halnya yang ada pada fitur Webex maupun 
Zoom. Selain itu, karena berbasis pada chat room, 
maka kehadiran mahasiswa hanya bisa dipantau 
terbatas pada keterlibatan di forum diskusi. Manual 

panduan eLOK dapat dilihat lebih lanjut pada tautan 
http://ugm.id/ManualDistanceLearning
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eLisa adalah platform pembelajaran daring yang 
diperuntukkan khusus untuk sivitas akademika UGM. 
Meskipun secara akses lebih terbatas, eLisa memiliki 
fitur yang hampir sama dengan eLOK dalam 
memfasilitasi forum perkuliahan. Dosen dapat 
mengunggah materi dalam berbagai format. 
Meskipun akses unggah materi ini hanya untuk 
dosen, sementara untuk mahasiswa dapat 
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mengunggah materi dalam format word (.doc) dan 
pdf terkait penugasan mereka. Fitur chat room 
untuk interaksi diskusi dosen dan mahasiswa juga 
tersedia di dalam eLisa.

eLisa tidak memiliki fitur kuis atau feedback, 
sehingga penugasan dari dosen hanya terbatas pada 
pengumpulan paper saja. Untuk mengetahui lebih 
lanjut tentang eLisa dapat dilihat lebih lanjut pada 
tautan http://ugm.id/ManualDistanceLearning

Platform Media Sosial Lain

Beragamnya platform media sosial lain dapat 

menjadi alternatif bagi Dosen dalam melaksanakan 
perkuliahan berbasis konten secara daring. Konten 
yang dapat diunggah dapat berupa video, media 
visual lain seperti infografis, serta audio, yang dapat 
diakses secara tunda. Beberapa platform yang 
memungkinkan hal ini adalah Youtube, Facebook, 
Whatsapp maupun Instagram.

Peran media sosial ini utamanya sebagai alat 
diseminasi materi perkuliahan dari Dosen, sehingga 
perlu dikombinasikan dengan komunikasi lanjutan 
melalui email, grup sosial media,  forum diskusi 
online, website, maupun bentuk lain sesuai 
preferensi Dosen. 

Dalam mempersiapkan pembelajaran daring secara 
terstruktur, Unit Jaminan Mutu, Inovasi Akademik, 
dan Teknologi Informasi telah mempersiapkan 
penataan ruang kelas yang terintegrasi multimedia 
dan fasilitas teknologi untuk pembelajaran daring, 
serta ruang studio untuk fasilitasi perekaman video 
pembelajaran, diseminasi pengetahuan secara 
daring, maupun kegiatan-kegiatan webinar.

F. Ujian
1. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan 

ujian tertulis atau penilaian terhadap tugas lain 
yang relevan yang diberikan oleh dosen.

2. Ujian mata kuliah diadakan pada setiap semester 
yang terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) 
dan Ujian Akhir Semester (UAS).

3. UTS dan UAS dilaksanakan secara terjadwal 
sesuai dengan kalender akademik Fakultas 
Hukum UGM.

4. UTS dan UAS diluar jadwal yang telah ditetapkan 
harus mendapatkan izin dari Dekan. 

5. Ujian penulisan hukum diselenggarakan sesuai 
den gan jadwa l  yan g d i te tapkan o leh 
departemen yang bersangkutan.

6. Hasil penilaian akhir mata kuliah diberikan dalam 
huruf dengan bobot:

A = 4,00 

A- = 3,75

A/B = 3,50

B+ = 3,25

B = 3,00

B- = 2,75

C+ = 2,25

C = 2,00

D = 1,00

E = 0,00

4. Ujian Daring

Sesuai dengan Surat Edaran Dekan Fakultas 
Hukum UGM Nomor 3200/UN1/HK/SET-
HK/PJ/2020, tentang Kegiatan Akademik 
Dalam Adaptasi Kebiasaan Baru di Lingkungan 
Fakultas Hukum UGM, ujian daring diberlakukan 
pada masa pandemic.

Ujian daring tertulis dilaksanakan untuk UTS dan 
UAS dengan waktu pengerjaan maksimal 90 
menit/2 SKS atau 120 menit/4 SKS. Ujian 
daring dilaksanakan sesuai jadwal yang 
ditentukan oleh Fakultas. Media yang disarankan 
dalam penyelenggaraan ujian daring adalah 
melalui Simaster. Dosen dipersilahkan untuk 
menggunakan platform ujian lainnya sesuai 
preferensi untuk penyelenggaraan ujian daring, 
atas kesepakatan dengan mahasiswa dan 
disampaikan kepada Bagian Akademik atau staf 
Prodi. Untuk mata kuliah konsentrasi, ujian 
tertulis daring dapat diganti dengan tugas akhir 
berupa paper, atau kombinasi antara ujian 
tertulis daring dengan tugas akhir.
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G.  Evaluasi Studi
Evaluasi studi terhadap mahasiswa dilakukan 2 kali, yakni:

1. Evaluasi Studi Pertama, dilaksanakan pada 2 tahun 
pertama sejak dimulainya masa studi. Evaluasi ini 
di lakukan untuk menentukan kemampuan 
mahasiswa dalam melanjutkan studi di Fakultas 
Hukum UGM. Pihak Fakultas akan melakukan 
penghitungan berdasarkan jumlah sks dan IPK 
paling rendah yang telah ditempuh oleh mahasiswa 
dalam 4 Semester pertama. Jumlah sks paling 
rendah adalah 30 sks dan IPK paling rendah yang 
dimaksud adalah 2,00. Apabila mahasiswa tidak 
memenuhi ketentuan tersebut, maka yang 
bersangkutan harus mengundurkan diri atau 
diberhentikan oleh Rektor. 

2. Evaluasi Studi Kedua, dilaksanakan pada 2 tahun 
kedua sejak dimulainya masa studi.

Evaluasi ini bertujuan untuk melihat kemampuan 
mahasiswa dalam menyelesaikan studi di Fakultas 
Hukum UGM. Evaluasi ini dilakukan dengan 
menghitung jumlah sks yang telah ditempuh 
mahasiswa dalam masa studi 4 tahun. Jumlah sks 
paling rendah adalah 125 sks dari total 146 sks. 
Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ini 
harus mengundurkan diri atau diberhentikan oleh 
Rektor. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mahasiswa 
yang telah menempuh proses pembimbingan 
Penulisan Hukum dan diperkirakan dapat 

menempuh ujian Penulisan Hukum dalam waktu 1 
tahun.

H.  Pengambilan Konsentrasi dan 
Penulisan Hukum

Pengambilan konsentrasi adalah kajian utama bidang studi 
hukum tertentu yang mengarah kepada proses 
penyusunan dan penyelesaian Penulisan Hukum sebagai 
tugas akhir setiap mahasiswa untuk memperoleh gelar 
Sarjana Hukum. 

Jumlah mata kuliah konsentrasi ditetapkan sebanyak 7 
mata kuliah (14 sks, kecuali Departemen Hukum Pajak. 
Departemen Hukum Pajak menawarkan 5 mata kuliah 
konsentrasi yang terdiri dari 10 sks) yang tersusun 
sebagaimana tercantum pada kurikulum 2015.

1.  Syarat Pengambilan Mata Kuliah Konsentrasi 

Dalam mencapai profil lulusan dan capaian pembelajaran 
minimal, penguasaan kompetensi dilaksanakan oleh 
Departemen dengan prosedur sebagai berikut, yaitu: 

a. Mahasiswa dapat mengambil konsentrasi jika telah 
mengambil dan lulus 75 sks dengan IPK minimal 
2,75;

b. Mahasiswa berhak mengambil konsentrasi jika lulus 
mata kuliah wajib yang diampu Departemen yang 
bersifat prasyarat (yang ditentukan Departemen) 

dengan minimal nilai 
untuk mata kuliah 
tersebut adalah B. 
Mata kuliah sebagai 
berikut:

1. Konsentrasi 
Hukum Tata 
Negara: (a) 
Hukum Tata 
Negara; dan 
(b) Hukum 
Ko n s t i t u s i 
d a n 
Pe ra t u ra n 
Perundang-
undangan.

2. Konsentrasi 
Hukum Internas iona l :  (a )  Hukum 
Internasional; dan (b) Hukum Organisasi 
Internasional.

3. Konsentrasi Hukum Administrasi Negara: 
(a) Hukum Administrasi Negara; dan (b) 
Hukum Pengawasan terhadap Aparatur 
Negara.

4. Konsentrasi Hukum Lingkungan: (a) 
Hukum Lingkungan; dan (b) Hukum 
Konservasi Lingkungan.

5. Konsentrasi Hukum Islam: (a) Hukum 

Islam; dan (b) Hukum Keluarga dan 
Perjanjian Islam.

6. Konsentrasi Hukum Pajak: Hukum Pajak.

7. Konsentrasi Hukum Pidana: (a) Hukum 
Pidana; dan (b) Hukum Pidana Khusus.

8. Konsentrasi Hukum Perdata: (a) Hukum 
Perdata; dan (b) Hukum Keluarga dan Harta 
Kekayaan.

9. Konsentrasi Hukum Acara Perdata: (a) 
Hukum Perdata; (b) Hukum Acara Perdata; 
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(c) Hukum Keluarga; dan Harta Kekayaan; 
dan (d) Hukum Ketenagakerjaan.

10. Konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan: (a) 
Hukum Perdata ;  dan  ( b )  Hukum 
Ketenagakerjaan.

11. Konsentrasi Hukum Bisnis: (a) Hukum 
Bisnis; dan (b) Hukum Bisnis Internasional.

12. Konsentrasi Hukum Agraria: (a) Hukum 
Agraria; dan (b) Hukum Pertanahan.

13. Konsentrasi Hukum Adat: (a) Hukum Adat; 
dan (b) Hukum Kekerabatan dan Perjanjian 
Adat.

c. Mahasiswa wajib mengambil 5 (lima) mata 
kuliah konsentrasi yang ditawarkan oleh 
Departemen dan 2 (dua) mata kul iah 
konsentrasi lintas Departemen yang ditentukan 
oleh Dosen Pembimbing Penulisan Hukum atau 
mahasiswa tersebut mengambil 7 (tujuh) mata 
kuliah konsentrasi yang ditawarkan oleh 
departemen jika dan hanya jika sesuai dengan 
tema Penulisan Hukum dan disetujui oleh Dosen 
Pemb imb in g  Penu l i s an  Hukum yan g 
bersangkutan.

d. Mahasiswa wajib mengajukan judul Penulisan 
Hukum yang disetujui oleh ketua Departemen 
untuk mendaftar di Departemen tersebut. 
Ketua Departemen menun juk  Dosen 
pembimbing Penu l i s an Hukum untuk 

mahasiswa tersebut.

e. Dosen pembimbing Penul i s an Hukum 
menentukan mata kuliah konsentrasi yang 
diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan 
untuk mendukung penyusunan Penulisan 
Hukum-nya.

f. Mahasiswa mengisi formulir online melalui 
tautan https://law.ugm.ac.id/syarat-dan-
prosedur-pemilihan-departemen-konsentrasi/ 
(pastikan data yang anda isikan benar dan 
lengkap)

g. Hasil isian formulir online akan di verifikasi di 
akademik.

h. Surat pengantar pemilihan departemen 
mahasiswa yang lolos semua syarat akan dikirim 
ke email mahasiswa sesuai dengan email yang 
tertera di formulir online.

i. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat akan 
mendapatkan email pemberitahuan tentang 
syarat apa yang tidak terpenuhi melalui email 
atau nomor HP yang tercantum.

j Estimasi waktu pemrosesan maksimal 3 hari 
kerja.

k. Setelah memperoleh informasi dari bagian 
akademik, mahasiswa menyerahkan dokumen 
kepada Ketua Departemen melalui e-mai. 
Alamat email Ketua Departemen tersedia di 

laman https://law.ugm.ac.id.

2.  Syarat dan Prosedur Pengambilan Mata Kuliah 
Penulisan Hukum

a. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus mata 
kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar 
Hukum Indonesia, Metodologi Penelitian 
Hukum, serta 3 mata kuliah konsentrasi;

b. Mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan 
mengambil mata kuliah Penulisan Hukum 
dengan mengurus formulir pengambilan mata 
kuliah Penulisan Hukum yang dapat diunduh 
pada website FH UGM.

c. Unduh surat pengantar yang tersedia di laman 
https://law.ugm.ac.id/surat-pengantar-
penulisan-hukum. kemudian isi dengan data 
yang benar.

d. Isi formulir permohonan yang juga tersedia di 
laman https://law.ugm.ac.id/surat-pengantar-
penulisan-hukum/ lalu unggah surat yang telah 
diisi.

e. Petugas akan memverifikasi permohonan 
(maksimal pemrosesan 2 hari kerja).

f. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan melalui Tim 
Koordinator Yudisium melakukan verifikasi data 
mahasiswa yang bersangkutan.

g. Selama masa situasi darurat Covid-19 maka 

surat akan kembali di-email-kan ke akun email 
yang tertera s aat pengis ian formul ir 
permohonan.

h. Setelah surat diterima mahasiswa maka proses 
selanjutnya adalah di departemen. Mahasiswa 
dapat mengubungi administrator atau 
pengelola departemen.

I. Ketua/Departemen menun juk  Dosen 
Pembimbing Penulisan Hukum.

j. Mahasiswa menemui Dosen Pembimbing 
Penulisan Hukum dan proses pembimbingan 
dapat dimulai. Proses pembimbingan dapat 
dilakukan melalui platform Webex, Zoom, 
Google Meet, atau Whatsapp

3.  Pembimbingan Penulisan Hukum dan Seminar 
Proposal

a. Penyusunan Penulisan Hukum dibimbing oleh 
Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.

b. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum adalah 
Dosen yang ditugaskan oleh Wakil Dekan yang 
membidangi urusan akademik berdasarkan 
usulan ketua Departemen untuk memberikan 
bimbingan kepada mahasiswa dalam mata 
kuliah Penulisan Hukum.

c. Mahasiswa dapat melakukan Seminar Proposal 
Penulisan Hukum jika proposal Penulisan 
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(c) Hukum Keluarga; dan Harta Kekayaan; 
dan (d) Hukum Ketenagakerjaan.

10. Konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan: (a) 
Hukum Perdata ;  dan  ( b )  Hukum 
Ketenagakerjaan.

11. Konsentrasi Hukum Bisnis: (a) Hukum 
Bisnis; dan (b) Hukum Bisnis Internasional.

12. Konsentrasi Hukum Agraria: (a) Hukum 
Agraria; dan (b) Hukum Pertanahan.

13. Konsentrasi Hukum Adat: (a) Hukum Adat; 
dan (b) Hukum Kekerabatan dan Perjanjian 
Adat.

c. Mahasiswa wajib mengambil 5 (lima) mata 
kuliah konsentrasi yang ditawarkan oleh 
Departemen dan 2 (dua) mata kul iah 
konsentrasi lintas Departemen yang ditentukan 
oleh Dosen Pembimbing Penulisan Hukum atau 
mahasiswa tersebut mengambil 7 (tujuh) mata 
kuliah konsentrasi yang ditawarkan oleh 
departemen jika dan hanya jika sesuai dengan 
tema Penulisan Hukum dan disetujui oleh Dosen 
Pemb imb in g  Penu l i s an  Hukum yan g 
bersangkutan.

d. Mahasiswa wajib mengajukan judul Penulisan 
Hukum yang disetujui oleh ketua Departemen 
untuk mendaftar di Departemen tersebut. 
Ketua Departemen menun juk  Dosen 
pembimbing Penu l i s an Hukum untuk 

mahasiswa tersebut.

e. Dosen pembimbing Penul i s an Hukum 
menentukan mata kuliah konsentrasi yang 
diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan 
untuk mendukung penyusunan Penulisan 
Hukum-nya.

f. Mahasiswa mengisi formulir online melalui 
tautan https://law.ugm.ac.id/syarat-dan-
prosedur-pemilihan-departemen-konsentrasi/ 
(pastikan data yang anda isikan benar dan 
lengkap)

g. Hasil isian formulir online akan di verifikasi di 
akademik.

h. Surat pengantar pemilihan departemen 
mahasiswa yang lolos semua syarat akan dikirim 
ke email mahasiswa sesuai dengan email yang 
tertera di formulir online.

i. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat akan 
mendapatkan email pemberitahuan tentang 
syarat apa yang tidak terpenuhi melalui email 
atau nomor HP yang tercantum.

j Estimasi waktu pemrosesan maksimal 3 hari 
kerja.

k. Setelah memperoleh informasi dari bagian 
akademik, mahasiswa menyerahkan dokumen 
kepada Ketua Departemen melalui e-mai. 
Alamat email Ketua Departemen tersedia di 

laman https://law.ugm.ac.id.

2.  Syarat dan Prosedur Pengambilan Mata Kuliah 
Penulisan Hukum

a. Mahasiswa yang bersangkutan telah lulus mata 
kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar 
Hukum Indonesia, Metodologi Penelitian 
Hukum, serta 3 mata kuliah konsentrasi;

b. Mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan 
mengambil mata kuliah Penulisan Hukum 
dengan mengurus formulir pengambilan mata 
kuliah Penulisan Hukum yang dapat diunduh 
pada website FH UGM.

c. Unduh surat pengantar yang tersedia di laman 
https://law.ugm.ac.id/surat-pengantar-
penulisan-hukum. kemudian isi dengan data 
yang benar.

d. Isi formulir permohonan yang juga tersedia di 
laman https://law.ugm.ac.id/surat-pengantar-
penulisan-hukum/ lalu unggah surat yang telah 
diisi.

e. Petugas akan memverifikasi permohonan 
(maksimal pemrosesan 2 hari kerja).

f. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan melalui Tim 
Koordinator Yudisium melakukan verifikasi data 
mahasiswa yang bersangkutan.

g. Selama masa situasi darurat Covid-19 maka 

surat akan kembali di-email-kan ke akun email 
yang tertera s aat pengis ian formul ir 
permohonan.

h. Setelah surat diterima mahasiswa maka proses 
selanjutnya adalah di departemen. Mahasiswa 
dapat mengubungi administrator atau 
pengelola departemen.

I. Ketua/Departemen menun juk  Dosen 
Pembimbing Penulisan Hukum.

j. Mahasiswa menemui Dosen Pembimbing 
Penulisan Hukum dan proses pembimbingan 
dapat dimulai. Proses pembimbingan dapat 
dilakukan melalui platform Webex, Zoom, 
Google Meet, atau Whatsapp

3.  Pembimbingan Penulisan Hukum dan Seminar 
Proposal

a. Penyusunan Penulisan Hukum dibimbing oleh 
Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.

b. Dosen Pembimbing Penulisan Hukum adalah 
Dosen yang ditugaskan oleh Wakil Dekan yang 
membidangi urusan akademik berdasarkan 
usulan ketua Departemen untuk memberikan 
bimbingan kepada mahasiswa dalam mata 
kuliah Penulisan Hukum.

c. Mahasiswa dapat melakukan Seminar Proposal 
Penulisan Hukum jika proposal Penulisan 
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Hukum telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 
Penulisan Hukum.

d. Proposal Penulisan Hukum meliputi Bab 
Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, dan Bab 
Metode Penelitian.

e. Seminar  Propos a l  Penu l i s an  Hukum 
diselenggarakan secara terbuka dengan sistem 
majelis pada waktu dan tempat yang sama 
untuk menilai 1 (satu) proposal Penulisan 
Hukum. 

f. Sistem majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) terdiri dari 1 (satu) orang Dosen 
Pembimbing Penulisan Hukum dan 1 (satu) 
orang penilai Proposal Penulisan Hukum.

g. Mahasiswa wajib memperbaiki proposal 
Penulisan Hukum berdasarkan masukan penilai 
proposal Penulisan Hukum dan Dosen 
Pembimbing Penulisan Hukum paling lama 14 
(empat belas) hari.

h. Mahasiswa setelah mendapatkan persetujuan 
penilai proposal Penulisan Hukum dan Dosen 
Pembimbing Penulisan Hukum melanjutkan 
penelitian dan penyusunan naskah Penulisan 
Hukum.

I. Mahasiswa mengajukan draf akhir Penulisan 
Hukum.

4. Pendaftaran Seminar Proposal Penulisan 
Hukum

a. Mahasiswa mengisi formulir “Pendaftaran 
Seminar Proposal”.

 Formulir dapat diunduh melalui laman 
https://law.ugm.ac.id/jenis-pelayanan/

 Tanda tangan dosen pembimbing dapat 
digantikan dengan e-mail korespondensi 
yang menjelaskan bahwa proposal telah 
disetujui.

b. Mahasiswa mengirimkan formulir yang 
sudah diisi lengkap beserta persetujuan dari 
dosen pembimbing dan proposal penulisan 
hukum kepada Ketua Departemen melalui 
e-mail dengan subjek “Pendaftaran Seminar 
Proposal_Nama Mahasiswa_NIM”.

