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Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka

berdasarkan Keputusan Rektor Nomor:

254/P/SK/HT/2009, Program Magister Hukum

Kesehatan didirikan dan menjadi salah satu program

studi di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Dalam perkembangannya, Program Studi Magister

Hukum Kesehatan di Sekolah Pascasarjana ditinjau

kembali untuk disesuaikan dengan dasar keilmuan. Pada

tanggal 14 Desember 2010 Badan Pertimbangan dan

Pengembangan Sekolah Pascasarjana menetapkan

Program Studi Magister Hukum Kesehatan lebih tepat

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas

Gadjah Mada sehingga dapat menjawab berbagai

permasalahan hukum yang muncul di masyarakat

berkenaan dengan aspek kesehatan. 

PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN BERMULA DARI MINAT YANG MENGINDUK PADA PROGRAM STUDI

KEPENDUDUKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: 66/P/SK/HT/2009.

SAAT ITU MARAK PERSOALAN DI BIDANG KESEHATAN YANG TERKAIT ANTARA LAIN DENGAN ETIKA, HAK ASASI

MANUSIA, OBAT, PELAYANAN KESEHATAN, SERTA KASUS MALPRAKTIK, MEMBUTUHKAN TENAGA AHLI

PENGAMBIL KEBIJAKAN ATAU KONSULTAN DALAM BIDANG HUKUM KESEHATAN AGAR TERCIPTA KENYAMANAN

BAIK YANG BERSIFAT ADMINISTRATIF MAUPUN TINDAKAN MEDIS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN

KESEHATAN. 

Untuk itu, kemudian ditetapkan Keputusan Rektor

Nomor: 269/P/SK/HT/2011 tentang Pemindahan

Pengelolaan Program Magister Hukum Kesehatan UGM.

Tepatnya setelah 1 Juli 2011 penyelenggaraannya

dilakukan oleh Fakultas Hukum. Program Studi Magister

Hukum Kesehatan menghadirkan kurikulum

interdisipliner dan multidisipliner yang mencakup

berbagai topik seperti Perjanjian Terapeutik dan

Perlindungan Konsumen, Bioetik dan Hak Asasi Manusia,

Hukum Rumah Sakit, Malpraktik dalam Pelayanan

Kesehatan, Hukum Kesehatan Internasional, dan lain

sebagainya. Pembelajaran dalam kelas diampu oleh para

dosen yang sangat dihormati di bidangnya serta praktisi

yang berpengalaman di industri kesehatan, sehingga

membawa mahasiswa pada tingkat keahlian yang

mendalam, komprehensif, dan berwawasan global.
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A. DASAR HUKUM

Program Studi Magister Hukum Kesehatan UGM didirikan berdasarkan Keputusan Rektor

Universitas Gadjah Mada Nomor: 254/P/SK/HT/2009 tentang Pembukaan Program Studi Hukum

Kesehatan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

B. VISI

Visi Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM yaitu pelopor penguatan ilmu

hukum bidang kesehatan yang kompetitif, berkelas dunia yang unggul dan inovatif dalam rangka

mengabdi pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa yang

berdasarkan Pancasila.

C.
MISI

Menyelenggarakan pendidikan hukum kesehatan yang unggul secara akademik baik pada

tingkat nasional maupun global.

Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan hukum kesehatan yang bermanfaat bagi

masyarakat. 

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan

dan kesadaran hukum masyarakat. 

Mengembangkan kerjasasama di tingkat nasional dan internasional.

1.

2.

3.

4.

2
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D. TUJUAN

Pendidikan Magister Hukum Kesehatan yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan

yang unggul, kompeten, professional, handal, dan mampu menjawab tantangan zaman.

Produk penelitian hukum kesehatan berbasis keunggulan lokal yang menjadi rujukan nasional,

serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

yang adil dan merata.

Pengabdian masyarakat yang mendorong kesadaran hukum kesehatan secara berkelanjutan

sebagai prasyarat negara hukum yang demokratis.

Tata kelola program studi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel guna menunjang

efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. 

Kerjasama yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan alumni dan mitra.

Menjadikan Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM sebagai pendidikan

hukum bidang kesehatan terbaik di Indonesia melalui:

1.

2.

3.

4.

5.



E. SASARAN

Terwujudnya pembelajaran berbasis penelitian.

Tercapainya program studi berkelas dunia dan peningkatan reputasi di bidang pendidikan,

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama nasional dan internasional.

Terwujudnya pemantapan peran dalam penyelesaian masalah bangsa dengan pendekatan

kerakyatan dan sosio-kultur Indonesia, serta mengangkat keunggulan lokal ke tingkat dunia.

Terciptanya lingkungan kampus yang aman, tertib, dan nyaman.

1.

2.

3.

4.

5.

F. PROFIL LULUSAN

1.Berintegritas

Lulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan menjadi pribadi yang jujur, berkarakter kuat,

bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kebenaran dan nilai-nilai etika dalam menjalankan

pekerjaannya.