 Alamat e-mail Departemen dapat diakses 
melalui laman https://law.ugm.ac.id/.

c. Ketua Departemen menentukan 1 (satu) 
orang dosen penguji dan jadwal seminar 
proposal.

d. S t a f  Depar temen  men gumumkan 
informasi mengenai jadwal seminar 
proposal kepada Mahasiswa melalui e-mail.

e. Staf Departemen mengirimkan undangan 
kepada pembimbing dan penguji melalui e-
mail dengan lampiran proposal Mahasiswa.
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f. Ketua Departemen mengumumkan hasil 
seminar proposal kepada Mahasiswa.

5. Pendaftaran Sidang Penulisan Hukum

a. Mahasiswa mengurus kelengkapan sidang 
Penulisan Hukum di Seksi Akademik.

b. Mahasiswa mengisi formulir “Pendaftaran Ujian 
Penulisan Hukum”. Formulir tersebut dapat 
d i u n d u h  m e l a l u i  l a m a n 
https://law.ugm.ac.id/jenis-pelayanan/. 

c. Mahasiswa mengirimkan formulir yang sudah 
di is i lengkap beserta dengan “Lembar 
Bimbingan” yang telah ditandatangani oleh 
Ketua/Sekretaris Departemen kepada Ketua 
Departemen melalui e-mail dengan subjek 
“Pendaftaran Ujian Penulisan Hukum_Nama 
Mahasiswa_NIM”. Alamat e-mail Departemen 

d a p a t  d i a k s e s  m e l a l u i  l a m a n 
https://law.ugm.ac.id/. 

d. Ketua Departemen menentukan 3 (tiga) orang 
dosen penguji dan jadwal ujian.

e. Jadwal ujian dilaksanakan pada waktu jam kerja 
Fakultas.

g. Staf Departemen mengumumkan informasi 
mengenai jadwal ujian dan tautan ujian kepada 
Mahasiswa dan Dosen Penguji melalui e-mail.

6. Pelaksanaan Sidang Penulisan Hukum dan 
Revisi Draft

a. Staf Departemen mengirimkan undangan 
kepada pembimbing dan penguji melalui e-mail 
dengan lampiran dokumen Penulisan Hukum 
Mahasiswa.
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Hukum telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 
Penulisan Hukum.

d. Proposal Penulisan Hukum meliputi Bab 
Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, dan Bab 
Metode Penelitian.

e. Seminar  Propos a l  Penu l i s an  Hukum 
diselenggarakan secara terbuka dengan sistem 
majelis pada waktu dan tempat yang sama 
untuk menilai 1 (satu) proposal Penulisan 
Hukum. 

f. Sistem majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) terdiri dari 1 (satu) orang Dosen 
Pembimbing Penulisan Hukum dan 1 (satu) 
orang penilai Proposal Penulisan Hukum.

g. Mahasiswa wajib memperbaiki proposal 
Penulisan Hukum berdasarkan masukan penilai 
proposal Penulisan Hukum dan Dosen 
Pembimbing Penulisan Hukum paling lama 14 
(empat belas) hari.

h. Mahasiswa setelah mendapatkan persetujuan 
penilai proposal Penulisan Hukum dan Dosen 
Pembimbing Penulisan Hukum melanjutkan 
penelitian dan penyusunan naskah Penulisan 
Hukum.

I. Mahasiswa mengajukan draf akhir Penulisan 
Hukum.

4. Pendaftaran Seminar Proposal Penulisan 
Hukum

a. Mahasiswa mengisi formulir “Pendaftaran 
Seminar Proposal”.

 Formulir dapat diunduh melalui laman 
https://law.ugm.ac.id/jenis-pelayanan/

 Tanda tangan dosen pembimbing dapat 
digantikan dengan e-mail korespondensi 
yang menjelaskan bahwa proposal telah 
disetujui.

b. Mahasiswa mengirimkan formulir yang 
sudah diisi lengkap beserta persetujuan dari 
dosen pembimbing dan proposal penulisan 
hukum kepada Ketua Departemen melalui 
e-mail dengan subjek “Pendaftaran Seminar 
Proposal_Nama Mahasiswa_NIM”.

 Alamat e-mail Departemen dapat diakses 
melalui laman https://law.ugm.ac.id/.

c. Ketua Departemen menentukan 1 (satu) 
orang dosen penguji dan jadwal seminar 
proposal.

d. S t a f  Depar temen  men gumumkan 
informasi mengenai jadwal seminar 
proposal kepada Mahasiswa melalui e-mail.

e. Staf Departemen mengirimkan undangan 
kepada pembimbing dan penguji melalui e-
mail dengan lampiran proposal Mahasiswa.
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f. Ketua Departemen mengumumkan hasil 
seminar proposal kepada Mahasiswa.

5. Pendaftaran Sidang Penulisan Hukum

a. Mahasiswa mengurus kelengkapan sidang 
Penulisan Hukum di Seksi Akademik.

b. Mahasiswa mengisi formulir “Pendaftaran Ujian 
Penulisan Hukum”. Formulir tersebut dapat 
d i u n d u h  m e l a l u i  l a m a n 
https://law.ugm.ac.id/jenis-pelayanan/. 

c. Mahasiswa mengirimkan formulir yang sudah 
di is i lengkap beserta dengan “Lembar 
Bimbingan” yang telah ditandatangani oleh 
Ketua/Sekretaris Departemen kepada Ketua 
Departemen melalui e-mail dengan subjek 
“Pendaftaran Ujian Penulisan Hukum_Nama 
Mahasiswa_NIM”. Alamat e-mail Departemen 

d a p a t  d i a k s e s  m e l a l u i  l a m a n 
https://law.ugm.ac.id/. 

d. Ketua Departemen menentukan 3 (tiga) orang 
dosen penguji dan jadwal ujian.

e. Jadwal ujian dilaksanakan pada waktu jam kerja 
Fakultas.

g. Staf Departemen mengumumkan informasi 
mengenai jadwal ujian dan tautan ujian kepada 
Mahasiswa dan Dosen Penguji melalui e-mail.

6. Pelaksanaan Sidang Penulisan Hukum dan 
Revisi Draft

a. Staf Departemen mengirimkan undangan 
kepada pembimbing dan penguji melalui e-mail 
dengan lampiran dokumen Penulisan Hukum 
Mahasiswa.
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b. Ujian Penulisan Hukum dilaksanakan setelah 
naskah disetujui Dosen Pembimbing Penulisan 
Hukum.

c. Dosen Pembimbing Penul i s an Hukum 
menyetujui naskah Penulisan Hukum yang 
dinyatakan terbebas dari plagiasi.

d. Sidang Penulisan Hukum dicatat dalam Berita 
Acara sidang Penulisan Hukum.

e. Sidang Penulisan Hukum diselenggarakan 
dengan sistem majelis pada waktu dan tempat 
yang sama untuk menguji 1 (satu) naskah 
Penulisan Hukum.

f. Mahasiswa mengenakan kemeja putih lengan 
panjang, berdasi hitam, celanapanjang atau rok 
warna hitam, dan bersepatu warna hitam pada 
saatpelaksanaan sidang Penulisan Hukum.

g. Susunan acara sidang Penulisan Hukum 
meliputi: a) sesi pembukaan berupa pengenalan 
Dewan Penguji Penulisan Hukum oleh ketua 
Dewan Penguji Penulisan Hukum; b) sesi 
pemaparan materi Penulisan Hukum oleh 
Mahasiswa paling lama 10 (sepuluh) menit; c) 
sesi tanya jawab oleh Dewan Penguji Penulisan 
Hukum paling lama 90 (sembilan puluh) menit; 
d) sesi penentuan nilai oleh Dewan Penguji 
Penulisan Hukum; e) sesi pengumuman hasil 
sidang Penulisan Hukum oleh Ketua Dewan 
Penguji Penulisan Hukum; dan f) sesi penutup 

berupa penyerahan bahan perbaikan naskah 
Penulisan Hukum oleh Dewan Penguji Penulisan 
Hukum.

h. Sistem majelis terdiri dari 1 (satu) orang Ketua 
Dewan Penguji Penulisan Hukum dan 2 (dua) 
anggota Dewan Penguji Penulisan Hukum. 
Ketua Dewan Penguji Penulisan Hukum ditunjuk 
oleh Ketua Departemen.

i. Ketua Penguji mengumumkan hasil ujian 
kepada mahasiswa.

j. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan 
perbaikan pada sidang Penulisan Hukum 
menyerahkan hasil perbaikan paling lama 14 
(empat belas) hari setelah pelaksanaan sidang 
Penulisan Hukum.

k. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada 
sidang Penulisan Hukum diberikan kesempatan 
untuk mengulang sidang Penulisan Hukum 
sebanyak 1 (satu) kali.

l. Perbaikan draf Penulisan Hukum pasca sidang 
diberikan waktu 14 (empat belas) hari setelah 
sidang lulus dengan Perbaikan.

m. Mahasiswa mengumpulkan draf revisi Penulisan 
Hukum pasca sidang kepada Tim Penguji melalui 
email kepada Tim Penguji dan Staf Administrasi 
Departemen.

n. Dalam hal Mahasiswa dinyatakan kembali tidak 
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lulus pada sidang ulang Penulisan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahasiswa 
men gu l a n g  p ro s e s  p en yu sunan  d an 
pembimbingan Penulisan Hukum dengan judul 
yang berbeda

o. Dalam hal Mahasiswa dinyatakan kembali tidak 
lulus pada sidang ulang Penulisan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahasiswa 
men gu l a n g  p ro s e s  p en yu sunan  d an 
pembimbingan Penulisan Hukum dengan judul 
yang berbeda

p. Mahasiswa mengirim formulir pengumpulan 
Penulisan Hukum final dan formulir Tracer 
Study.

q. Mahasiswa mengumpulkan CD Penulisan 
Hukum final atau hardcover Penulisan Hukum 
ke Staf Administrasi Departemen.

7. Yudisium dan Wisuda

a. Yusidium diselenggarakan paling lama 1 (satu) 
bulan sebelum pelaksanaan wisuda.

b. Wisuda diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan 
sekali, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, 
dan November.

c. Persyaratan mengikuti Yudisium meliputi: a) 
tidak sedang dalam cuti akademik, b) telah lulus 
semua mata kuliah, dan c) mendaftar wisuda.

d. Persyaratan mengikuti wisuda meliputi: a) telah 
lulus Yudisium, b) telah mengikuti PPSMB UGM.

e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam rapat 
Yudisium Fakultas diumumkan dalam 2 hari 
kerja setelah pelaksanaan rapat Yudisium 
Fakultas.

f. Pembatalan keikutsertaan Mahasiswa dalam 
wisuda dilakukan paling lambat minggu terakhir 
dalam bulan sebelum bulan pelaksanaan wisuda.

g. Dalam hal Mahasiswa tidak dinyatakan lulus 
PPSMB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b, Mahasiswa yang bersangkutan wajib 
mengikuti kegiatan Dharma Bakti Kampus.

h. Prosedur pendaftaran Yudisium dan Wisuda 
Sarjana dapat dilihat selengkapnya di Lampiran.

I. Pengambilan Mata Kuliah Lintas Fakultas

Mahasiswa Fakultas Hukum UGM dapat mengambil mata 
kuliah tertentu di Fakultas/Jurusan/Program Studi lain di 
lingkungan Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa dari 
Fakultas/Jurusan/Program Studi lain di lingkungan 
Universitas Gadjah Mada dapat juga mengambil mata 
kuliah tertentu di Fakultas Hukum UGM. Pengambilan 
mata kuliah lintas fakultas di atas dapat dilakukan apabila 
disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum UGM serta 
Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi lain.

Fakultas Hukum dapat menerima mahasiswa dari 
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b. Ujian Penulisan Hukum dilaksanakan setelah 
naskah disetujui Dosen Pembimbing Penulisan 
Hukum.

c. Dosen Pembimbing Penul i s an Hukum 
menyetujui naskah Penulisan Hukum yang 
dinyatakan terbebas dari plagiasi.

d. Sidang Penulisan Hukum dicatat dalam Berita 
Acara sidang Penulisan Hukum.

e. Sidang Penulisan Hukum diselenggarakan 
dengan sistem majelis pada waktu dan tempat 
yang sama untuk menguji 1 (satu) naskah 
Penulisan Hukum.

f. Mahasiswa mengenakan kemeja putih lengan 
panjang, berdasi hitam, celanapanjang atau rok 
warna hitam, dan bersepatu warna hitam pada 
saatpelaksanaan sidang Penulisan Hukum.

g. Susunan acara sidang Penulisan Hukum 
meliputi: a) sesi pembukaan berupa pengenalan 
Dewan Penguji Penulisan Hukum oleh ketua 
Dewan Penguji Penulisan Hukum; b) sesi 
pemaparan materi Penulisan Hukum oleh 
Mahasiswa paling lama 10 (sepuluh) menit; c) 
sesi tanya jawab oleh Dewan Penguji Penulisan 
Hukum paling lama 90 (sembilan puluh) menit; 
d) sesi penentuan nilai oleh Dewan Penguji 
Penulisan Hukum; e) sesi pengumuman hasil 
sidang Penulisan Hukum oleh Ketua Dewan 
Penguji Penulisan Hukum; dan f) sesi penutup 

berupa penyerahan bahan perbaikan naskah 
Penulisan Hukum oleh Dewan Penguji Penulisan 
Hukum.

h. Sistem majelis terdiri dari 1 (satu) orang Ketua 
Dewan Penguji Penulisan Hukum dan 2 (dua) 
anggota Dewan Penguji Penulisan Hukum. 
Ketua Dewan Penguji Penulisan Hukum ditunjuk 
oleh Ketua Departemen.

i. Ketua Penguji mengumumkan hasil ujian 
kepada mahasiswa.

j. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan 
perbaikan pada sidang Penulisan Hukum 
menyerahkan hasil perbaikan paling lama 14 
(empat belas) hari setelah pelaksanaan sidang 
Penulisan Hukum.

k. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada 
sidang Penulisan Hukum diberikan kesempatan 
untuk mengulang sidang Penulisan Hukum 
sebanyak 1 (satu) kali.

l. Perbaikan draf Penulisan Hukum pasca sidang 
diberikan waktu 14 (empat belas) hari setelah 
sidang lulus dengan Perbaikan.

m. Mahasiswa mengumpulkan draf revisi Penulisan 
Hukum pasca sidang kepada Tim Penguji melalui 
email kepada Tim Penguji dan Staf Administrasi 
Departemen.

n. Dalam hal Mahasiswa dinyatakan kembali tidak 
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lulus pada sidang ulang Penulisan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahasiswa 
men gu l a n g  p ro s e s  p en yu sunan  d an 
pembimbingan Penulisan Hukum dengan judul 
yang berbeda

o. Dalam hal Mahasiswa dinyatakan kembali tidak 
lulus pada sidang ulang Penulisan Hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahasiswa 
men gu l a n g  p ro s e s  p en yu sunan  d an 
pembimbingan Penulisan Hukum dengan judul 
yang berbeda

p. Mahasiswa mengirim formulir pengumpulan 
Penulisan Hukum final dan formulir Tracer 
Study.

q. Mahasiswa mengumpulkan CD Penulisan 
Hukum final atau hardcover Penulisan Hukum 
ke Staf Administrasi Departemen.

7. Yudisium dan Wisuda

a. Yusidium diselenggarakan paling lama 1 (satu) 
bulan sebelum pelaksanaan wisuda.

b. Wisuda diselenggarakan setiap 3 (tiga) bulan 
sekali, yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus, 
dan November.

c. Persyaratan mengikuti Yudisium meliputi: a) 
tidak sedang dalam cuti akademik, b) telah lulus 
semua mata kuliah, dan c) mendaftar wisuda.

d. Persyaratan mengikuti wisuda meliputi: a) telah 
lulus Yudisium, b) telah mengikuti PPSMB UGM.

e. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam rapat 
Yudisium Fakultas diumumkan dalam 2 hari 
kerja setelah pelaksanaan rapat Yudisium 
Fakultas.

f. Pembatalan keikutsertaan Mahasiswa dalam 
wisuda dilakukan paling lambat minggu terakhir 
dalam bulan sebelum bulan pelaksanaan wisuda.

g. Dalam hal Mahasiswa tidak dinyatakan lulus 
PPSMB UGM sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf b, Mahasiswa yang bersangkutan wajib 
mengikuti kegiatan Dharma Bakti Kampus.

h. Prosedur pendaftaran Yudisium dan Wisuda 
Sarjana dapat dilihat selengkapnya di Lampiran.

I. Pengambilan Mata Kuliah Lintas Fakultas

Mahasiswa Fakultas Hukum UGM dapat mengambil mata 
kuliah tertentu di Fakultas/Jurusan/Program Studi lain di 
lingkungan Universitas Gadjah Mada. Mahasiswa dari 
Fakultas/Jurusan/Program Studi lain di lingkungan 
Universitas Gadjah Mada dapat juga mengambil mata 
kuliah tertentu di Fakultas Hukum UGM. Pengambilan 
mata kuliah lintas fakultas di atas dapat dilakukan apabila 
disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum UGM serta 
Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi lain.

Fakultas Hukum dapat menerima mahasiswa dari 
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universitas lain dari dalam maupun dari luar negeri untuk 
mengambil mata kuliah tertentu dengan persyaratan 
sebagai berikut:

1. disetujui oleh Dekan dan Dekan Fakultas dari 
universitas asal;

2. disetujui oleh dosen pemegang mimbar mata kuliah 
yang bersangkutan;

3. kapasitas kelas masih memungkinkan;

4. memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.

Fakultas Hukum dapat mengakui nilai mata kuliah yang 
diambil oleh mahasiswa di universitas lain yang minimal 
sederajat baik dari dalam maupun luar negeri dengan 
persyaratan sebagai berikut:

1. disetujui oleh Dekan dan Dekan Fakultas dari

universitas di mana mata kuliah diambil; 

2. mata kuliah yang bersangkutan termasuk dalam

kurikulum Fakultas Hukum; dan

3. bobot mata kuliah yang bersangkutan setara 
dengan bobot mata kuliah yang ada di Fakultas 
Hukum.

Ketentuan mengenai pengambilan mata kuliah lintas 
fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada dapat 
dilihat di laman    www.law.ugm.ac.id/mkld

J.  Cuti Akademik

- Cuti Akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan 
akademik pada Semester tertentu selama Mahasiswa 

mengikuti Jenjang Sarjana (S1). Cuti akademik terdiri 
atas cuti akademik terencana dan tidak terencana. 
Cuti Akademik Terencana adalah Cuti Akademik yang 
diberikan atas permohonan Mahasiswa sebelum 
pelaksanaan pendaftaran ulang. Cuti Akademik Tidak 
Terencana adalah Cuti Akademik yang dapat 
diberikan atas permohonan Mahasiswa atau wali 
Mahasiswa selama Semester berjalan karena alasan 
sakit atau kecelakaan atau alasan lain yang dapat 
diterima oleh Dekan.

- Cuti Akademik Terencana hanya dapat diberikan 
kepada Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan 
akademik paling singkat 2 (dua) tahun. Cuti Akademik 
Tidak Terencana dapat diberikan pada saat 
dibutuhkan.

- Cuti Akademik dapat diberikan dalam jangka waktu 
paling lama 4 (empat) Semester.

- Masa Cuti Akademik yang diambil setelah Mahasiswa 
menempuh kegiatan akademik selama 2 (dua) tahun 
pertama tidak diperhitungkan sebagai masa aktif 
dalam kaitannya dengan batas waktu studi.

- Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti Akademik 
tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.

- Permohonan Cuti Akademik diajukan kepada Wakil 
Dekan yang membidangi urusan akademik.

- Persyaratan permohonan Cuti Akademik meliputi: a) 
pengajuan dilakukan setelah menempuh kegiatan 
akademik selama 2 (dua) tahun pertama; b) telah 
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melakukan pelunasan UKT semester sebelumnya, 
dan c) lama Cuti Akademik yang dimohon tidak 
melebihi 4 (empat) Semester.

- Kecuali Cuti Akademik Tidak Terencana, permohonan 
Cuti Akademik harus diajukan sebelum pelaksanaan 
pendaftaran ulang.

- Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik 
selama 1 (satu) Semester tanpa mengajukan 
permohonan Cuti Akademik harus membayar uang 
kuliah yang terutang selama tidak mengikuti kegiatan 
akademik.

- Masa studi dan waktu evaluasi keberhasilan studi bagi 
Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti Akademik 
disesuaikan dengan masa cuti yang diberikan.

Mahasiswa yang karena sesuatu hal akan merencanakan 
berhenti mengikuti kegiatan akademik untuk sementara 
waktu atau akan ijin Cuti Akademik pada Semester Gasal 
2020/2021, maka mulai semester ini mahasiswa dapat 
mengajukan permohonan Cuti Akademik tersebut melalui 
Simaster dengan menggunakan akun email UGM masing-
masing pemohon. Proses persetujuan oleh Dekan juga 
d a p a t  d i l a k u k a n  m e l a l u i 
https://student.simaster.ugm.ac.id, ketentuan dan syarat 
cuti yang dapat diijinkan diantaranya:

a. telah lunas pembayaran UKT sampai dengan semester 
sebelumnya (Genap 2019/2020);

b. sudah lolos evaluasi studi 2 semester (untuk Program 
Diploma III dan Program Pascasarjana), atau lolos 

evaluasi studi 4 semester (untuk Program Diploma IV 
dan Program Sarjana); 

c. tidak sedang dalam penyelesaian tugas akhir; 

d. tidak sedang dalam masa perpanjangan studi; dan 

e. tidak sedang menerima beasiswa BPPDN/Kerjasama; 
Batas pengajuan permohonan ijin Cuti Akademik oleh 
mahasiswa melalui Simaster akan ditutup sampai 
dengan tanggal 14 September 2020, sedangkan batas 
persetujuan ijin Cuti Akademik oleh Dekan akan ditutup 
sampai dengan tanggal 18 September 2020.

K.  Sanksi Pendidikan

Sanksi pendidikan adalah hukuman yang dapat dikenakan 
kepada setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan 
dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di Fakultas 
Hukum UGM. Eksistensi sanksi pendidikan memiliki tujuan 
sebagai berikut:

1. Menegakkan disiplin kepatuhan agar tujuan 
pendidikan yang telah terprogram dapat 
diwujudkan.

2. Terpeliharanya mutu pendidikan dan mendorong 
mahasiswa untuk mencapai prestasi optimal 
sehingga balance antara input dan output dapat 
direalisasikan.

Jenis sanksi pendidikan yang dapat dikenakan pada 
hakikatnya disesuaikan dengan bentuk kegiatan proses 
belajar mengajar. Oleh karena itu jenis sanksi pendidikan 
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dalam kaitannya dengan batas waktu studi.
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tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
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melakukan pelunasan UKT semester sebelumnya, 
dan c) lama Cuti Akademik yang dimohon tidak 
melebihi 4 (empat) Semester.

- Kecuali Cuti Akademik Tidak Terencana, permohonan 
Cuti Akademik harus diajukan sebelum pelaksanaan 
pendaftaran ulang.

- Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik 
selama 1 (satu) Semester tanpa mengajukan 
permohonan Cuti Akademik harus membayar uang 
kuliah yang terutang selama tidak mengikuti kegiatan 
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- Masa studi dan waktu evaluasi keberhasilan studi bagi 
Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti Akademik 
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Simaster dengan menggunakan akun email UGM masing-
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diwujudkan.
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sehingga balance antara input dan output dapat 
direalisasikan.

Jenis sanksi pendidikan yang dapat dikenakan pada 
hakikatnya disesuaikan dengan bentuk kegiatan proses 
belajar mengajar. Oleh karena itu jenis sanksi pendidikan 
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terdiri dari dua bentuk. Pertama, sanksi administratif 
yang mengutamakan kepatuhan dalam menjalani 
proses-proses administratif. Kedua, sanksi akademik 
yang mengutamakan pelaksanaan kemampuan 
akademik untuk menjaga kualitas sehingga bagi peserta 
didik yang tidak konsisten dalam proses belajar mengajar 
perlu dikenakan sanksi. Proses pemantauan dan 
pengendalian kualitas dilakukan dengan evaluasi studi 
berjenjang menurut ketentuan.

Penerapan sanksi administratif dan sanksi akademik pada 
dasarnya juga disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas 
pelanggaran tata tertib dalam proses pembelajaran di 
Fakultas maupun Universitas. Berdasarkan hal tersebut, 
bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan 
terhadap mahasiswa antara lain sebagai berikut:

1. Sanksi denda cuti belajar tanpa izin (mangkir) 
dilaksanakan dengan cara membayar beban Uang 
Kuliah Tunggal (UKT) selama masa non-aktif kuliah 
(masa cuti) tanpa izin.

2. Sanksi denda bagi yang cuti lebih dari 4 semester 
tanpa izin (mangkir) dilaksanakan dengan 
pembebanan UKT yang besarnya ditentukan oleh 
Fakultas.

3. Bagi mahasiswa yang terlambat ujian 20 menit ke 
atas/s a lah me l ihat  j adwa l  u j i an ,  t idak 
diperkenankan mengikuti ujian mata kuliah yang 
bersangkutan dan tidak diberi dispensasi ujian di 
luar jadwal yang sudah ditentukan.

4. Bagi mahasiswa yang karena satu dan lain hal 
terpaksa menunda ikut wisuda, bila melewati masa 
semester berikutnya, dibebaskan membayar biaya 
pend id ikan ,  dengan melampirkan Surat 
Keterangan telah menempuh semua mata kuliah 
dan lulus. 

Selanjutnya bentuk sanksi akademik dapat dikenakan 
terhadap mahasiswa antara lain sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang terlambat melakukan 
pengisian KRS dalam kurun waktu yang telah 
ditentukan karena kesalahannya sendiri, 
dikenakan sanksi pengurangan jumlah SKS yang 
boleh diambil dalam semester bersangkutan.

2. Bagi mahasiswa yang mengambil beban studi dari 
yang telah ditentukan, kelebihannya harus 
dibatalkan sehingga mencapai batas beban SKS 
sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Hasil 
Studi (KHS).

3. Bagi mahasiswa yang mengubah KRS tanpa izin 
Dosen Pembimbing Akademik, KRS-nya ditolak 
dan yang berlaku adalah KRS yang telah disetujui 
oleh Dosen Pembimbing Akademik.

4. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 
kuliah tatap muka minimal 80% dalam setiap 
mata kuliah yang diambil, tidak diperkenankan 
mengikuti ujian akhir semester untuk mata kuliah 
yang bersangkutan.

5. Bagi mahasiswa yang melakukan perbuatan 
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curang dalam ujian mid atau akhir semester, 
dinyatakan gugur/tidak lulus untuk mata kuliah 
yang bersangkutan dan dapat dikenakan sanksi lain.

6. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan 
evaluasi tahap empat semester pertama, 
dipersilahkan mengundurkan diri.

7. Bagi mahasiswa yang melakukan plagiat Penulisan 
Hukum atau karya tulis lain, hasil pekerjaannya 
dinyatakan gugur dan mahasiswa wajib mengganti 
penulisan hukumnya dengan judul yang baru.

8. Mahasiswa yang telah mendapatkan perpanjangan 
studi khusus untuk 
m e n y e l e s a i k a n 
Penulisan Hukum 
/penulisan hukum 
wa j ib  membuat 
l a p o r a n 
k e m a j u a n n y a 
s e c a ra  b e r k a l a 
k e p a d a  D o s e n 
P e m b i m b i n g 
A k a d e m i k  d a n 
Wakil Dekan Bidang 
A k a d e m i k , 
Penelitian dan Kerja 
sama.

9. Bagi mahasiswa 
yang melampaui 
b a t a s  w a k t u 
perpanjangan studi 

yang telah diberikan oleh Dekan selama dua kali 
berturut-turut dapat dinyatakan mengundurkan 
diri (drop out).

L.  Penentuan Lulus (Yudisium) dan Wisuda 
Sarjana

Mahasiswa yang ditetapkan lulus dalam rapat yudisium 
berhak mengikuti wisuda sarjana yang diselenggarakan 
UGM dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Yudisium dan wisuda sarjana diselenggarakan setiap 
3 bulan sekali, yaitu November, Februari, Mei, dan 
Agustus.

2. Penentuan kelulusan dilakukan melalui evaluasi akhir 
studi dalam rapat Dewan Fakultas pada tanggal 25 
bulan sebelum bulan wisuda.

3. Menyerahkan fotokopi sertif ikat Pelatihan 
Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) bagi 
mahasiswa angkatan 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 
2013 dan seterusnya.

Ukuran keberhasilan studi dinyatakan dalam nilai relatif 
dengan predikat kelulusan sebagai berikut: 

IPK 2,50-2,75 = Memuaskan

IPK 2,76-3,50 = Sangat Memuaskan

IPK 3,51-4,00 = Cum Laude (dengan pujian), dengan 
syarat: masa studi yang dijalankan maksimal sejumlah 
semester terprogram (8 semester) + 2 semester; dan 
tidak ada nilai D.
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curang dalam ujian mid atau akhir semester, 
dinyatakan gugur/tidak lulus untuk mata kuliah 
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dengan predikat kelulusan sebagai berikut: 
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semester terprogram (8 semester) + 2 semester; dan 
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A.  Pendahuluan

Penulisan hukum adalah tugas akademik akhir bagi 
mahasiswa berupa penulisan di bidang hukum yang 
didasarkan atas penelitian dan dilakukan dengan 
metodologi penelitian dan penulisan yang benar. Penulisan 
hukum harus disusun oleh setiap mahasiswa jenjang S1 
Fakultas Hukum UGM sebagai salah satu syarat 
kelengkapan untuk memperoleh gelar sarjana hukum. 
Penulisan hukum harus merupakan karya ilmiah asli, 
belum pernah dipublikasikan dan atau belum dipakai 
sebagai syarat untuk memperoleh gelar di lembaga 
manapun. Topik penulisan hukum berkaitan dengan salah 
satu bagian atau lintas bagian.

Penulisan hukum memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 
memahami hakikat dan proses penyusunan 
pengetahuan ilmiah.

2. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 
menjabarkan pengetahuan ilmiah menurut langkah-
langkah penelitian ilmiah.

3. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 
menguasai dan menerapkan teori yang berkenaan 
dengan masalah yang sedang diteliti dan menemukan 
cara pemecahannya.

4. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam 
menganalisis data secara ilmiah.

B.  Format Penulisan Hukum

1.  Usulan Penelitian untuk Penulisan Hukum

Usulan Penelitian untuk Penulisan Hukum terdiri dari 3 
(tiga) bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Utama dan Bagian 
Akhir. Jumlah halaman Usulan Penelitian untuk Penulisan 
Hukum ditentukan antara 15 - 20 halaman.

a. Bagian Awal, terdiri dari: 

1) Halaman Judul

Halaman ini memuat nama lembaga, lambang 
UGM, maksud usulan penelitian, judul penelitian, 
nama dan nomor mahasiswa serta nama bagian, 
nama tempat/kota dan waktu pengajuan usulan 
penelitian (lihat Lampiran 1)

2) Halaman Persetujuan

Halaman ini memuat persetujuan Dosen 
Pembimbing lengkap dengan tanda tangan dan 
tanggal persetujuan. (lihat Lampiran 2)

b. Bagian Utama, terdiri dari:

1) Latar Belakang Masalah

Memberikan penjelasan tentang alasan- alasan 
bahwa masalah yang dikemukakan dalam Usulan 
Penelitian untuk Penulisan Hukum dipandang 
menarik, penting dan perlu diteliti.

2) Perumusan Masalah

Memuat permasalahan yang akan diteliti dan dicari 

j a w a b a n n y a  y a n g 
dirumuskan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan atau 
pernyataan. Perumusan 
m a s a l a h  h e n d a k n y a 
m e n u n j u k k a n  a d a n y a 
hubun gan  an t a ra  dua 
variabel atau lebih.

3) Tujuan Penelitian

Mengemukakan tujuan yang 
ingin dicapai dari penelitian 
yang dapat dibagi menjadi 
tujuan objektif dan tujuan 
subjektif. Tujuan objektif 
penelitian hendaknya sinkron dan konsisten dengan 
perumusan masalah.

4) Keaslian Penelitian

Menyatakan bahwa masalah yang akan diteliti 
belum pernah diteliti dan dipecahkan oleh peneliti 
terdahulu atau mengemukakan dengan tegas 
perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain 
yang sudah pernah dilakukan.

5) Kegunaan Penelitian

Mengemukakan tentang kegunaan/faedah yang 
diharapkan dari penelitian, baik bagi ilmu 
pengetahuan (kegunaan akademis) maupun bagi 
pembangunan (kegunaan praktis).

6) Tinjauan Pustaka

Menguraikan secara sistematis mengenai rujukan 
pustaka, norma hukum, dan hasil-hasil penelitian 
yang didapat oleh peneliti terdahulu yang ada 
kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. 
Fakta-fakta yang dikemukakan hendaknya diambil 
dari sumber aslinya.

7) Hipotesis (jika ada)

Memuat pernyataan singkat yang dijabarkan dari 
landasan teori dan merupakan jawaban sementara 
terhadap masalah yang sedang dihadapi tetapi 
masih perlu dibuktikan ke- benarannya melalui hasil 
penelitian lapangan, analisis data, dan pembahasan 
hasil penelitian.
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8) Metode Penelitian

a) Jenis dan sifat penelitian

b) Bahan Penelitian, meng- uraikan tentang jenis 
dan sumber data yang digunakan, lokasi 
penelitian, penentuan responden/narasumber, 
beserta teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian.

c) Cara Pengumpulan Data, menjelaskan tentang 
teknik pengumpulan data yang digunakan, baik 
penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan 
serta alat pengumpul data yang digunakan 
(dalam penelitian hukum biasanya berupa 
kuesioner dan/atau pedoman wawancara) dan 
lini masa (timeline).

d) Analisis Hasil Penelitian, menjelaskan tentang 
metode yang digunakan untuk menganalisis 
data hasil penelitian.

c. Bagian Akhir, terdiri dari:

1) Daftar Pustaka

Memuat pustaka yang diacu dalam Usulan 
Penelitian untuk Penulisan Hukum dan disusun ke 
bawah menurut abjad nama akhir penulis pertama.

2) Kerangka Penulisan Hukum

Memuat gambaran secara singkat mengenai isi 
penulisan hukum dan akan menjadi pedoman 
dalam penelitian dan penulisan hukum.

3) Lampiran (jika ada).

2.  Penulisan Hukum

Penulisan Hukum pada dasarnya juga terdiri dari 3 (tiga) 
bagian, yaitu Bagian Awal, Bagian Utama dan Bagian Akhir. 
Penulisan Hukum ditentukan minimal 75 halaman.

a. Bagian Awal, terdiri dari:

1) Halaman Sampul Depan

Halaman ini memuat nama lembaga, lambang 
UGM, judul penulisan hukum, maksud penulisan 
hukum, nama dan nomor mahasiswa serta 
nama departemen, nama tempat/kota dan 
waktu pengajuan penulisan hukum (lihat 
Lampiran 3).

2) Halaman Judul

Memuat tulisan sama dengan Halaman Sampul 
Depan, tetapi diketik di atas kertas putih.

3) Halaman Persetujuan

Memuat persetujuan Dosen Pembimbing I dan 
Dosen Pembimbing II (jika ada) lengkap dengan 
tanda tangan dan tanggal persetujuan (lihat 
kembali Lampiran 2)

4) Halaman Pengesahan

Memuat pengesahan dari para Dosen Penguji 
serta diketahui oleh Ketua Departemen dan 
Dekan lengkap dengan tanda tangan dan 
tanggal pengesahan. (lihat Lampiran 4).

5) Halaman Pernyataan

Memuat pernyataan bahwa isi Penulisan Hukum 
bukan merupakan hasil jiplakan atau plagiat dan 
tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di Perguruan Tinggi yang lain. (lihat 
Lampiran 5)

6) Kata Pengantar

Memuat uraian singkat tentang maksud 
penulisan hukum, penjelasan-penjelasan lain 
yang diperlukan dan ucapan terima kasih serta 
tidak mengemukakan hal-hal yang bersifat 
ilmiah.

7) Intisari

Intisari memuat uraian singkat yang lengkap 
tentang tujuan penelitian, metode/cara, hasil 
penelitian dan kesimpulan. Intisari ditulis dalam 
2 bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris (abstract). Umumnya intisari terdiri atas 
3 alinea dan panjangnya tidak lebih dari 1 
halaman, jumlah kata berkisar  250 kata, diketik 
dengan spasi single.

Tata urutan penulisan intisari/abstract adalah 
sebagai berikut:

a. Judul (huruf kapital)

b. Nama penulis. Pencantuman nama dosen 
pembimbing bersifat opsional. Tanda 
bintang diberikan pada akhir penulisan 
nama.

c. Intisari

d. S u b s t a n s i  y a n g  t e r d i r i  d a r i  3 
alinea/paragraf

e. Kata kunci/keyword terdiri dari 3-5 kata.

f. Footnote memuat alamat penulis dan 
pembimbing. Untuk alamat pembimbing 
menggunakan alamat Fakultas Hukum 
UGM.

8) Abstract

9) Daftar Isi

Memuat gambaran secara menyeluruh 
mengenai isi penulisan hukum dan merupakan 
petunjuk bagi yang ingin melihat langsung suatu 
bab atau subbab dengan mencantumkan nomor 
halaman.

10) Daftar Tabel (jika ada)

11) Daftar Lampiran (jika ada)

b. Bagian Utama, terdiri dari:

1) Pendahuluan

Memuat latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, 
kegunaan penelitian.

2) Tinjauan Pustaka

a. Menguraikan secara sistematis mengenai 
pustaka-pustaka baik yang berasal hasil-
hasil penelitian yang didapat oleh peneliti 
terdahulu yang ada kaitannya dengan 
penelitian yang sedang dilakukan, buku-
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buku, peraturan perundang-undangan dan 
dokumen-dokumen lain yang terkait. 
Fakta-fakta yang dikemukakan hendaknya 
diambil dari sumber aslinya.

3) Hipotesis (jika ada)

Memuat pernyataan singkat yang dijabarkan 
dari landasan teori dan merupakan jawaban 
sementara terhadap masalah yang sedang 
dihadapi tetapi masih perlu dibuktikan ke- 
benarannya melalui hasil penelitian lapangan, 
analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

4) Metode Penelitian

a. Sifat dan Jenis Penelitian, memuat penjelasan 
tentang jenis penelitian, apakah penelitian 
yuridis normatif, yuridis empiris atau 
perpaduan yuridis normatif dan empiris. 
Adapun sifat penelitian ditegaskan apakah 
merupakan penelitian eksploratoris, deskriptif, 
atau eksplanatoris.

b. Bahan Penelitian, menguraikan tentang jenis 
dan sumber data yang digunakan

c. Lokasi penelitian, memuat informasi 
mengenai lokasi dimana penelitian dilakukan 
dan memberikan penjelasan secara spesifik 
alasan memilih lokasi tersebut.

d. Jalannya penelitian, berupa uraian yang 
menggambarkan cara melaksanakan 
penelitian dan pengumpulan data, dan 

analisis data, mencakup uraian tentang 
model dan cara menganalisis hasil. Analisis 
data dapat dilakukan dua macam, yaitu 
analisis kuantitatif dan/atau kualitatif

f. Kendala penelitian (jika ada) dan cara 
mengatasinya.

4) Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat dan menjabarkan hasil penelitian dan 
pembahasan terhadap permasalahan yang 
diajukan dan dirumuskan dalam penelitian. Hasil 
penelitian dan pembahasan hendaknya sinkron 
dan konsisten dengan perumusan masalahnya.

5) Penutup

a)  Kesimpulan

Memuat pernyataan singkat dan tepat yang 
dijabarkan dari hasi l penelit ian dan 
pembahasan untuk menjawab per- 
masalahan yang dirumuskan.

b)  Saran

Memuat pertimbangan yang diusulkan atas 
dasar pengalaman dan pertim- bangan 
penulis.

c.  Bagian Akhir, terdiri dari:

1) Daftar Pustaka

Memuat pustaka yang diacu dalam Penulisan 
Hukum dan disusun ke bawah menurut abjad 
nama akhir penulis pertama.

2)  Lampiran (jika ada).

C.  Tata Cara Penulisan

1. Bahan dan Ukuran

a. Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 mg. 

b. Ukuran kertas adalah A4 (21,5 x29,7 cm).

c. Sampul menggunakan kertas berwarna merah.

2. Pengetikan

a. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 
pt.

b. Pemakaian huruf miring (italic) hanya untuk 
pengetikan kata yang belum baku dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa asing.

c. Jarak baris tulisan dalam naskah adalah 2 spasi, 
kecuali untuk kutipan, catatan kaki, tabel, 
keterangan gambar dan daftar pustaka diketik 
dengan jarak 1 spasi.

d. Batas tepi atas dan kiri adalah 4 cm, sedangkan 
batas tepi bawah dan kanan adalah 3 cm

e. Pengetikan alinea baru dimulai pada ketukan yang 
ke-6 dari batas tepi kiri.

f. Gambar atau tanda yang tidak terdapat pada mesin 
ketik/komputer, digambar atau ditulis dengan tinta 
cina.

g. Bab diberi nomor dengan angka Romawi besar dan 
judulnya diketik dengan huruf besar (kapital) semua 
dengan jarak 4 cm dari tepi atas dan seimbang dari 

tepi kanan-kiri tanpa diakhiri dengan tanda titik.

h. Subbab diketik dengan huruf kapital (huruf 
pertamanya) dan diberi nomor urut dengan angka 
Arab tanpa diakhiri dengan tanda titik.

i. Anak subbab ditulis mulai dari ketikan keenam 
diikuti dengan tanda titik. Kalimat yang me- nyusul 
kemudian diketik ke belakang dalam satu baris 
dengan anak subbab.

3. Penomoran Halaman

Bagian awal dalam penulisan hukum diberi nomor urut 
dengan menggunakan angka:

a. romawi kecil ( i, ii, iii, iv, v dan seterusnya) dan diketik 
pada bagian tengah bawah.

b. Bagian utama dan bagian akhir dalam penulisan 
hukum diberi nomor angka arab dan ditempatkan 
di sebelah kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi 
kanan dan 1½ cm dari tepi atas.

c. Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka 
arab.

d. Bab baru tidak perlu diberi nomor halaman tetapi 
tetap diperhitungkan.

4. Bahasa

a. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia 
baku yang baik dan benar menurut ejaan yang 
disempurnakan (EYD).

b. Bentuk orang pertama atau orang kedua (saya, 
kami, kita, engkau) tidak boleh digunakan, 
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buku, peraturan perundang-undangan dan 
dokumen-dokumen lain yang terkait. 
Fakta-fakta yang dikemukakan hendaknya 
diambil dari sumber aslinya.

3) Hipotesis (jika ada)

Memuat pernyataan singkat yang dijabarkan 
dari landasan teori dan merupakan jawaban 
sementara terhadap masalah yang sedang 
dihadapi tetapi masih perlu dibuktikan ke- 
benarannya melalui hasil penelitian lapangan, 
analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

4) Metode Penelitian

a. Sifat dan Jenis Penelitian, memuat penjelasan 
tentang jenis penelitian, apakah penelitian 
yuridis normatif, yuridis empiris atau 
perpaduan yuridis normatif dan empiris. 
Adapun sifat penelitian ditegaskan apakah 
merupakan penelitian eksploratoris, deskriptif, 
atau eksplanatoris.

b. Bahan Penelitian, menguraikan tentang jenis 
dan sumber data yang digunakan

c. Lokasi penelitian, memuat informasi 
mengenai lokasi dimana penelitian dilakukan 
dan memberikan penjelasan secara spesifik 
alasan memilih lokasi tersebut.

d. Jalannya penelitian, berupa uraian yang 
menggambarkan cara melaksanakan 
penelitian dan pengumpulan data, dan 

analisis data, mencakup uraian tentang 
model dan cara menganalisis hasil. Analisis 
data dapat dilakukan dua macam, yaitu 
analisis kuantitatif dan/atau kualitatif

f. Kendala penelitian (jika ada) dan cara 
mengatasinya.

4) Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat dan menjabarkan hasil penelitian dan 
pembahasan terhadap permasalahan yang 
diajukan dan dirumuskan dalam penelitian. Hasil 
penelitian dan pembahasan hendaknya sinkron 
dan konsisten dengan perumusan masalahnya.

5) Penutup

a)  Kesimpulan

Memuat pernyataan singkat dan tepat yang 
dijabarkan dari hasi l penelit ian dan 
pembahasan untuk menjawab per- 
masalahan yang dirumuskan.

b)  Saran

Memuat pertimbangan yang diusulkan atas 
dasar pengalaman dan pertim- bangan 
penulis.

c.  Bagian Akhir, terdiri dari:

1) Daftar Pustaka

Memuat pustaka yang diacu dalam Penulisan 
Hukum dan disusun ke bawah menurut abjad 
nama akhir penulis pertama.

2)  Lampiran (jika ada).

C.  Tata Cara Penulisan

1. Bahan dan Ukuran

a. Naskah dibuat di atas kertas HVS 80 mg. 

b. Ukuran kertas adalah A4 (21,5 x29,7 cm).

c. Sampul menggunakan kertas berwarna merah.

2. Pengetikan

a. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman 12 
pt.

b. Pemakaian huruf miring (italic) hanya untuk 
pengetikan kata yang belum baku dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa asing.

c. Jarak baris tulisan dalam naskah adalah 2 spasi, 
kecuali untuk kutipan, catatan kaki, tabel, 
keterangan gambar dan daftar pustaka diketik 
dengan jarak 1 spasi.

d. Batas tepi atas dan kiri adalah 4 cm, sedangkan 
batas tepi bawah dan kanan adalah 3 cm

e. Pengetikan alinea baru dimulai pada ketukan yang 
ke-6 dari batas tepi kiri.

f. Gambar atau tanda yang tidak terdapat pada mesin 
ketik/komputer, digambar atau ditulis dengan tinta 
cina.

g. Bab diberi nomor dengan angka Romawi besar dan 
judulnya diketik dengan huruf besar (kapital) semua 
dengan jarak 4 cm dari tepi atas dan seimbang dari 

tepi kanan-kiri tanpa diakhiri dengan tanda titik.

h. Subbab diketik dengan huruf kapital (huruf 
pertamanya) dan diberi nomor urut dengan angka 
Arab tanpa diakhiri dengan tanda titik.

i. Anak subbab ditulis mulai dari ketikan keenam 
diikuti dengan tanda titik. Kalimat yang me- nyusul 
kemudian diketik ke belakang dalam satu baris 
dengan anak subbab.

3. Penomoran Halaman

Bagian awal dalam penulisan hukum diberi nomor urut 
dengan menggunakan angka:

a. romawi kecil ( i, ii, iii, iv, v dan seterusnya) dan diketik 
pada bagian tengah bawah.

b. Bagian utama dan bagian akhir dalam penulisan 
hukum diberi nomor angka arab dan ditempatkan 
di sebelah kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi 
kanan dan 1½ cm dari tepi atas.

c. Tabel dan gambar diberi nomor urut dengan angka 
arab.

d. Bab baru tidak perlu diberi nomor halaman tetapi 
tetap diperhitungkan.

4. Bahasa

a. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia 
baku yang baik dan benar menurut ejaan yang 
disempurnakan (EYD).

b. Bentuk orang pertama atau orang kedua (saya, 
kami, kita, engkau) tidak boleh digunakan, 
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melainkan harus dibuat kalimat pasif. Kata ganti diri 
“saya” menggunakan kata “penulis”.

c. Istilah yang digunakan merupakan istilah Indonesia 
yang sudah dibakukan dan apabila terpaksa 
memakai istilah asing, harus dicetak miring (italic).

d. Kata penghubung tidak boleh digunakan untuk 
memulai suatu kalimat.

e. Kata depan ke dan di maupun tanda baca harus 
digunakan dengan tepat.

5. Gaya Penulisan

Gaya penulisan harus mengacu pada Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia. Gaya penulisan yang berlaku adalah:

a. Bilamana merujuk suatu pasal, huruf awal kata 
“pasal” ditulis dengan huruf kapital.

b. Bilamana merujuk suatu ayat, huruf awal kata “ayat” 
ditulis dengan huruf kecil dan angka diapit oleh 
tanda baca kurung.

c. Apabila dalam kutipan langsung suatu frasa, 
paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang 
dihilangkan, mohon indikasikan bagian yang 
dihilangkan tersebut dengan elipsis yang disisipkan 
dalam tanda kurung siku […].

d. Penyingkatan nama peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada gaya masing-masing 
penulis, selama dipergunakan secara konsisten. 

Bentuk yang disarankan misalnya adalah “UU No. 1 
Tahun 1950”.

e. Penulis disarankan untuk menghindari metode 
penjabaran secara enumeratif.

f. Daftar Pustaka hendaknya dirujuk dari edisi 
mutakhir dan sangat disarankan berasal dari jurnal.

g. Penulis sangat tidak dianjurkan untuk mengacu 
pada diri sendiri (self-citation).

h. Gelar akademik tidak ditulis di dalam daftar pustaka 
maupun catatan khaki.

6. Kutipan dan Catatan Kaki

Kutipan dapat dibedakan menjadi kutipan lang- sung dan 
kutipan tidak langsung. Kutipan langsung harus sama 
dengan aslinya, sedangkan kutipan tidak langsung 
merupakan hasil penyimpulan dari literatur tertentu atas 
pendapat orang atau sumber la innya dengan 
menggunakan kalimat sendiri.

Kutipan langsung yang panjangnya lima baris atau lebih 
diketik dengan cara mengosongkan 4 ketukan dari garis 
batas (margin) sebelah kiri dalam satuan baris dan tidak 
diberi tanda petik dengan menggunakan spasi tunggal. 
Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari lima baris 
dimasukkan dalam teks dan diketik biasa dengan 
menggunakan tanda petik (“) pada awal dan akhir kalimat. 
Penulisan kutipan tidak langsung dilakukan sama dengan 
cara menuliskan alinea pada umumnya.

Setiap kutipan harus diberi nomor pada akhir kutipan 
dengan angka arab yang diketik � spasi di atas garis ketikan 
teks naskah. Nomor kutipan harus berurut sampai akhir 
bab. Kutipan atas pendapat yang bersumber pada tulisan 
orang lain yang dirujuk dalam penulisan hukum harus 
disebutkan sumbernya dengan menggunakan catatan kaki 
(footnote). Catatan kaki ini menunjukkan dan dirujuk 
dalam penulisan hukum harus disebutkan sumbernya 
dengan menggunakan catatan kaki (footnote). Catatan 
kaki ini menunjukkan dan menginformasikan sumber 
kutipan. Catatan kaki dapat digunakan pula untuk 
memberikan komentar mengenai sesuatu yang 
dikemukakan dalam teks.

Catatan kaki ditulis di bagian bawah halaman teks yang 
dimulai pada ketukan kedelapan dari garis batas tepi kiri. 
Jarak catatan kaki dengan kalimat terakhir dari teks adalah 
4 satuan jarak baris 4 (spasi) dengan disela oleh garis 
pemisah sepanjang 5 cm (16 ketukan) yang dimulai pada 
batas kiri. Catatan kaki diberi nomor urut sesuai dengan 
nomor kutipan dan diketik dengan satu satuan jarak baris 
serta ditempatkan di halaman yang sama dengan 
kutipannya.

Penulisan catatan kaki dilakukan dengan mencantumkan 
nama, tahun terbit, judul buku, nama penerbit, kota, dan 
halamannya. Cara penulisan seperti di atas, tetapi 
penulisan nama pengarang tidak dibalik. Jika nama 
pengarang terdiri dari 2 (dua) orang, maka keduanya 
harus dicantumkan dalam catatan kaki. Jika nama 
pengarang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, maka 

cukup nama akhir dari pengarang pertama yang ditulis 
dan di belakangnya ditulis “et al.” (artinya dengan orang 
lain), tetapi dalam daftar pustaka harus dicantumkan 
semua nama pengarangnya. Judul buku dalam catatan kaki 
harusdiketik dengan cetak miring. Penulisan halaman 
disingkat dengan “hlm.”.

Penulisan catatan kaki dapat dilakukan pula dengan 
menggunakan singkatan Ibid., Op.cit., dan Loc.cit. 
Ibidmerupakan singkatan dari ibidemyang artinya dalam 
halaman yang sama. Ibid digunakan dalam catatan kaki 
apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan belum 
disela oleh sumber lain. Op.cit. merupakan singkatan dari 
opera citato yang artinya dalam keterangan yang telah 
disebut. Op.cit. digunakan dalam catatan kaki untuk 
menunjuk kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya 
secara lengkap, tetapi telah disela dengan sumber lain dan 
halamannya berbeda. Loc.cit. merupakan singkatan dari 
loco citato yang artinya pada tempat yang sama telah 
disebut. Loc. cit. digunakan dalam catatan kaki apabila 
hendak menunjukkan kepada halaman yang sama dari 
sumber yang sama yang sudah disebut terakhir, tetapi 
telah disela oleh sumber lain.

Penggunaan Ibid tidak perlu menuliskan nama 
pengarangnya, karena penggunaan Ibidtersebut hanya 
dilakukan ketika sumber yang telah dikutip belum disela 
dengan sumber yang lainnya. Sebaliknya, penggunaan 
Op.cit . dan Loc.cit tetap harus menulis nama 
pengarangnya yang diikuti dengan tulisan Op.cit. atau 
Loc.cit.
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melainkan harus dibuat kalimat pasif. Kata ganti diri 
“saya” menggunakan kata “penulis”.

c. Istilah yang digunakan merupakan istilah Indonesia 
yang sudah dibakukan dan apabila terpaksa 
memakai istilah asing, harus dicetak miring (italic).

d. Kata penghubung tidak boleh digunakan untuk 
memulai suatu kalimat.

e. Kata depan ke dan di maupun tanda baca harus 
digunakan dengan tepat.

5. Gaya Penulisan

Gaya penulisan harus mengacu pada Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 
50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia. Gaya penulisan yang berlaku adalah:

a. Bilamana merujuk suatu pasal, huruf awal kata 
“pasal” ditulis dengan huruf kapital.

b. Bilamana merujuk suatu ayat, huruf awal kata “ayat” 
ditulis dengan huruf kecil dan angka diapit oleh 
tanda baca kurung.

c. Apabila dalam kutipan langsung suatu frasa, 
paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang 
dihilangkan, mohon indikasikan bagian yang 
dihilangkan tersebut dengan elipsis yang disisipkan 
dalam tanda kurung siku […].

d. Penyingkatan nama peraturan perundang-
undangan diserahkan kepada gaya masing-masing 
penulis, selama dipergunakan secara konsisten. 

Bentuk yang disarankan misalnya adalah “UU No. 1 
Tahun 1950”.

e. Penulis disarankan untuk menghindari metode 
penjabaran secara enumeratif.

f. Daftar Pustaka hendaknya dirujuk dari edisi 
mutakhir dan sangat disarankan berasal dari jurnal.

g. Penulis sangat tidak dianjurkan untuk mengacu 
pada diri sendiri (self-citation).

h. Gelar akademik tidak ditulis di dalam daftar pustaka 
maupun catatan khaki.

6. Kutipan dan Catatan Kaki

Kutipan dapat dibedakan menjadi kutipan lang- sung dan 
kutipan tidak langsung. Kutipan langsung harus sama 
dengan aslinya, sedangkan kutipan tidak langsung 
merupakan hasil penyimpulan dari literatur tertentu atas 
pendapat orang atau sumber la innya dengan 
menggunakan kalimat sendiri.

Kutipan langsung yang panjangnya lima baris atau lebih 
diketik dengan cara mengosongkan 4 ketukan dari garis 
batas (margin) sebelah kiri dalam satuan baris dan tidak 
diberi tanda petik dengan menggunakan spasi tunggal. 
Kutipan langsung yang panjangnya kurang dari lima baris 
dimasukkan dalam teks dan diketik biasa dengan 
menggunakan tanda petik (“) pada awal dan akhir kalimat. 
Penulisan kutipan tidak langsung dilakukan sama dengan 
cara menuliskan alinea pada umumnya.

Setiap kutipan harus diberi nomor pada akhir kutipan 
dengan angka arab yang diketik � spasi di atas garis ketikan 
teks naskah. Nomor kutipan harus berurut sampai akhir 
bab. Kutipan atas pendapat yang bersumber pada tulisan 
orang lain yang dirujuk dalam penulisan hukum harus 
disebutkan sumbernya dengan menggunakan catatan kaki 
(footnote). Catatan kaki ini menunjukkan dan dirujuk 
dalam penulisan hukum harus disebutkan sumbernya 
dengan menggunakan catatan kaki (footnote). Catatan 
kaki ini menunjukkan dan menginformasikan sumber 
kutipan. Catatan kaki dapat digunakan pula untuk 
memberikan komentar mengenai sesuatu yang 
dikemukakan dalam teks.

Catatan kaki ditulis di bagian bawah halaman teks yang 
dimulai pada ketukan kedelapan dari garis batas tepi kiri. 
Jarak catatan kaki dengan kalimat terakhir dari teks adalah 
4 satuan jarak baris 4 (spasi) dengan disela oleh garis 
pemisah sepanjang 5 cm (16 ketukan) yang dimulai pada 
batas kiri. Catatan kaki diberi nomor urut sesuai dengan 
nomor kutipan dan diketik dengan satu satuan jarak baris 
serta ditempatkan di halaman yang sama dengan 
kutipannya.

Penulisan catatan kaki dilakukan dengan mencantumkan 
nama, tahun terbit, judul buku, nama penerbit, kota, dan 
halamannya. Cara penulisan seperti di atas, tetapi 
penulisan nama pengarang tidak dibalik. Jika nama 
pengarang terdiri dari 2 (dua) orang, maka keduanya 
harus dicantumkan dalam catatan kaki. Jika nama 
pengarang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, maka 

cukup nama akhir dari pengarang pertama yang ditulis 
dan di belakangnya ditulis “et al.” (artinya dengan orang 
lain), tetapi dalam daftar pustaka harus dicantumkan 
semua nama pengarangnya. Judul buku dalam catatan kaki 
harusdiketik dengan cetak miring. Penulisan halaman 
disingkat dengan “hlm.”.

Penulisan catatan kaki dapat dilakukan pula dengan 
menggunakan singkatan Ibid., Op.cit., dan Loc.cit. 
Ibidmerupakan singkatan dari ibidemyang artinya dalam 
halaman yang sama. Ibid digunakan dalam catatan kaki 
apabila kutipan diambil dari sumber yang sama dan belum 
disela oleh sumber lain. Op.cit. merupakan singkatan dari 
opera citato yang artinya dalam keterangan yang telah 
disebut. Op.cit. digunakan dalam catatan kaki untuk 
menunjuk kepada sumber yang sudah disebut sebelumnya 
secara lengkap, tetapi telah disela dengan sumber lain dan 
halamannya berbeda. Loc.cit. merupakan singkatan dari 
loco citato yang artinya pada tempat yang sama telah 
disebut. Loc. cit. digunakan dalam catatan kaki apabila 
hendak menunjukkan kepada halaman yang sama dari 
sumber yang sama yang sudah disebut terakhir, tetapi 
telah disela oleh sumber lain.

Penggunaan Ibid tidak perlu menuliskan nama 
pengarangnya, karena penggunaan Ibidtersebut hanya 
dilakukan ketika sumber yang telah dikutip belum disela 
dengan sumber yang lainnya. Sebaliknya, penggunaan 
Op.cit . dan Loc.cit tetap harus menulis nama 
pengarangnya yang diikuti dengan tulisan Op.cit. atau 
Loc.cit.
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7. Daftar Pustaka

a. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis 
dengan nama pengarang dibalik. Nama pengarang 
yang terdiri lebih dari satu orang harus ditulis 
semua. Nama  pengarang yang lebih dari satu suku 
kata, cukup ditulis nama akhirnya dan diikuti tanda 
koma, singkatan nama depan,tengah dan 
seterusnya yang semuanya diberi titik.

b. Gelar kesarjanaan dari pengarang tidak perlu 
dituliskan di dalam daftar pustaka.

c. Daftar Pustaka ditulis dari tepi kiri. Apabila lebih 
dari satu baris, maka baris berikutnya masuk 
indensasi dan jaraknya adalah satu spasi. Jarak 
sumber pustaka yangsatu dengan lainnya adalah 2 
spasi.

d. Daftar Pustaka disusun secara alphabetis dan 
ditulis dengan memperhatikan ketentuan sebagai 
berikut:

1) Buku: ‹nama pengarang›, ‹tahun terbit›, ‹judul›, 

‹penerbit›, ‹tempat terbit›. Pollock, Frederick, 

et al., 1888, An Essay on Possession in the 
Common Law, Clarendon Press, Oxford.

2) Artikel Jurnal: ‹nama pengarang›, “‹judul›”, 

‹nama jurnal›, ‹volume›, ‹nomor›, ‹bulan›, 

‹tahun›. Pound, Roscoe, “The Scope and 

Purpose of Sociological Jurisprudence”, Harvard 
Law Review, Vol. 25, No. 6, April 1912.

3) Has i l  Pene l i t i an/Tugas  Akh i r :  ‹nama 

pengarang›, ‹tahun terbit›, ‹judul›, ‹jenis 

p u b l i k a s i  ( h a s i l  p e n e l i t i a n / 

skripsi/tesis/disertasi)›, ‹institusi›, ‹tempat 

institusi›. Mertokusumo, Sudikno, 1971, Sejarah 
Peradilan dan Perundang-undangannya di 
Indonesia Sejak 1942 dan Apa Kemanfaatannya 
bagi Indonesia, Disertasi, Program Doktor 
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta.

4) Makalah/Pidato: ‹nama pengarang›, 

“‹judul›”, ‹jenis publikasi›, ‹forum›, ‹tempat›, 

‹waktu›. Hardjasoemantri, Koesnadi, “Aspek 

Hukum Peran Serta Masyarakat dalam 
Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Pidato , 
Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 15 April 
1985.

5) Artikel dalam Antologi dengan Editor: ‹nama 

pengarang›, “‹judul artikel›”, dalam ‹editor›, 

‹tahun›, ‹judul buku›, ‹penerbit›, ‹tempat 

terbit›.Madison, James, “The Federalist No. 

XVIII”, dalam Hamilton, Alexander, et al., 1837, 
The Federalist: On the New Constitution, 
Written in the Year 1788, Glazier, Masters & 
Smith, Hallowell.

6) Ar t i k e l  Ma j a l ah  a t au  Koran :  ‹nama 

pengarang›, “‹ judul art ikel›”,  ‹nama 

majalah/koran›, ‹tanggal artikel diterbitkan›. 

Falaakh, Mohammad Fajrul, “Monarki Yogya 
Inkonstitusional?”, Kompas, 1 Desember 2010.

7) Internet: ‹nama pengarang›, “‹judul artikel›”, 

‹alamat url lengkap›, diakses ‹tanggal 

akses›. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 

"52 Komisi Negara, KPAI Ditentukan Seleksi 
Alam", http://www.kpai.go.id/publikasi-
mainmenu-33/29-52-komisi-negara-kpai-
ditentukan-seleksi-alam-.html, diakses 15 
Januari 2011.

8) Peraturan Perundang-undangan:

  Nomenklatur peraturan perundang-undangan 
beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti 
d e n g a n  n o m o r  d a n  t a h u n  t e m p a t 
pengundangan.Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817). Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 
tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar 
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 502).

9) Putusan Pengadilan: Nomenklatur produk 
forum pengadilan, nomor produk, perihal, 
tanggal mulai berkekuatan hukum. Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 
perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar 
Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996. Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-
I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, 30 Desember 2003.

D.  Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan Penulisan 
Hukum

1. Permohonan penulisan hukum dapat diajukan oleh 
mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:

a. terdaftar sebagai Mahasiswa dan telah 
memenuhi kewajiban administrasi pada 
Semester berjalan;

b. telah mengisi rencana studi menempuh mata 
kuliah Penulisan Hukum pada Semester 
berjalan;

c. telah lulus mata kuliah prasyarat untuk 
menempuh mata kuliah Penulisan Hukum;

2. Prosedur pengajuan penulisan hukum yang harus 
dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut: 

a. Mengunduh dan mengisi surat keterangan 
akademik untuk pengajuan penulisan hukum 

Panduan Program Sarjana 109Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada108



7. Daftar Pustaka

a. Penulisan daftar pustaka disusun secara alfabetis 
dengan nama pengarang dibalik. Nama pengarang 
yang terdiri lebih dari satu orang harus ditulis 
semua. Nama  pengarang yang lebih dari satu suku 
kata, cukup ditulis nama akhirnya dan diikuti tanda 
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spasi.
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8) Peraturan Perundang-undangan:

  Nomenklatur peraturan perundang-undangan 
beserta nomor, tahun, dan judulnya, diikuti 
d e n g a n  n o m o r  d a n  t a h u n  t e m p a t 
pengundangan.Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3817). Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2011 
tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar 
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 502).

9) Putusan Pengadilan: Nomenklatur produk 
forum pengadilan, nomor produk, perihal, 
tanggal mulai berkekuatan hukum. Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 55PK/Pid/1996 
perihal Peninjauan Kembali perkara Dr. Muchtar 
Pakpahan, S.H., M.A., 25 Oktober 1996. Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-
I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, 30 Desember 2003.

D.  Persyaratan dan Mekanisme Pengajuan Penulisan 
Hukum

1. Permohonan penulisan hukum dapat diajukan oleh 
mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut:

a. terdaftar sebagai Mahasiswa dan telah 
memenuhi kewajiban administrasi pada 
Semester berjalan;

b. telah mengisi rencana studi menempuh mata 
kuliah Penulisan Hukum pada Semester 
berjalan;

c. telah lulus mata kuliah prasyarat untuk 
menempuh mata kuliah Penulisan Hukum;

2. Prosedur pengajuan penulisan hukum yang harus 
dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut: 

a. Mengunduh dan mengisi surat keterangan 
akademik untuk pengajuan penulisan hukum 

Panduan Program Sarjana 109Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada108



yang dapat diakses pada website FH UGM.

b. Menyerahkan print-out transkrip akademik.

c. Mengajukan permohonan Penulisan Hukum 
sesuai dengan konsentrasi yang dipilih.

d. Ke t u a  Dep a r t emen  menun j u k  d a n 
menugaskan Dosen Pembimbing untuk 
membimbing mahasiswa yang bersangkutan 
s e s u a i  d e n g a n  p i l i h a n  p r o g r a m 
kekhususannya.

e. Mahasiswa berkonsultasi dan menyerahkan 
draft penulisan hukum kepada Dosen 
Pembimbing guna memperoleh petunjuk 
perbaikan bagi penyempurnaan penulisan 
hukum.

E.  Pembimbingan Penulisan Hukum

Dalam penyusunan Penulisan Hukum mahasiswa 
dibimbing oleh pembimbing Penulisan Hukum. 
Penentuan pembimbing Penulisan Hukum dilakukan oleh 
Ketua Departemen yang bersangkutan. Penggantian 
pembimbing Penulisan Hukum dapat dilakukan dengan 
persetujuan Ketua Departemen apabila:

a. pembimbing sakit atau meninggal dunia;

b. pembimbing mendapat tugas belajar atau tugas

negara;

c. pembimbing pindah pekerjaan dan atau pindah ke 
kota atau negara lain;

d. pembimbing mengundurkan diri dengan 
persetujuan Ketua Departemen dan atau Dekan;

e. alasan-alasan lain yang dapat diterima oleh Ketua 
Departemen dan atau Dekan.

Pembimbing Penulisan Hukum wajib memberikan 
bimbingan secara profesional. Pembimbingan pada 
dasarnya dilaksanakan selama jam kerja di Fakultas Hukum 
UGM,kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan 
antara pembimbing Penulisan Hukum dengan mahasiswa 
yang bersangkutan.

Penulisan Hukum hendaknya disusun dan diselesaikan 
dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan. Apabila 
mahasiswa tersebut gagal menyelesaikan Penulisan 
Hukum dalam jangka waktu yang ditentukan, maka jangka 
waktu tersebut masih dapat diperpanjang selama 6 
(enam) bulan lagi atas persetujuan Dosen Pembimbing 
atau mendapatkan Dosen Pembimbing lain berdasarkan 
penugasan Ketua Departemen.

Mahasiswa yang telah didaftar pada suatu Departemen 
dan berniat berpindah ke departemen lain, maka 
mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan 
permohonan kepada Ketua Departemen yang 
bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Dosen 
Pembimbing.
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A.  Tenaga Pendidik
Dalam mewujudkan visi dan misinya, Fakultas Hukum UGM pada saat ini didukung oleh 95 orang tenaga 
pendidik (dosen) tetap dengan kualifikasi pendidikan 53 orang doktor, dan 42 orang magister. Di samping itu, 
Fakultas Hukum UGM juga melibatkan beberapa orang dosen tidak tetap yang berasal dari dosen yang telah 
pensiun dari pegawai negeri sipil maupun dosen dari luar Fakultas Hukum UGM, termasuk praktisi hukum 
yang mengajar/melatih skills mahasiswa.

1. Departemen Hukum Adat
a. Agus Sudaryanto (Dr., S.H., M.Si.)    NIP  196108171989031001
b. Djoko Sukisno (Dr., S.H., C.N.)    NIP  195707291984031001
c. Rimawati (Dr., S.H., M.Hum.)    NIP  197809292008122001
d. Sartika Intaning Pradhani (S.H., M.H.)   NIKA 111199203201706201
e. Sulastriyono (Dr., S.H., M.Si.)    NIP  196102141988031001
f. Tody Sasmitha Jiwa Utama (S.H., LL.M.)   NIP  198707122014041001
g. Darmini Mawardi (S.H., M.S.)*
h. Pudjiastuti (S.H., S.U.)*
I. Sri Natin (S.H., S.U.)*
 

2. Departemen Hukum Administrasi Negara
a. Dwi Haryati (S.H., M.H.)  NIP 196207111989032001
b. Hendry Julian Noor (Dr., S.H., M.Kn.) NIKA 111198607201606101
c. Mailinda Eka Yuniza (Dr., S.H., LL.M.) NIP 198306302005012002
d. Oce Madril (Dr., S.H., M.A.) NIP 198311182014041001
e. Richo Andi Wibowo (S.H., LL.M., Ph.D.) NIP 198505032008121003
f. Rizky Septiana Wahyuningtyas (S.H., M.Kn.) NIKA 111198809201112201
g. Zainal Arifin Muchtar (Dr., S.H., LL.M.) NIP  197812082005011001
h. Ardiyanto Budi Rahmawan (S.H., LL.M.) NIKA 111199211202001201
i. Muchsan (Prof. (ret). Dr., S.H.)*
j. Agathon Henryanto, S.H., ACIArb.*

3. Departemen Hukum Agraria
a. Alifa Prasasti Rahmaningrum (S.H., M.H.) NIKA  111198906201508201
b. Ananda Prima Yurista (S.H., M.H.) NIKA  111199002201606201
c. Any Andjarwati (Dr.Jur. M.Jur., S.H.) NIP  196207111997022001
d. Dyah Ayu Widowati (S.H., M.Kn.) NIP  198304142008122003
e. Nurhasan Ismail (Prof. Dr., S.H., M.Si.)  NIP  195506141982111001
f. Rafael Edy Bosko (S.H., M.IL.) NIP  196109301990031001
g. Rikardo Simarmata (Dr., S.H.)  NIKA 111197111201401101
h. Sudjito (Prof. Dr., S.H., M.Si.) NIP  195402061983031002
i. Anggita Mustika Dewi (S.H., M.Kn.) NIKA 111199105201812101
j. Maria S.W. Sumardjono (Prof. (ret). Dr., S.H., M.CL, M.PA.)*
k. Sujitno (S.H., M.S.)*

4. Departemen Hukum Bisnis
a. Dina Widyaputri Kariodimedjo (S.H., LL.M.) NIP  197506021999032001
b. Hariyanto (Dr. S.H., M.Kn.) NIP 196210171989031001
c. Irna Nurhayati (S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.) NIP  197404171998032001
d. Karina Dwi N.P (S.H., LL.M., M.Dev.Prac. (Adv.)) NIP  198711032018032001
e. Laurensia Andrini (S.H., LL.M.) NIKA  111199204201607201
f. M. Hawin (Prof., S.H., LL.M., Ph.D.) NIP  196212261990031001
g. Nindyo Pramono (Prof. Dr., S.H., M.S.)  NIP  19540718 1980031001
h. Paripurna (Prof., Dr., Drs., S.H., M.Hum., LL.M.) NIP  195709211988121001
i. Sulistiowati (Prof.Dr., S.H., M.Hum.) NIP  19631012 1988032001
j. Veri Antoni (Dr., S.H., M.Hum.) NIP  198207272008121001
k. Muhammad Rifky Wicaksono (S.H., M.Jur (Dist) NIP 111199211201811101
l. Noegroho Amien Sutijarto (S.H., M.Si.)*
m. Tomi Suryo Utomo (Prof., S.H., LL.M., Ph.D.)*
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5. Departemen Hukum Internasional
a. Agustina Merdekawati (S.H., LL.M.) NIP 198208172008122003
b. Agustinus Supriyanto (Prof. Dr., S.H., M.Si.) NIP  196610241994031002
c. Fajri Matahati Muhammadin (S.H., LL.M., Ph.D.) NIKA  111198710201508101
d. Harry Purwanto (Dr., S.H., M.Hum.) NIP  195806201984031003
e. Heribertus Jaka Triyana (Dr., S.H., M.A., LL.M.) NIP  197602061999031001
f. Linda Yanti Sulistiawati (S.H., M.Sc., Ph.D.) NIP  197511032005012001
g. Marsudi Triatmodjo (Prof. Dr., S.H., LL.M.)  NIP  19590529198602 002
h. Rangga Aditya Dachlan (S.H., LL.M.) NIKA  111198807201309101
i. Sigit Riyanto (Prof.Dr., S.H., LL.M.) NIP  19640215 1988031001
j. Endang Purwaningsih (S.H., M.H.)* 
k. Ibrahim Hanif (S.H., LL.M.)*

6. Departemen Hukum Islam
a. Destri Budi Nugraheni (Dr., S.H., M.Si.) NIP  197712162000122001
b. Haniah Ilhami (S.H., LL.M.) NIP  198305082008122003
c. Hartini (Dr. S.H., M.Si.) NIP  197407211998032001
d. Khotibul Umam (Dr. S.H., LL.M.)  NIP  198212172009121005
e. Muhaimin (S.H., M.Kn.) NIP  195906281988031001
f. Yulkarnain Harahab (Dr.,S.H., M.Si.) NIP  197012281998031002
g. Abdul Ghofur Anshori (Prof. (ret). Dr., S.H., M.H.)*

7. Departemen Hukum Lingkungan
a. Dinarjati Eka Puspitasari (Dr., S.H., M.Hum.)  NIP  197702192006042002
b. Fajar Winarni (Dr., S.H., M.Hum.) NIP  197402101998032001
c. Harry Supriyono (Dr., S.H., M.Si.) NIP  196002131987031003
d. I Gusti Agung Made Wardana (S.H., LL.M., Ph.D.) NIP  198207152015041001
e. Totok Dwi Diantoro (Dr. S.H., M.A., LL.M) NIP  197505242005011001
f. Wahyu Yun Santoso (Dr. S.H., M.Hum., LL.M.) NIP  198106212005011002 

8. Departemen Hukum Pajak
a. Andrianto Dwi Nugroho (S.H., Adv.LL.M., LL.D.) NIP  198302012005011001
b. Anugrah Anditya (S.H., M.T.) NIP  198006042008121002
c. Arvie Johan (Dr., S.H., M.Hum.) NIKA 111198307201706101
d. Dahliana Hasan (S.H., M.Tax., Ph.D.) NIP  197607041999032002
e. Fadhilatul Hikmah (S.H., LL.M.) NIP  198803132015042002
f. Irine Handika Ikasari (S.H., LL.M.) NIP  198612202015042002
g. Taufiq Adiyanto (S.H., LL.M.) NIKA 111199107201811101

9. Departemen Hukum Perdata
Konsentrasi Hukum Perdata
a. Alfatika Aunuriella Dini (S.H., M.Kn.) NIKA  111198903201309201
b. Annisa Syaufika Yustisia Ridwan (S.H., M.H.) NIP  198811252015042002
c. Ninik Darmini (Dr. S.H., M.Hum.) NIP  197003131995122001
d. R.A. Antari Inaka Turingsih (Dr., S.H., M.H.) NIP  196705141994032002
e. Sa'ida Rusdiana (S.H., LL.M.) NIP  198610132015042002
f. Taufiq El Rahman (Dr., S.H., M.Hum.) NIP  196205231988031002
g. Siti Ismijati Jenie (Prof. (ret). Dr., S.H., C.N.)*

Konsentrasi Hukum Acara Perdata
a. Hasrul Halili (S.H., M.A.) NIP  197402052005011003
b. Herliana (S.H., M.ComLaw., Ph.D.) NIP  197312261999032002
c. Laras Susanti (S.H., LL.M.) NIKA  111198807201510201
d. Sutanto (Dr., S.H., M.S.) NIP  195705191983031002
e. Tata Wijayanta (Prof. Dr., S.H., M.Hum.) NIP  196401011990031007
f. Kunthoro Basuki (S.H., M.Hum.)*
g. Retno Supartinah (S.H., S.U.)*
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5. Departemen Hukum Internasional
a. Agustina Merdekawati (S.H., LL.M.) NIP 198208172008122003
b. Agustinus Supriyanto (Prof. Dr., S.H., M.Si.) NIP  196610241994031002
c. Fajri Matahati Muhammadin (S.H., LL.M., Ph.D.) NIKA  111198710201508101
d. Harry Purwanto (Dr., S.H., M.Hum.) NIP  195806201984031003
e. Heribertus Jaka Triyana (Dr., S.H., M.A., LL.M.) NIP  197602061999031001
f. Linda Yanti Sulistiawati (S.H., M.Sc., Ph.D.) NIP  197511032005012001
g. Marsudi Triatmodjo (Prof. Dr., S.H., LL.M.)  NIP  19590529198602 002
h. Rangga Aditya Dachlan (S.H., LL.M.) NIKA  111198807201309101
i. Sigit Riyanto (Prof.Dr., S.H., LL.M.) NIP  19640215 1988031001
j. Endang Purwaningsih (S.H., M.H.)* 
k. Ibrahim Hanif (S.H., LL.M.)*

6. Departemen Hukum Islam
a. Destri Budi Nugraheni (Dr., S.H., M.Si.) NIP  197712162000122001
b. Haniah Ilhami (S.H., LL.M.) NIP  198305082008122003
c. Hartini (Dr. S.H., M.Si.) NIP  197407211998032001
d. Khotibul Umam (Dr. S.H., LL.M.)  NIP  198212172009121005
e. Muhaimin (S.H., M.Kn.) NIP  195906281988031001
f. Yulkarnain Harahab (Dr.,S.H., M.Si.) NIP  197012281998031002
g. Abdul Ghofur Anshori (Prof. (ret). Dr., S.H., M.H.)*

7. Departemen Hukum Lingkungan
a. Dinarjati Eka Puspitasari (Dr., S.H., M.Hum.)  NIP  197702192006042002
b. Fajar Winarni (Dr., S.H., M.Hum.) NIP  197402101998032001
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Konsentrasi Hukum Ketenagakerjaan
a. Ari Hernawan (Prof. Dr., S.H., M.Hum.)  NIP  197105311997021001
b. Murti Pramuwardani Dewi (S.H., M.Hum.) NIP  197202271999032001
c. Nabiyla Risfa Izzati (S.H., LL.M.) NIKA  111199304201606201
d. Nailul Amany (S.H., M.H.) NIP  199101302019032015
e. Susilo Andi Darma (S.H., M.Hum.) NIP  198504162010121008

10. Departemen Hukum Pidana
a. Dani Krisnawati (Dra., S.H., M.Hum.) NIP  196706181993032003
b. Edward Omar Sharif Hiariej (Prof. Dr., S.H., M.Hum.) NIP  197304101999031002
c. Marcus Priyo Gunarto (Prof. Dr., S.H., M.Hum.) NIP  196006031986031002
d. Muhammad Fatahillah Akbar (S.H., LL.M.) NIP  198908072015041005
e. Niken Subekti Budi Utami (S.H., M.Si.)  NIP  196305211989032001
f. Sigid Riyanto (S.H., M.Si.) NIP  196112191987031001
g. Sri Wiyanti Eddyono (S.H., LL.M.(HR), Ph.D.) NIKA  111197309201607201
h. Supriyadi (Dr., S.H., M.Hum.) NIP  196004161994031001
i. Devita Kartika Putri (S.H., LL.M.) NIP 111199211202001201
j. Isharyanto (S.H., M.H.)*
k. Sri Suyatie (S.H., M.Hum.)*

11. Departemen Hukum Tata Negara
a. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu (S.H., LL.M.) NIP  197404171999031004
b. Andy Omara (S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.) NIP  197205151998031005
c. Dian Agung Wicaksono (S.H., LL.M.) NIP  198901112015041001
d. Enny Nurbaningsih (Prof.Dr., S.H., M.Hum.) NIP  196206271988032001
e. Joko Setiono (S.H., M.Hum.) NIP  195608041984031002
f. Mahaarum Kusuma Pertiwi (S.H., M.A., M.Phil.) NIP 198810192018032001

g. Faiz Rahman (S.H., LL.M.) NIKA 111199310201811101 
h. Mohammad Ibrahim (S.H., LL.M.) NIKA 111199105201812101
i. Sardjuki (S.H., M.Hum.)*

*) Dosen Luar Biasa/Tidak Tetap
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B.  Tenaga Kependidikan
Untuk menunjang kegiatan administrasi, Fakultas Hukum UGM didukung oleh:
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7) Departemen Hukum Lingkungan
-
8) Departemen Hukum Pajak
 -
9) Departemen Hukum Perdata
 Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
 Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum. 
10) Departemen Hukum Pidana
 Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.
 Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.
11) Departemen Hukum Tata Negara
 Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

c. Unsur Ketua Departemen
1) Departemen Hukum Adat
 Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.
2) Departemen Hukum Administrasi Negara
 Dwi Haryati, S.H., M.H.
3) Departemen Hukum Agraria
 Dr. Jur., M. Jur. Any Andjarwati, S.H.
4) Departemen Hukum Bisnis
 Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
5) Departemen Hukum Internasional
 Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.
6) Departemen Hukum Islam
 Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.
7) Departemen Hukum Lingkungan
 Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si.
8) Departemen Hukum Pajak

STRUKTUR ORGANISASI
Senat Fakultas

1. Ketua : Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
2. Sekretaris : Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.
3. Anggota :

a. Unsur Pimpinan Fakultas
Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.
Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Herliana, S.H., M.Com Law., Ph.D.
Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

b. Unsur Guru Besar
1) Departemen Hukum Adat
 -
2) Departemen Hukum Administrasi Negara
 -
3) Departemen Hukum Agraria
 Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.
 Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
4) Departemen Hukum Bisnis
 Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
 Prof. Dr. M. Hawin., S.H., LL.M., Ph.D.
 Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
 Prof. Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.
5) Departemen Hukum Internasional
 Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.
 Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.
 Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.
6) Departemen Hukum Islam
 -
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 Anugrah Anditya, S.H., M.T.
9) Departemen Hukum Perdata
 Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum
10) Departemen Hukum Pidana
 Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
11) Departemen Hukum Tata Negara
 Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.

d. Unsur Dosen Non Guru Besar
1) Departemen Hukum Adat
 Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N.
2) Departemen Hukum Administrasi Negara
 -
3) Departemen Hukum Agraria
 Rafael Edy Bosko, S.H., M.IL.
4) Departemen Hukum Bisnis
 Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.
5) Departemen Hukum Internasional
 Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.
 Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.
6) Departemen Hukum Islam
 Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.
 Dr. Hartini, S.H., M.Si.
7) Departemen Hukum Lingkungan
 Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si.
 Dr. Rr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum.
8) Departemen Hukum Pajak
 Adrianto Dwi Nugroho, S.H., LL.M.Adv., LL.D.
9) Departemen Hukum Perdata
 Dr. Sutanto, S.H., M.S.

 Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
 Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.
10) Departemen Hukum Pidana
 Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.
 Niken Subekti Budi Utami, S.H., M.Si.
11) Departemen Hukum Tata Negara
 Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

e. Unsur Tenaga Kependidikan 
Ir. Urip Sudiyono

Pimpinan Fakultas
Dekan  :Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan :Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D.
Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia :Herliana, S.H., M.Com Law., Ph.D.
Wakil Dekan Bidang Penelitian,  Pengabdian kepada Masyarakat,
Kerjasama dan Alumni :Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

Kantor Administrasi
Kepala   :Ir. Urip Sudiyono 
Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan   : Damari Pranowo, S.H. 
Kepala Seksi Administrasi Keuangan, dan Umum   : Fransisca Irmawati, S.E., M.M.

Program Pascasarjana
1. Program Studi Doktor Ilmu Hukum

Ketua   : Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo., S.H., LL.M. 
Sekretaris  : Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si..

2. Program Studi Magister Ilmu Hukum
Ketua   : Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. 
Asisten Ketua : Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR), Ph.D.
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3. Program Studi Magister Kenotariatan
Ketua  : Dr. Sutanto, S.H., M.S.
Sekretaris : Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum.

4. Program Studi Magister Hukum
Ketua  : Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N. 
Sekretaris : Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si.

5. Program Studi Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta
Ketua  : Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.
Asisten Ketua : I. Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M., Ph.D.

6. Program Studi Magister Hukum Litigasi
Ketua  : Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. 
Sekretaris : Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

7. Program Studi Magister Hukum Kesehatan
Ketua  : Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum.
Asisten Ketua : Dr. Arvie Johan, S.H., M.Hum.

8. Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Ketua  : Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.
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Sekretaris : Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn.
4. Departemen Hukum Bisnis

Ketua : Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
Plt. Sekretaris : Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., 
M.Dev.Prac.(Adv.)

5. Departemen Hukum Internasional
Ketua : Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.
Sekretaris : Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.

6. Departemen Hukum Islam
Ketua : Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.
Sekretaris : Haniah Ilhami, S.H., LL.M.
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Ketua : Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si.
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Pusat Kajian
1.  Center for Intellectual Property Competition and Disputes Settlement Mechanism Studies 
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 Sekretaris : Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
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 Sekretaris : Hasrul Halili, S.H., M.A.
3. Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS)
 Ketua : Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR)., Ph.D
 Sekretaris : Nailul Amany, S.H., M.H.
4. Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno
 Ketua : Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
 Sekretaris : Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.

Panduan Program Sarjana 129



Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada128

Sekretaris : Dyah Ayu Widowati, S.H., M.Kn.
4. Departemen Hukum Bisnis

Ketua : Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
Plt. Sekretaris : Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., 
M.Dev.Prac.(Adv.)

5. Departemen Hukum Internasional
Ketua : Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.
Sekretaris : Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.

6. Departemen Hukum Islam
Ketua : Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.
Sekretaris : Haniah Ilhami, S.H., LL.M.

7. Departemen Hukum Lingkungan
Ketua : Dr. Harry Supriyono, S.H., M.Si.
Sekretaris : Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum.

8. Departemen Hukum Pajak
Plt. Ketua : Anugrah Anditya, S.H., M.T.

9. Departemen Hukum Perdata
Ketua : Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
 Sekretaris : Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.

10. Departemen Hukum Pidana
Plt. Ketua : Sigid Riyanto, S.H., M.Si.
Plt. Sekretaris : Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

11. Departemen Hukum Tata Negara
Ketua : Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, Ph.D.
Sekretaris : Joko Setiono, S.H., M.Hum.

Pusat Kajian
1.  Center for Intellectual Property Competition and Disputes Settlement Mechanism Studies 

(CICODS)
 Ketua : Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.
 Sekretaris : Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D.
2. Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat Korupsi)
 Ketua : Dr. Oce Madril, S.H., M.A.
 Sekretaris : Hasrul Halili, S.H., M.A.
3. Pusat Kajian Law, Gender, and Society (LGS)
 Ketua : Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR)., Ph.D
 Sekretaris : Nailul Amany, S.H., M.H.
4. Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigoeno
 Ketua : Dr. Rikardo Simarmata, S.H.
 Sekretaris : Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.

Panduan Program Sarjana 129



Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada130

Lembaga 
Kemahasiswaan



Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada130

Lembaga 
Kemahasiswaan



Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada132 Panduan Program Sarjana 133

A. Lembaga Otonom

Dewan Mahasiswa Justicia

Dewan Mahas i swa Jus t i c i a 
m e r u p a k a n  l e m b a g a 
kemahasiswaan di lingkungan 
Fakultas Hukum UGM yang 
difungsikan sebagai lembaga 
eksekutif dan legislatif mahasiswa 
Fakultas HukumUGM. Lembaga 
yang dideklarasikan pada bulan 

Agustus2001, sebenarnya merupakan wajah baru dari dua 
lembaga kemahasiswaan, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) dan Senat Mahasiswa (SM) yang resmi bubar pada 
periode tahun 1999-2000.Visi lembaga ini adalah 
mewujudkan persatuan dan persaudaraan antara sesama 
mahasiswa Fakultas HukumUGM dan masyarakat pada 
umumnya; menggali, menghayati, mengembangkan, dan 
mengamalkan ilmu pengetahuan guna mengasah kepekaan 
sosial dan daya kritis mahasiswa terhadap setiap perubahan 
dan menyikapinya; pendewasaan dan pembelajaran bagi 
para pengurus pada khususnya dan mahasiswa Fakultas 
Hukum UGM pada umumnya. Dalam upaya pencapaian visi 
tersebut, lembaga ini mempunyai misi: menjadi wadah 
aspirasi, komunikasi, dan koordinasi antar mahasiswa 
Fakultas Hukum UGM maupun dengan mahasiswa se-
Indonesia dan masyarakat pada umumnya; menjadi wadah 
untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa dan 
masyarakat pada umumnya, menjadi wadah bagi 

pengembangan mahasiswa dan ilmu hukum. Info lebih lanjut 
kunjungi [http://www.demajusticia.org/].

B. Lembaga Semi Otonom

1. ALSA LC UGM

Mahasiswa hukum menyadari 
bahwa untuk me- ngembangkan 
kajian keilmuan hukum, potensi 
anggota, meningkatkan kualitas 
o rgan i s a s i ,  s e r t a  men j a l i n 
hubungan yang erat dan harmonis 
bukan hanya di satu daerah saja 
tapi meluas secara nasional, 

regional bahkan internasional. Untuk itu, diperlukan sebuah 
wadah agar tujuan di atas dapat tercapai sehingga 
terbentuklah Asian Law Students Association (ALSA) 
Fakultas Hukum UGM. ALSA Fakultas Hukum UGM adalah 
organisasi mahasiswa hukum pada tingkat Asia. Info lebih 
lanjut kunjungi [http://www.alsalcugm.org/].

2. BPPM MAHKAMAH

B a d a n  P e n e r b i t a n  P e r s 
Mahasiswa (BPPM) “Mahkamah” 
merup a k an  s a t u - s a t u n y a 
lembaga pers maha- siswa yang 
ada di l ingkungan Fakultas 
Hukum UGM. Lembaga ini 
didirikan oleh mahasiswa yang 
menyadari akan arti pentingnya 

dialektika keberadaan sebuah lembaga pers, pada tanggal 11 
November 1989.  Mahkamah menjad i  lembaga 
kemahasiswaan yang cukup signifikan keberadaannya di 
tengah lingkungan civitas academica Fakultas Hukum UGM. 
Mahkamah terus berusaha mengembangkan tradisi 
intelektual di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum UGM 
melalui membaca, berdiskusi, dan menulis. Mahkamah tidak 
akan pernah berhenti berjuang: “karena kita paham tidak 
perlu banyak orang untuk merubah suatu peradaban”. Info 
lebih lanjut kunjungi [http://mahkamahnews.org/].

3. Keluarga Muslim Fakultas Hukum

Keluarga Muslim Fakultas Hukum 
(KMFH)  UGM merupakan 
organisasi yang lahir sebagai 
bentuk keprihatinan dari sangat 
minimnya dakwah di lingkungan 
kampus UGM pada umumnya, 
dan Fakultas Hukum pada 
khususnya. KMFH mewadahi 

seluruh aktivitas dakwah di FH, termasuk aktivitas rohani 
dosen dan karyawan FH. KMFH merupakan lembaga 
dakwah inklusif, lembaga ini terbuka bagi siapa saja yang 
beragama Islam, sehingga wajah yang ditampilkan oleh 
KMFH adalah wajah ramah, terbuka dan penuh 
kekeluargaan. Hal ini selaras dengan Visi KMFH yakni 
Membumikan nilai-nilai Islam di Fakultas Hukum Universitas 
Gadjah Mada. Sementara misi yang diembannnya adalah: 
meningkatkan kualitas keimanan; meningkatkan kualitas 

Ukhuwah Islamiyah; meningkatkan kualitas sumber daya 
i n s an i  i n t e l e kua l .  I n f o  l e b i h  l a n j u t  kun j un g i 
[http://kmfh.hukum.ugm.ac.id/].

4. Keluarga Mahasiswa Katolik

Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) 
Fakultas Hukum UGM merupakan 
sebuah keluarga bagi mahasiswa 
Katolik di lingkungan Fakultas 
HukumUGM. KMK mempunyai 
l ingkup kegiatan kerohanian 
Katolik yang mewadahi seluruh 
mahasiswa dan civitasac ademica 
Katolik Fakultas Hukum UGM. KMK 

berangkat dari gereja yang memiliki peran sebagai pelayan 
umat yang nantinya juga akan berperan serta dalam 
kehidupan gereja dan masyarakat, sehingga dasar kinerja 
KMK akan lebih menonjolkan sisi kekeluargaan sebagai pilar 
utamanya. 

5. Majestic-55 (M-55) 

Majest ic-55 (M-55) merupakan 
organisasi ke- pecintaalaman di Fakultas 
Hukum UGM yang berdiri pada tanggal 
5 Mei 1979. Kata “Majestic” berarti 
“keagungan” dan 55 berarti 5 Mei 
(tanggal kelahiran M-55). Dalam 
mukadimah Anggaran Dasar M-55, 
disebutkan bahwa Majestic-55 dibentuk 
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sebagai wadah pemersatu serta tempat mewujudkan 
kreativitas dan aktivitas di bidang kepecintaalaman, serta 
wadah penunjang dan pembantu usaha pelestarian alam dan 
lingkungan, serta pengabdian masyarakat. Majestic-55 
bertujuan untuk: menghimpun, meningkatkan dan 
mengembangkan rasa, karsa dan karya manusia terhadap 
alam dan lingkungannya; sebagai wadah untuk menampung, 
mempersatukan serta mewujudkan kreativitas segenap 
anggotanya dalam bidang kepecintaalaman: sebagai wadah 
penunjang dan pembantu usaha pelestarian alam dan 
lingkungannya, pengabdian masyarakat, serta usaha-usaha 
lain yang menyangkut pembinaan generasi muda. Info lebih 
lanjut kunjungi [http://majestic55.law.ugm.ac.id/]. 

6. Persekutuan Mahasiswa Kristen

Persekutuan Mahasiswa Kristen 
(PMK) Fakultas Hukum UGM 
adalah salah satu lembaga 
kerohanian mahas iswa di 
lingkungan Fakultas Hukum 
UGM di samping KMK dan 
KMFH. Visi dan misi PMK adalah 
“tinggi iman, tinggi ilmu, dan 

tinggi pengabdian”. Dalam kesehariannya PMK berusaha 
memberikan warna tersendiri dalam hal melayani Tuhan. 
PMK hadir sebagai wadah bersama di mana bisa belajar 
tentang nilai-nilai rohani, bertumbuh, belajar, tertawa, dan 
menangis bersamanya. Pembentukan karakter agar semua 
menjadi dewasa dan siap menjadi seorang sarjana hukum 

yang berprinsip dan memegang teguh idealisme Ketuhanan 
Yang Esa dengan berlandaskan jiwa Kristen. Info lebih lanjut 
kunjungi [http://pmk.hukum.ugm.ac.id/].

7. Sanggar Kesenian Apakah

Tercetusnya konsep Sanggar 
Kesenian terjadi pada tanggal 
22 Agustus2002, dimana ada 
momen tum pe l eburan  
antara komunitas teater 
“Apakah” yang telah eksis 
s e b a g a i  l e m b a g a 
kemahasiswaan sejak tahun 
1997  dengan Justicia Music 

Community (Justimun) yang telah eksis sejak tahun 2000. 
Sanggar Kesenian “Apakah” Fakultas Hukum UGM 
dimaksudkan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar 
menjadi manusia kolektif yang setia pada prinsip paguyuban 
yang menghargai pluralitas, anti kekerasan, berjiwa kesenian 
yang bebas, dan bervisi sosial (keberpihakan pada korban 
akibat cacatnya sistem sosial kemasyarakatan). Visi Sanggar 
Kesenian “Apakah” Fakultas Hukum UGM adalah sebagai 
media penyuara realitas sosial. Info lebih lanjut kunjungi 
[http://sanggarapakah.tumblr.com/].

C. Komunitas

1. FH UGM Cares

F H  U G M  C a r e s  a d a l a h 
i n d e p e n d e n t  g r a s s r o o t 
movement yang berdiri pada 22 
Juni 2019 dan diresmikan 9 
November 2019. Komunitas ini 
berfokus mengenai promosi 
kesehatan mental, advokasi, dan 
penyediaan peer counselling bagi 

mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Promosi kesehatan 
mental diwujudkan dalam berbagai kegiatan kerja sama 
maupun konten edukasi yang dapat diakses oleh warga FH 
UGM melalui akun resmi Instagram kami, @FHUGMCares.  
Susunan FH UGM Cares saat ini terdiri dari koordinator 
umum, wakil koordinator umum, sekretaris dan bendahara, 
wakil sekretaris dan bendahara, serta 4 divisi, yakni Research 
and Development (RnD), Media, Program, dan Counselling 
yang masing-masing diampu oleh seorang koordinator, dan 
anggota komunitas.

2. BLC FH UGM

BLC FH UGM adalah sebuah 
Komunitas Keilmuan Hukum 
Bisnis yang bersifat independen 
dan terbuka bagi mahasiswa S-1 
Fakultas Hukum UGM. Visi Utama 
BLC FH UGM adalah untuk 
m e n g e m b a n g k a n  m i n a t 

mahasiswa FH UGM dalam hal kompetensi hukum bisnis dan 
kajian hukum bisnis serta meningkatkan kualitas diri 
mahasiswa dengan berorganisasi dan mengabdi terhadap 
almamater. 

Untuk mencapai visi tersebut, BLC FH UGM senantiasa terus 
mengadakan kegiatan-kegiatan seperti diskusi internal, 
pelatihan (workshop), dan seminar mengenai isu � isu 
hukum nasional maupun internasional yang berkaitan 
dengan bidang hukum bisnis. Selain itu, BLC FH UGM juga 
memiliki tujuan untuk menjadi wadah pengembangan bakat 
mahasiswa S-1 FH UGM dengan mengikuti kompetisi hukum 
bisnis nasional seperti contract drafting dan legal opinion 

3. ILF

I s l a m i c  L a w  Fo r u m  ( I L F ) 
merupakan kelompok studi yang 
bergerak pada pengkajian isu-isu 
hukum islam konvensional dan 
kontemporer. ILF mempunyai visi 
t e r w u j u d n y a  p e m a h a m a n 
masyarakat terhadap syari'ah 
i s l a m  s e h i n g g a  m a m p u 
men gap l i k a s i k annya  da l am 

kehidupan sehari - hari.

Agenda yang telah dilaksanakan antara lain Kelas Riset dan 
Kepenulisan, Sharing Khasanah, Kajian Seri, diskusi online, 
serta rangkaian acara silahturahmi lainnya. 

Saat ini, ILF memiliki 3 departemen, yaitu Departemen 
keilmuan bergerak dalam perihal kajian keilmuan; 
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Departemen internal bergerak dalam kaderisasi dan 
pendekatan silahturahmi; Departemen eksternal bergerak 
dalam mengatur hubungan antar-komunitas serta 
organisasi, dan memegang sosial media. 

Keanggotaan ILF terbuka bagi semua mahasiswa Fakultas 
Hukum UGM, baik yang beragama islam maupun non - 
islam. Hal ini karena ILF merupakan wadah untuk belajar 
dan mengembangkan Hukum Islam, sebagai salah satu 
hukum yang digunakan di negara Indonesia.

4. ULTRAS

U l t ra s  J u s t i c i a  a d a l a h 
k e l o m p o k  p e n d u k u n g 
(suporter) dari Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah 
Mada. Menggunakan atribut 
berwarna hitam dengan 
aksen merah, Ultras Justicia 
t u r u t  m e n e m a n i  d a n 
mendukung para atlet dari 

Fakultas Hukum dalam setiap pertandingan olahraga. 

Ultras Justicia merupakan komunitas yang anggotanya tidak 
harus melalui proses pendaftaran untuk menjadi anggota. 
Anggota Ultras Justicia adalah setiap mahasiswa FH UGM 
yang datang dan mendukung FH UGM dalam pertandingan 
olahraga.

5. CLS 

CLS merupakan komunitas mahasiswa/i 
yang bergerak di bidang hukum tata 
negara dan memiliki kegiatan seperti 
diskusi dan kajian, kompetisi nasional, 
hingga penelitian. CLS telah menorehkan 
prestasi nasional seperti Constitutional 
Drafting MPR maipun Legislative Drafting 
pada kompetisi di beberapa universitas di 
Indonesia.

6. CIMC 

CIMC adalah komunitas peradilan semu internasional yang 
mengayomi 5 (lima) delegasi kompetisi yaitu: Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition; Willem C. Vis 
Arbitration Moot; Foreign Direct Investment Moot; 
International Criminal Court Moot Court Competition; dan 
International Humanitarian Law Moot Court Competition. 
Selain itu, CIMC juga memiliki situs publikasi jurnal 
bertemakan hukum internasional yang bernama Juris 
Gentium Law Review. Sejak berdirinya CIMC pada tahun 
2012, delegasi CIMC berhasil mencetak berbagai macam 
prestasi berskala internasional dan menaikkan kompetensi 
mahasiswa melalui pengalaman berkompetisi yang tidak bisa 
didapatkan di ruang kelas.

Anggota komunitas CIMC akan mendapatkan exposure 
berupa legal knowledge, pengalaman praktik international 
dispute resolution, dan juga networking dengan mahasiswa 
dari negara lain dan para praktisi hukum. 

7. Spartha 

Satria Paramartha (SPARTA) 
merupakan Komunitas Peradilan 
Semu di Fakultas Hukum UGM 
yang berdiri sejak tahun 2011. 
S P A R T A  h a d i r  u n t u k 
mengembangkan minat civitas 
akademika FH UGM dalam hal 
peradilan semu, kajian hukum 

bidang litigasi, serta meningkatkan kualitas dalam hal 
kemampuan berorganisasi dan pengabdian terhadap 
almamater sebagai calon praktisi hukum yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dalam bidang 
peradilan semu, SPARTA menjadi wadah bagi mahasiswa 
untuk belajar layaknya praktisi hukum mulai dari 
pemberkasan hingga persidangan. SPARTA juga aktif 
mengikuti kompetisi peradilan semu dan banyak 
menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam kegiatan 
organisasinya, SPARTA memiliki beragam program kerja 
yang dijalankan melalui tujuh divisinya yang terdiri dari 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jaringan Alumni, 
Penelitian dan Pengembangan, Legal Mooting, Legal Event, 
Publikasi, dan Kewirausahaan. 

8. Speciality

SPECIALITY (Speech and Law Debate 
Society) merupakan komunitas debat 
di Fakultas Hukum UGM yang 
t e rben tuk  pada  t ahun  2019 . 
Keberadaan SPECIALITY FH UGM 
diharapkan dapat menjadi wadah 
dalam mengasah kemampuan public 
speaking  dan critical thinking yang 

merupakan kemampuan fundamental yang wajib dimiliki 
setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Hal ini bersama-sama 
kami wujudkan dengan berbagai kegiatan yang ditawarkan 
oleh SPECIALITY FH UGM seperti Kompetisi Debat Internal, 
Latihan Debat Rutin, Workshop Debat, Keikutsertaan dalam 
berbagai Kompetisi Debat Nasional, serta berbagai kegiatan 
menarik lainnya. Meski tergolong baru, SPECIALITY FH 
UGM telah melahirkan berbagai prestasi dalam bidang debat 
hukum di kancah nasional. SPECIALITY terdiri dari lima 
Divisi, yaitu: Divisi Riset, Divisi Kompetisi, Divisi Eksternal, 
Divisi Event, dan Divisi Publikasi.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui:

Instagram: specialityugm

Line: @ceo5489y

Email: speciality.fhugm@gmail.com

Twitter: @specialityugm
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Departemen internal bergerak dalam kaderisasi dan 
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organisasi, dan memegang sosial media. 

Keanggotaan ILF terbuka bagi semua mahasiswa Fakultas 
Hukum UGM, baik yang beragama islam maupun non - 
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CIMC adalah komunitas peradilan semu internasional yang 
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International Law Moot Court Competition; Willem C. Vis 
Arbitration Moot; Foreign Direct Investment Moot; 
International Criminal Court Moot Court Competition; dan 
International Humanitarian Law Moot Court Competition. 
Selain itu, CIMC juga memiliki situs publikasi jurnal 
bertemakan hukum internasional yang bernama Juris 
Gentium Law Review. Sejak berdirinya CIMC pada tahun 
2012, delegasi CIMC berhasil mencetak berbagai macam 
prestasi berskala internasional dan menaikkan kompetensi 
mahasiswa melalui pengalaman berkompetisi yang tidak bisa 
didapatkan di ruang kelas.

Anggota komunitas CIMC akan mendapatkan exposure 
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pemberkasan hingga persidangan. SPARTA juga aktif 
mengikuti kompetisi peradilan semu dan banyak 
menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam kegiatan 
organisasinya, SPARTA memiliki beragam program kerja 
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speaking  dan critical thinking yang 
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Divisi Event, dan Divisi Publikasi.

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui:
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9. ATHENS UGM

A l t e r n a t i ve  D i s p u t e  Re so l u t i o n 
Enhancement Society (ATHENS) adalah 
sebuah komunitas nirlaba dan non-politik 
yang berbasis di Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta. Visi kami adalah untuk 
memfokuskan pandangan global pada 

masyarakat yang damai dan adil, untuk mempromosikan 
kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa alternatif 
sebagai mekanisme baru dalam penyelesaian sengketa, dan 
untuk memfasilitasi pengembangan keterampilan praktik 
hukum.

Lampiran

10. JFC

Justicia Football Club (JFC) merupakan 
komunitas dengan minat pada bidang 
keolahragaan khususnya sepak bola dan 
futsal di Fakultas Hukum Universitas Gadjah 
Mada. 

11. JBC

Justicia Basket Club (JBC) merupakan 
komunitas dengan minat pada bidang 
keolahragaan khususnya basket di Fakultas 
Hukum Universitas Gadjah Mada.
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Lampiran 1. Contoh Halaman Judul/Sampul Usulan Penelitian

KEMENTERIAN	PENDIDIKAN	DAN	KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS	GADJAH	MADA

FAKULTAS	HUKUM

USULAN	PENELITIAN	UNTUK	PENULISAN	HUKUM

JUDUL

Diajukan	oleh:

Nama
NIM
Departemen

:	................................................
:	................................................
:	................................................

YOGYAKARTA

2019

Lampiran 2. Contoh Halaman Persetujuan Usulan Penelitian

HALAMAN	PERSETUJUAN

Usulan	penelitian	untuk	penulisan	hukum	ini	telah	disetujui	oleh	

Dosen	Pembimbing,	

pada	hari………,	tanggal…………………….

Penyusun,

[Nama]

[NIM………………]

Menyetujui,

Dosen	Pembimbing,

[Nama]

[NIP/NPU………………]
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Nama
NIM
Departemen

:	................................................
:	................................................
:	................................................

YOGYAKARTA

2019

Lampiran 2. Contoh Halaman Persetujuan Usulan Penelitian

HALAMAN	PERSETUJUAN

Usulan	penelitian	untuk	penulisan	hukum	ini	telah	disetujui	oleh	

Dosen	Pembimbing,	

pada	hari………,	tanggal…………………….

Penyusun,

[Nama]

[NIM………………]

Menyetujui,

Dosen	Pembimbing,

[Nama]

[NIP/NPU………………]
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Lampiran 3. Contoh Halaman Judul/Sampul Penulisan Hukum

KEMENTERIAN	PENDIDIKAN	DAN	KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS	GADJAH	MADA

FAKULTAS	HUKUM

PENULISAN	HUKUM

JUDUL

Penulisan	Hukum	ini	disusun	untuk	melengkapi	persyaratan	
dalam	memperoleh	gelar	Sarjana	Hukum

Oleh:

Nama
NIM
Departemen

:	................................................
:	................................................
:	................................................

YOGYAKARTA

2019

Lampiran 4. Contoh Halaman Pengesahan Penulisan Hukum

HALAMAN	PENGESAHAN

Penulisan	hukum	ini	telah	dipertahankan	di	hadapan	Dewan	Penguji	
Fakultas	Hukum	Universitas	Gadjah	Mada,
pada	hari………,	tanggal…………………….

Dewan	Penguji,
Ketua,

[Nama]
[NIP/NPU………………]

Mengetahui,
Ketua	Departemen	Hukum………,

[Nama]
[NIP………………]

Mengesahkan,
Dekan	Fakultas	Hukum	Universitas	Gadjah	Mada

[Nama]
[NIP………………]

Anggota	I,

[Nama]
[NIP/NPU………………]

Anggota	II,

[Nama]
[NIP/NPU………………]
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Lampiran 3. Contoh Halaman Judul/Sampul Penulisan Hukum

KEMENTERIAN	PENDIDIKAN	DAN	KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS	GADJAH	MADA

FAKULTAS	HUKUM

PENULISAN	HUKUM

JUDUL

Penulisan	Hukum	ini	disusun	untuk	melengkapi	persyaratan	
dalam	memperoleh	gelar	Sarjana	Hukum

Oleh:

Nama
NIM
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:	................................................
:	................................................
:	................................................

YOGYAKARTA

2019

Lampiran 4. Contoh Halaman Pengesahan Penulisan Hukum

HALAMAN	PENGESAHAN

Penulisan	hukum	ini	telah	dipertahankan	di	hadapan	Dewan	Penguji	
Fakultas	Hukum	Universitas	Gadjah	Mada,
pada	hari………,	tanggal…………………….

Dewan	Penguji,
Ketua,

[Nama]
[NIP/NPU………………]

Mengetahui,
Ketua	Departemen	Hukum………,

[Nama]
[NIP………………]

Mengesahkan,
Dekan	Fakultas	Hukum	Universitas	Gadjah	Mada

[Nama]
[NIP………………]

Anggota	I,

[Nama]
[NIP/NPU………………]

Anggota	II,

[Nama]
[NIP/NPU………………]
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Sadar akan perannya sebagai pusat informasi ilmiah di 
bidang hukum khususnya, Unit Perpustakaan Fakultas 
Hukum UGM berupaya untuk selalu dapat memenuhi 
kebutuhan informasi di bidang hukum. Perpustakaan 
Fakultas Hukum UGM memiliki koleksi lebih dari 24.166 
judul (44.155 eksemplar) yang terdiri dari teks 10.135 judul 
(28.004 buku), referensi 1.451 judul (2.350 jilid), jurnal 120 
judul (1.208 julid), penelitian 271 judul (271 jilid), penulisan 
hukum 6.820 judul (6820 jilid), tesis 5.164 judul (5.164 jilid), 
dan disertasi 153 judul (153 jilid). Seiring dengan 
meningkatnya penggunaan internet, Perpustakaan Fakultas 
Hukum UGM telah menyediakan fasilitas komputer untuk 
akses internet serta melanggan Westlaw yang dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian. 
Selain Westlaw, international journal database yang dapat 
diakses, antara lain JSTOR, Proquest, Science Direct, 
Springer-Link dan berbagai journal database lainnya melalui 
laman Perpustakaan UGM [http://lib.ugm.ac.id/].
 
1. Manfaat Menggunakan Perpustakaan

Selain sebagai tempat membaca, keuntungan lain di 
perpustakaan adalah:
a. Mendapatkan buku-buku referensi: di perpustakaan, 

pengunjung bisa menemukan berbagai sumber 
referensi untuk membantu penulisan dan penelitian. 
Koleksi bahan referensi antara lain ensiklopedi, kamus, 
peraturan perundang-undangan, dan direktori. Selain 
buku-buku referensi juga tersedia buku teks yang 

dipinjamkan serta terbitan berkala seperti jurnal, 
bulletin, newsletter, surat kabar harian, majalah ilmiah 
dan populer serta jurnal online yang bisa diakses lewat 
komputer (internet) di perpustakaan.

b. Mendapatkan layanan peminjaman buku: jika tidak 
ingin berlama-lama duduk di kursi baca, di 
perpustakaan, pengunjung bisa meminjam buku teks 
yang diinginkan sesuai dengan peraturan peminjaman 
buku di perpustakaan.

c. Mendapatkan layanan pustakawan: keberadaan 
pustakawan di perpustakaan tidak saja mengurusi hal 
teknis perpustakaan, namun keberadaannya ditujukan 
untuk membantu anggota/pengunjung perpustakaan 
dalam mencari informasi yang 

d. dibutuhkan. Pustakawan akan membantu mencarikan 
bahan/ informasi yang dibutuhkan di dalam 
perpustakaan maupun rujukan lain jika informasi yang 
dibutuhkan tidak berada di perpustakaan tersebut.

e. Suasana lebih fokus: banyak orang memilih datang ke 
perpustakaan karena bisa mendapatkan situasi yang 
kondusif untuk memfokuskan pikiran agar bisa 
berkonsentrasi dalam membaca, menulis atau 
melakukan penelitian literatur karena tersedia banyak 
informasi dan suasana yang tidak terganggu dengan 
aktivitas lain seperti gangguan televisi, handphone, 
dan lain-lain. Selain hal itu, Perpustakaan juga 
menyediakan beberapa Ruang Carel yang bisa 
digunakan oleh mahasiswa untuk bisa lebih fokus 
belajar. Terdapat 22 (dua puluh dua) Ruang Carel yang 

Lampiran 5. Contoh Pernyataan

PERNYATAAN

Dengan	ini	saya	menyatakan	bahwa	Penulisan	hukum	ini	tidak	pernah	

diajukan	 untuk	 memperoleh	 gelar	 kesarjanaan	 di	 suatu	 Perguruan	

Tinggi	lain,	dan	sepanjang	pengetahuan	saya	di	dalamnya	tidak	terdapat	

karya	atau	pendapat	yang	pernah	ditulis	atau	diterbitkan	oleh	orang	lain,	

kecuali	yang	secara	tertulis	diacu	dalam	naskah	ini	dan	disebutkan	dalam	

daftar	pustaka.

Yogyakarta,	[tanggal	bulan	tahun]

[Nama]

[NIM………………]

Lampiran 6. Perpustakaan Fakultas Hukum UGM
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dibutuhkan tidak berada di perpustakaan tersebut.
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Lampiran 6. Perpustakaan Fakultas Hukum UGM
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dapat dipinjam dan dimanfaatkan oleh anggota 
perpustakaan.

e. Perpustakaan menyediakan beberapa komputer yang 
terkoneksi dengan internet yang bisa dipakai oleh 
pengunjung sebagai sarana untuk mencari 
buku/katalog atau untuk akses jurnal, e-book yang 
dilanggan, serta untuk mencari bahan atau informasi 
yang dibutuhkan.

f. Komunitas belajar: datang keperpustakaan akan bisa 
bertemu dengan beberapa orang yang memiliki 
minat belajar yang sama sehingga dapat bertukar 
pikiran dengan orang lain untuk bisa menanyakan 
banyak hal yang berhubungan dengan belajar dan 
studi literatur. Perpustakaan menyediakan 2 (dua) 
ruang khusus diskusi yang dikhususkan bagi 
mahasiswa yang ingin berdiskusi.

2.  Layanan Perpustakaan
Beberapa layanan Perpustakaan Fakultas Hukum UGM 
adalah:
a. Sirkulasi Buku

Layanan peminjaman buku diberikan kepada mahasiswa 
dan dosen Fakultas Hukum UGM. Jumlah buku yang 
dapat dipinjam sebanyak 5 (lima) eksemplar selama 14 
hari dan dapat diperpanjang kembali.

b. Referensi
Layanan referensi bertujuan membantu dalam 
mendapatkan informasi untuk bahan penulisan atau 
penelitian. Koleksi referensi meliputi ensiklopedi, 
peraturan perundang-undangan, kamus, direktori, dan 

lain-lain.
c. Terbitan Berkala

Layanan terbitan berkala menyediakan sumber-sumber 
informasi berupa jurnal, buletin, majalah, newsletter, 
dan lain-lain.

d. Hasil Penelitian
Koleksi hasil penelitian mahasiswa, dosen, serta 
penelitian lain di bidang hukum. 

e. Layanan Online
Layanan Online adalah fasilitas akses informasi melalui 
internet. Perpustakaan Fakultas Hukum UGM 
menyediakan layanan online berupa katalog koleksi yang 
dapat diakses secara daring.

3. Pengolahan Bahan Pustaka
Semua bahan pustaka di Perpustakaan Fakultas Hukum 
UGM diklasifikasikan dengan berpedoman sistem UDC 
(Unviersal Decimal Clasification). Dengan sistem ini disiplin 
ilmu dikelompokkan ke dalam 10 golongan utama. Setiap 
golongan utama kemudian diuraikan ke dalam golongan 
kedua, ketiga, dan seterusnya. Adapun kelas utama dari UDC 
adalah sebagai berikut:
Umum:
1. filsafat dan psikologi
2. agama, teologi
3. ilmu sosial
4. teknologi
5. ilmu alam
6. teknologi
7. seni

8. bahasa, linguistik, dan susastra
9. geografi, biografi, dan sejarah

Berikut ini adalah contoh uraian hierarki skema UDC, 
semakin panjang nomor klasifikasinya maka semakin rinci 
materi yang dikandungnya.
340 Ilmu Hukum 
340.1 Hukum Internasional
340.2 Organisasi Internasional
340.3 Hubungan Internasional
341.231.14 Hak Asasi Manusia
Setelah diklasifikasi setiap buku akan dibuat No. Panggil yang 
terdiri dari tiga baris, baris pertama berisi 3 huruf nama 
pengarang, baris kedua nomor klasifikasi, baris ketiga adalah 
inisial judul buku. Berikut adalah ilustrasi No. Panggil buku 
341.9/Dja/h.
341.9: Nomor klasifikasi buku
Dja: Djatikoesoema (pengarang)
h: Hukum Internasional Bagian Perang (inisial judul)

4. Peraturan Umum
a. Mahasiswa membawa kartu mahasiswa UGM untuk 

m a s u k  r u a n g a n ,  m e m i n j a m  m a u p u n 
mengembalikan buku.

b. Tas, jaket, map masuk ke dalam loker yang telah 
disediakan, gembok dan kunci loker harap 
membawa sendiri.

c. Berperi laku dan berpakaian sopan serta 
mengenakan sepatu.

5. Keanggotaan
Untuk menjadi anggota Perpustakaan Fakultas Hukum UGM 
dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran ulang 
dengan menunjukkan kartu mahasiswa. Bagi mahasiswa dari 
luar   UGM yang akan memanfaatkan fasilitas Perpustakaan 
Fakultas Hukum UGM harus membawa surat pengantar dari 
instansi yang bersangkutan yang kemudian harus mendapat 
persetujuan dari petugas perpustakaan dan berlaku selama 
3 hari kerja hanya untuk membaca.

6. Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Bebas 
Pustaka

a. Daring
I. Mahasiswa mengirimkan melalui jasa pengiriman 

(PT POS, JNE, TIKI, dan sejenisnya) berupa  1 (satu) 
h a rd co p y  &  C D  y a n g  b e r i s i  s o f t  f i l e 
skripsi/tesis/disertasi seperti yang diunggah ke 
Electronic, Thesis, Dissertasion (ETD) Perpustakaan 
UGM (Pusat)

ii. Mahasiswa yang telah menyelesaikan persyaratan 
poin (a) di atas, akan mendapat tanda terima 
berupa : 

1. Surat Bebas Pustaka digital, sebagai tanda tidak 
mempunya i  p i n j aman  buku  dan  denda 
keterlambatan melalui Whatshapp Mahasiswa 

2. S u r a t  T a n d a  T e r i m a  p e n y e r a h a k a n 
skrips i/tes is/disertas i  melalui Whatshapp 
Mahasiswa.
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b. Luring
i. Mahasiswa menyerahkan 1 (satu) hardcopy & CD 

yang berisi soft file skripsi/tesis/disertasi seperti 
yang diunggah ke Electronic, Thesis, Dissertasion 
(ETD) Perpustakaan Pusat ke Perpustakaan Fakultas 
Hukum UGM pada jam kerja layanan perpustakaan : 
Senin s.d. Jum'at, jam 09.00 s.d. 14.00. 

ii. Mahasiswa yang telah menyelesaikan persyaratan 
poin (a) di atas, akan mendapat tanda terima berupa 
: 
1. Surat Bebas Pustaka, sebagai tanda tidak 

mempunyai pinjaman buku dan denda 
keterlambatan. 

2. Su ra t  Tanda  Te r ima  penyerahakan 
skripsi/tesis/disertasi,

5. Surat Pengganti Bebas Pustaka (dipakai untuk 
mendaftar yudisium/wisuda)

a. Daring : 
i. Mahasiswa mengirimkan 1 (satu) soft file komplit 

skripsi (Penulisan Hukum) /Tesis/Disertasi ke alamat 
e-mail : sunarnomip@ugm.ac.id, dan setelahnya 
konfirmasi ke Whatshapp 08157998680 dengan 
mencantumkan nama lengkap dan Nomor Induk 
Mahasiswa. 

ii. Mahasiswa yang tinggal di luar D.I. Yogyakarta 
pengembalian buku dengan cara mengirimkan buku 
melalui jasa pengiriman PT. POS, JNE, TIKI, dan 
sejenis dengan alamat Perpustakaan Fakultas 
Hukum UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, kemudian 

mengirimkan bukti pengiriman melalui foto/scan-
nya 

iii. Mahasiswa yang mempunyai denda perpustakaan 
karena keterlambatan sebelum masa Pandemi 
Covid-19 membayar denda dengan cara transfer ke 
reken in g  :  UGM HK KAF PENERIMAAN 
PERPUSTAKAAN, BANK MANDIRI, NOMOR 
REKENING : 0088888806011080003 lewat ATM 
atau e-banking, dan setelahnya kirim foto atau scan 
bukti transfer ke WA 08157998680. 

iv. Surat Penggganti Bebas Pustaka akan dikirim secara 
on-line melalui WA ke mahasiswa, mahasiwa 
menandatangani kesanggupan untuk menyerahkan 
1 (satu) hardcopy dan soft file Skripis/Tesis/Disertasi 
ke  perpus takaan  da l am waktu  sebe lum 
wisuda/pengambilan ijazah ke perpustakaan, dan 
mengirim-kan kembali foto/scan surat yang telah 
ditandatangani ke WA 08157998680.

b. Luring
i. Mahasiswa yang meminjam buku di Perpustakaan 

Fakultas Hukum UGM dan tinggal di Yogyakarta 
mengembalikan ke Perpustakaan pada hari kerja : 
Senin s.d. Jum'at, Jam 09.00 s.d 14.00.

ii. Mahasiswa menyelesaikan kewajiban atas denda 
sebelum masa pandemic covid-19, dan penggantian 
atas kehilangan buku (jika kejadian ini ada).

iii. Mahasiswa menerima surat fisik berupa surat 
pengganti bebas pustaka dan surat bukti 
penyerahan penulisan hasil penelitian karya akhir.

8. Akses Koleksi Bahan Pustaka 
a. Luring Peminjaman Buku

i. Waktu layanan : Senin s.d. Jum'at Jam 09.00 s.d. 
14.00

ii. Menunjukkan kartu mahasiswa
iii. Peminjaman buku maksimal 5 buku
iv. Lama peminjaman 14 hari kerja, dan dapat 

diperpanjang lagi di perpustakaan.
v. Kehilangan buku dengan mengganti buku dengan 

judul, pengarang, penerbit yang sama dalam jumlah 
2 (dua) kali lipatnya.

vi. Denda keterlambatan pengembalian buku atas 
pinjaman buku sebelum masa pandemi covid-19 
tidak diberlakukan.

vii. Keterlambatan pengembalian buku atas buku yang 
dipinjam mulai 2 Juni 2020 tetap akan dikenanan 
denda.

viii. Pembayaran denda atas  ke ter lambatan 
pengembalian buku pinjaman sebelum sebelum 
masa Pandemi Covid-19  dilakukan dengan cara 
transfer ke : rekening : UGM HK KAF PENERIMAAN 
PERPUSTAKAAN, BANK MANDIRI, NOMOR 
REKENING : 0088888806011080003 lewat ATM 
atau e-banking, dan setelahnya kirim foto atau scan 
bukti transfer ke WA 08157998680

ix. Mahasiswa yang tinggal di luar D.I. Yogyakarta 
pengembalian buku dengan cara mengirimkan 
buku melalui jasa pengiriman PT. POS, JNE, TIKI, dan 
sejenis dengan alamat Perpustakaan Fakultas 

Hukum UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, kemudian 
mengirimkan bukti pengiriman melalui foto/scan-
nya ke WA 081579986880.

b. Daring
i. Perpustakaan Fakultas Hukum tidak menyediakan 

layanan akses buku digital.
ii. Mahasiswa dapat melakukan akses e-journal, e-

databases ,  dan  e-books  me la lu i  l aman 
www.lib.ugm.ac.id pada fitur “AKSES E-JURNAL” 
untuk jurnal yang dilanggan UGM, dan fitur 
“JURNAL ONLINE UGM” jurnal yang diterbitkan 
oleh Fakultas dan Unit lain di Univrsitas Gadjah 
Mada.  

iii. Mahasiswa dapat akes hasil penelitian karya akhir 
mahasiswa  melalau laman  pada www.lib.ugm.ac.id
fitur “ELECTRONIC THESES & DISSERTAATIONS 
UGM (ETD).  

iv. Mahasiswa dapat akes artikel, makalah, tugas kuliah, 
presentasi, materi kuliah, video melalau laman 
www.lib.umg.ac.id pada fitur “RESPOSITORY.  

9 Pe l a y anan  kon su l t a s i  t en t an g  L a y anan 
Perpustakaan Fakultas Hukum UGM dapat 
menghubungi : e-mail : sunarnomip@ugm.ac.id, 
atau HP 08157998680

10. Aturan Peminjaman Koleksi
Jumlah buku yang bisa dipinjam sebanyak 5 eksemplar 
dengan ketentuan:
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bukti transfer ke WA 08157998680. 

iv. Surat Penggganti Bebas Pustaka akan dikirim secara 
on-line melalui WA ke mahasiswa, mahasiwa 
menandatangani kesanggupan untuk menyerahkan 
1 (satu) hardcopy dan soft file Skripis/Tesis/Disertasi 
ke  perpus takaan  da l am waktu  sebe lum 
wisuda/pengambilan ijazah ke perpustakaan, dan 
mengirim-kan kembali foto/scan surat yang telah 
ditandatangani ke WA 08157998680.

b. Luring
i. Mahasiswa yang meminjam buku di Perpustakaan 

Fakultas Hukum UGM dan tinggal di Yogyakarta 
mengembalikan ke Perpustakaan pada hari kerja : 
Senin s.d. Jum'at, Jam 09.00 s.d 14.00.

ii. Mahasiswa menyelesaikan kewajiban atas denda 
sebelum masa pandemic covid-19, dan penggantian 
atas kehilangan buku (jika kejadian ini ada).

iii. Mahasiswa menerima surat fisik berupa surat 
pengganti bebas pustaka dan surat bukti 
penyerahan penulisan hasil penelitian karya akhir.

8. Akses Koleksi Bahan Pustaka 
a. Luring Peminjaman Buku

i. Waktu layanan : Senin s.d. Jum'at Jam 09.00 s.d. 
14.00

ii. Menunjukkan kartu mahasiswa
iii. Peminjaman buku maksimal 5 buku
iv. Lama peminjaman 14 hari kerja, dan dapat 

diperpanjang lagi di perpustakaan.
v. Kehilangan buku dengan mengganti buku dengan 

judul, pengarang, penerbit yang sama dalam jumlah 
2 (dua) kali lipatnya.

vi. Denda keterlambatan pengembalian buku atas 
pinjaman buku sebelum masa pandemi covid-19 
tidak diberlakukan.

vii. Keterlambatan pengembalian buku atas buku yang 
dipinjam mulai 2 Juni 2020 tetap akan dikenanan 
denda.

viii. Pembayaran denda atas  ke ter lambatan 
pengembalian buku pinjaman sebelum sebelum 
masa Pandemi Covid-19  dilakukan dengan cara 
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Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada150 Panduan Program Sarjana 151

a. Lama waktu pinjam buku adalah 14 hari dan dapat 
diperpanjangan waktu peminjaman.

b. Transaksi peminjaman dengan menunjukkan kartu 
mahasiswa milik sendiri dan penggunaan kartu 
mahasiswa milik orang lain merupakan larangan.

c. Keterlambatan pengembalian akan dikenakan denda 
sebesar Rp500,00/buku/hari.

d. Jika menghilangkan buku yang dipinjam wajib 
menggantinya dengan buku yang sama sebanyak 2 (dua) 
eksemplar, dan jika buku tidak ada di pasaran makan 
peminjam wajib mengganti buku dengan subyek yang 
sejenis sejumlah 4 eksemplar dalam judul yang sama.

e. Koleksi yang tidak dipinjamkan adalah jenis penelitian, 
penulisan hukum, tesis, disertasi, jurnal, majalah, koran, 
buku reserve atau referensi dengan kode R.

f. Koleksi cadangan (”R”dan”D”) tidak dipinjamkan. Kode 
”R” berarti Referensi dan kode ”D” berarti Deposit. 
Keduanya tidak dipinjamkan dan hanya untuk dibaca di 
tempat (tidak boleh keluar dari perpustakaan).

Lampiran 7. Pedoman Penggunaan Westlaw

Westlaw adalah database yang berisi informasi, dokumen/material hukum yang dilanggan secara online oleh Fakultas 
Hukum UGM. Westlaw dapat diakses secara gratis oleh sivitas akademika Fakultas Hukum UGM melalui jaringan internet 
(network) di Fakultas.Dengan mengakses Westlaw akan didapatkan berbagai informasi/material hukum dari 23.000 lebih 
database seluruh dunia seperti: artikel jurnal, case law, state and federal statutes, administrative codes, newspaper and 
magazine articles, public records, law journals, law reviews, treatises, legal forms,dan lain-lain. Berikut adalah langkah 
singkat bagaimana mengakses online database Westlaw:

1. Buka website perpustakaan UGM  kemudian pilih e-resources.yaitu: lib.ugm.ac.id
2. Klik Database, Jurnal, dan Buku Electronic Online.
3. Pilih westlaw di Sub Jurnal Sosial-Humaniora
4. Tunggu beberapa saat hingga muncul halaman muka Westlaw International seperti tampak pada gambar berikut:
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b. Transaksi peminjaman dengan menunjukkan kartu 
mahasiswa milik sendiri dan penggunaan kartu 
mahasiswa milik orang lain merupakan larangan.

c. Keterlambatan pengembalian akan dikenakan denda 
sebesar Rp500,00/buku/hari.

d. Jika menghilangkan buku yang dipinjam wajib 
menggantinya dengan buku yang sama sebanyak 2 (dua) 
eksemplar, dan jika buku tidak ada di pasaran makan 
peminjam wajib mengganti buku dengan subyek yang 
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5. Sekarang sudah masuk di halaman pencarian data, untuk mencari dokumen harus dipilih database (maks.10) yang ada 
dengan cara mencentang database yang ada di bagian database area.

6. Setelah memilih database, saatnya mengetikkan ekspresi kata kunci untuk mencari dokumen yang diinginkan pada 
Search area. Contoh ekspresi penulisan dalam pencarian dokumen:
a. Judul (Title):
 TI(”SEA POLLUTION”)
b. Pengarang (Author):

AU(“Susi Dwi Harijanti”)
c. Subjek (Subject):

SUJ(”cyber crimes”)
7.  Tunggu sesaat dan akan didapatkan dokumen yang diinginkan.

Lampiran 8. Petunjuk Penggunaan eLisa UGM

E-learning Universitas Gadjah Mada (eLisa) merupakan 
suatu sistem e-learning (belajar jarak jauh) atau lebih 
tepatnya system e-course (kuliah jarak jauh) untuk civitas 
academica Universitas Gadjah Mada. Sistem ini ditujukan 
untuk menjembatani dosen dan mahasiswa dalam proses 
belajar mengajar di luar jam kuliah melalui situs http:// 
elisa.ugm.ac.id. Berbagai fitur interaktif yang ada pada situs 
eLisa antara lain: prosedur pendaftaran, komunitas 
pembelajaran, materi kuliah, dan diskusi. Situs eLisa sangat 
mudah digunakan. Seorang user tinggal memilih menu 
yang disediakan untuk menuju bagian yang ingin 
digunakan.
1.  Melakukan Login

Sebagai langkah awal untuk menggunakan fasilitas situs 
eLisa setiap user diharuskan login. Untuk melakukan 
login, user dapat memasukkan user ID dan password 
yang dimilikinya pada panel yang disediakan (pada panel 
sebelah kanan). Pada form login, masukkan User ID dan 
Password. Sebagai contoh, masukkan “admin” pada field 
User ID dan “password” pada field password. Klik tombol 
Login. Apabila login berhasil, akan menampilkan 
halaman user sesuai dengan otoritasnya (Admin, Dosen, 
Asisten, dan Mahasiswa).

2.  Lupa Password
Jika seorang user kelupaan passwordnya, dia dapat 
mengakses fasilitas ini untuk mendapatkan password 
baru. Namun fasilitas ini hanya dapat digunakan jika user 
tersebut telah menyediakan alamat email pada data 
dirinya. Hal tersebut dikarenakan password baru yang 
dibuatkan oleh sistem akan dikirimkan via email.

3.  Melihat Arsip Berita
Berita terbaru akan selalu ditampilkan di halaman 
depan. Untuk melihat berita-berita lama, pengunjung 
dapat mengakses menu Lihat Arsip Berita pada panel 
kiri dan memilih berita mana yang akan dibaca dari 

daftar judul berita yang tampil. Gambar 2.6 
menampilkan form daftar berita. Klik pada Judul berita, 
untuk memilih berita yang akan dibuka.

4.  Mengirim dan Membaca Pesan
Setiap user yang terdaftar di eLisa memiliki fasilitas 
untuk berkomunikasi dengan user yang lain melalui 
fasilitas messaging dalam eLisa. Setiap user melakukan 
login, akan ada pemberitahuan jika ada pesan baru 
untuknya pada bagian utama. Jika ingin mengirim 
pesan klik tulis pesan dan klik pesan masuk untuk 
membaca pesan pada halaman depan user Form 
bagian Tulis pesan.

5.  Manual Mahasiswa
a.  Mengedit Informasi Pribadi

Mahasiswa diberikan hak untuk mengubah Informasi 
pribadinya, seperti nama, angkatan, nomor induk 
fakultas, nomor induk universitas, alamat e-mail, alamat 
rumah, dll. Hal ini dilakukan apabila ada perubahan data 
pribadi, sehingga informasi pribadi selalu up-to- date.

b.  Mencari Komunitas
Den gan  berkemban gnya  s i t u s  eL i s a  maka 
menyebabkan jumlah Komunitas bertambah banyak. 
Hal ini mungkin dapat menyulitkan user untuk 
menentukan komunitas yang akan dipilih, maka untuk 
kemudahan mahasiswa diberikan fasilitas untuk mencari 
komunitas.

c.  Bergabung ke Dalam Suatu Komunitas
Setiap mahasiswa mempunyai hak untuk mendaftar 
pada suatu komunitas, tapi untuk menjadi suatu anggota 
komunitas, informasi mengenai mahasiswa tersebut 
akan diverifikasi oleh dosen yang mempunyai 
komunitas.

d.  Melihat Materi
 Apabila mahasiswa sudah bergabung dalam suatu 

komunitas, maka mahasiswa dapat melihat materi- 
materi yang ada pada komunitasnya. Materi tersebut 
juga dapat di-download.
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Lampiran 9. Informasi Layanan Pendaftaran Yudisium dan Wisuda

A. LAYANAN PENDAFTARAN YUDISIUM SARJANA
Yudisium di Fakultas Hukum UGM dilaksanakan setiap 
bulan dan bagi mahasiswa yang akan mendaftar 
yudisium wajib mengikuti prosedur dan melengkapi 
semua syarat berkas yudisium. Pendaftaran Yudisium 
dapat dilakukan setiap saat namun Fakultas akan 
membatasi pendaftar per tanggal 20 pada setiap 
bulannya pada setiap bulannya. Apabila tanggal 20 
bertepatan dengan hari libur/sabtu/minggu, maka 
batas pendaftarannya akan diundur sampai pada hari 
kerja berikutnya. Berikut adalah prosedurnya:
1. Mengunduh dan Mencetak formulir yudisium

Formulir yudisium dapat diperoleh dari: 
https://law.ugm.ac.id/daftar-yudisium/ 

2. Mengisi formulir daring pendaftaran yudisium 
y a n g  t e r s e d i a  d i  l a m a n 
https://law.ugm.ac.id/daftar-yudisium/. Berkas 
yudisium yang harus diunggah (dalam bentuk 
PDF) adalah:
a. Surat Permohonan Yudisium Sarjana (yang 

sudah ditanda tangani)
b. Transkrip Sementara (pastikan sudah 

mengambil semua mata kuliah dan nilai sudah 
keluar semua termasuk KKN dan Penulisasn 
Hukum)

c. Surat Bebas pustaka dari perpustakaan 
Fakultas Hukum UGM

d. Bukti Pembayaran Herregistrasi semester 
terakhir

e. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
f. Fotokopi ijazah SMA 1 lembar.

3. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan melakukan 
pengecekan dan pengesahan berkas Yudisium 
untuk dimasukkan ke dalam daftar yudisium di 
SIA-SIMASTER.

4. Setelah tahap 1 � 3 sudah dilalui, mahasiswa 
melakukan update data nomor telepon HP dan 
email non-UGM via Simaster pada menu 
Pengaturan, submenu Data Akun.

5. Melengkap i  prasyarat  yud i s ium dengan 
melengkapi data bebas pinjam, ETD, Gama co-
brand dan exit survey.

6. Mendaftar yudisium melalui SIMASTER di menu 
Akademik submenu Yudisium dan menyesuaikan 
dengan per iode yudis ium yang sedang 
berlangsung.

7. Setelah disetujui pendaftaran di SIMASTER, 
mahasiswa melakukan entri data online.

8. Penulisan judul tesis menggunakan format Title 
Case :  Huruf pertama pada set iap kata 
utama/mayor menggunakan huruf kapital/besar. 
Kata-kata minor seperti kata sandang, kata depan, 
dan kata sambung tidak menggunakan huruf 
kapital kecuali terletak pada kata pertama dari 
judul tesis.

9. Penulisan nama untuk ijazah adalah nama lengkap 
tanpa gelar dan sesuai ijazah S-1 dengan 
menggunakan format Title Case: huruf pertama 

pada setiap penggalan nama menggunakan huruf 
kapital/besar.  Bila ada ralat nama atau tanggal 
lahir harus melampirkan fotokopi Akta Kelahiran 
atau Salinan Putusan Pengadilan.

10. Untuk penulisan judul tesis dan nama untuk ijazah 
harus dilakukan secara benar dan dicek kembali 
sebelum disimpan dalam sistem SIMASTER 
dikarenakan jika ada kekeliruan dalam pengisian 
data maka menjadi tanggung jawab mahasiswa 
sendiri.

11. Ketika unggah Ijazah, KTP, dan pasfoto, tiap file 
tidak boleh melebihi 1 MB.

12. Pada saat unggah pasfoto berwarna (resmi dan 
terbaru), berlatar belakang biru.

13. Rapat Yudisium dilaksanakan pada minggu terakhir 
bulan berjalan.

B. LAYANAN PENDAFTARAN WISUDA SARJANA
Periode wisuda program Sarjana di Universitas Gadjah 
Mada dilaksanakan pada bulan Februari, Mei, Agustus 
dan November. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti 
wisuda wajib untuk mengikuti prosedur pendaftaran 
wisuda dan melengkapi semua berkas paling lambat 
tanggal 20 pada setiap bulan sebelum bulan periode 
wisuda. Perlu diperhatikan prosedur pendaftaran 
wisuda berbeda peruntukannya dengan prosedur 
pendaftaran yudisium, sehingga ketika mahasiswa 
sudah melakukan pendaftaran yudisium, yang 
bersangkutan wajib melakukan pendaftaran Wisuda. 

Berikut adalah prosedurnya.
1. Mahasiswa mendaftar wisuda di Fakultas pada 

t a u t a n  y a n g  t e r s e d i a  d i  l a m a n 
https://law.ugm.ac.id/daftar-yudisium/. 

2. Selanjutnya mahasiswa juga mengisi Formulir Data 
Orang Tua Wisudawan (dengan login SSO) yang 
tersedia di laman https://law.ugm.ac.id/daftar-
yudisium/. 

3. Setelah mahasiswa melakukan poin 1 -2 dan 
melakukan entri data yudisium di Simaster dan 
sudah diverifikasi baik oleh Fakultas maupun 
Direktorat Pendidikan dan Pengajaran UGM, 
maka untuk selanjutnya mahasiswa mendaftar 
Wisuda via Simaster.

4. Sebelum melakukan pendaftaran wisuda, 
mahas i swa melakukan pengecekan dan 
persetujuan isian data ijazah dengan klik Preview 
Ijazah.

5. Setelah preview ijazah disetujui maka silahkan klik 
Daftar Wisuda.

Berkas wisuda yang harus dicetak dan dikumpulkan:
1. Pas foto hitam putih ukuran 3×4 sebanyak 5 (lima) 

lembar dengan ketentuan warna dasar gelap, 
kertas doff, menghadap lurus ke depan, kedua 
daun telinga harus kelihatan bagi yang tidak 
berjilbab, dan tidak memakai kacamata hitam.

2. KTM Asli dan Fotokopi KTM sebanyak 1 (satu) 
lembar;

3. Kartu bimbingan skripsi yang sudah ditandatangani 
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oleh dosen pembimbing skripsi;
4. Untuk yang cuti harus melampirkan bukti cuti;
5. Semua berkas dimasukkan ke dalam stopmap 

warna Biru dan dikumpulkan ke Loket Pelayanan 
Akademik paling lambat tanggal 20 di bulan 
sebelum periode wisuda atau dapat dikirim 
melalui pos.

C. LAYANAN CETAK SURAT KETERANGAN LULUS
1. Mengisi formulir permohonan SKL melalui tautan 

https://law.ugm.ac.id/permohonan-cetak-
surat-keterangan-lulus/.

2. Petugas akan cek semua nilai anda apakah sudah 
lengkap atau belum. (waktu pengerjaan 3 hari 
kerja)

3. Selama masa darurat Covid-19 maka SKL yg sudah 
diterbitkan akan diemail ke akun email yang 
tertera saat pengisian form permohonan.

D. LAYANAN ADMINISTRASI SURAT KETERANGAN 
PENGGANTI LEMBAR PENGESAHAN TUGAS 
AKHIR
1. M a h a s i s w a  m e n g i s i  f o r m u l i r  d a r i n g 

https://law.ugm.ac.id/prosedur-permohonan-
pengajuan-surat-keterangan-dan-pengganti-
lembar-pengesahan-tugas-akhir/, dan pastikan 
data yang diisikan lengkap dan benar.

2. Pengelola Program Studi memverifikasi kebenaran 
data yang diberikan mahasiswa berdasarkan BA 

Ujian &/ persetujuan revisi skripsi/tesis/disertasi 
dari dosen penguji;

3. Pengelola prodi mengajukan permohonan kepada 
Dekan (prodi S3) atau Wakil Dekan Bidang 
Akademik dan Kemahasiswaan (prodi S1 & S2) 
berdasarkan hasil verifikasi untuk diterbitkannya 
surat keterangan pengganti lembar pengesahan 
skripsi/tesis/disertasi;

4. Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
Kemahasiswaan menerbitkan Surat Keterangan 
Pengganti Lembar Pengesahan Tugas akhir dan 
dikirim ke prodi dan Perpustakaan Universitas;

5. Pengelola prodi mengirim surat keterangan 
dimaksud ke mahasiswa untuk dilampirkan dalam 
unggah mandiri tugas akhir.

E. LAYANAN AKADEMIK LAINNYA
Layanan akademik lainnya berupa permohonan 
surat/dokumen administrasi akademik yang 
disediakan oleh Seksi Akademik dan Kemahasiswaan 
d a p a t  d i a k s e s  m e l a l u i  l a m a n 
https://law.ugm.ac.id/jenis-pelayanan/. Draf 
surat/dokumen yang dimohonkan dapat diajukan ke 
Loket Pelayanan Akademik di Gedung A Lantai 1 
Fakultas Hukum UGM. Apabila terdapat pertanyaan 
lebih lanjut dapat menghubungi:

Narahubung Layanan Akademik Fakultas Hukum 
UGM
Loket Pelayanan Akademik, Gedung A Lantai 1 Kampus 
Bulaksumur UGM
(0274) 512781 ext. 1108, WhatsApp: 0812-2764-9600 
(Senin-Jumat, 08.00-16.00 WIB)
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