2.Profesional

Lulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan memiliki kemampuan menerapkan teori-teori

hukum kesehatan baik berupa knowledge maupun skill dalam bidang pekerjaannya.

3.Inovatif

Lulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan mempunyai kemampuan mengembangkan

hukum kesehatan melalui penelitian dan pengabdian masyarakat.

4.Mandiri

Lulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan mampu memecahkan permasalahan hukum di

bidang kesehatan dalam kehidupan masyarakat secara individu.

5.Adaptif

Lulusan Program Studi Magister Hukum Kesehatan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan

dan mengikuti perkembangan permasalahan hukum kesehatan kontemporer, baik dalam lingkup

nasional maupun global.
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Yamin, SIP.

Enang Suhartono
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Program Studi Magister Kesehatan Fakultas Hukum UGM diselenggarakan sebagai salah satu Program Studi yang ada

di Fakultas Hukum UGM. Di Fakultas Hukum UGM, masing-masing Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program

Studi yang mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan Program Studi, dengan dibantu oleh Sekretaris/Asisten

Ketua dan sejumlah Staf Administrasi Akademik dan Keuangan. Kelancaran penyelenggaraan dan pengembangan

masing-masing Program Studi menjadi tanggung jawab Ketua Program Studi dan dalam pengawasan Dekan Fakultas

Hukum UGM. Struktur organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

PIMPINAN FAKULTAS HUKUM

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 & 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.

STAFF PARTTIMER

Dias Lintang Kassaya

Niken Sabrina Handayani

Fadhila Ardianti Fitriadewi
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A. KELOMPOK MATA KULIAH 

Kurikulum Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM terdiri dari 25 (dua puluh lima) Mata Kuliah

yang dikelompokkan menjadi Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dan Sikap, Pengetahuan Hukum Kesehatan,

Keterampilan Khusus Hukum Kesehatan, dan Keterampilan Umum Hukum Kesehatan , yakni:

Hukum dan Kebijakan Kesehatan Nasional

Hukum Kesehatan: Perspektif HAM dan Bioetik

Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Kesehatan

Hukum dan Kebijakan Kesehatan Internasional

Hukum Pelayanan Kesehatan

Hukum Jaminan Kesehatan

Hukum Obat dan Makanan

Aspek Hukum Digitalisasi Kesehatan

Hukum Kesehatan Mental dan Penyandang Disabilitas

Hukum dan Etnografi Kesehatan

Gender dan Hukum Kesehatan

Hukum Perdata dan Sengketa Kesehatan

Hukum Pidana Kesehatan

Penyelesaian Sengketa Kesehatan Non Litigasi

Hukum Asuransi Kesehatan

Perjanjian Terapeutik

Kontrak Provider serta Pengadaan Barang dan Jasa Kesehatan

Hukum Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Hukum Tenaga Kerja Kesehatan

Aspek-Aspek Kontraktual dalam Kesehatan

Hukum Kesehatan dan Masyarakat

Penyelesaian Sengketa Medis: Litigasi dan Non Litigasi

Metode Penelitian Hukum Kesehatan

Tesis

PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN SIKAP

1.

2.

PENGETAHUAN HUKUM KESEHATAN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

KETERAMPILAN KHUSUS HUKUM KESEHATAN

1.

2.

3.

KETERAMPILAN UMUM HUKUM KESEHATAN

1.

2.



B. DISTRIBUSI MATA KULIAH PER SEMESTER
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C. PETA KURIKULUM
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1. HUKUM DAN KEBIJAKAN KESEHATAN NASIONAL (NATIONAL HEALTH

LAWS AND POLICIES)

Mata kuliah ini membahas mengenai hukum yang mengatur di ruang lingkup nasional serta

kebijakannya. Tujuannya untuk memahami hukum dan kebijakan yang berlaku di Indonesia terkait

dunia kesehatan serta dapat mengidentifikasi permasalahan hukum dan kebijakan kesehatan

nasional.

8
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PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN DAN SIKAP

2. HUKUM KESEHATAN : PRESPEKTIF HAM DAN BIOETIK (HEALTH LAW:
HUMAN RIGHTS AND BIOETIC PERSPECTIVES)

Mata kuliah ini membahas relevansi asas, teori, prinsip, dan doktrin bioetika dan hak asasi manusia

sebagai salah satu sarana untuk melakukan upaya advokasi dan adjudikasi permasalahan, peluang

dan tantangan etika dalam ranah medis terkait dengan aplikasi HAM di Indonesia.

3. PENGANTAR ILMU HUKUM (INTRODUCTION LAW)

Mata kuliah ini membahas mengenai dasar-dasar ilmu hukum dan prinsip yang melatarbelakangi

perkembangan hukum. 

PENGETAHUAN HUKUM KESEHATAN

4. PENGANTAR ILMU KESEHATAN (INTRODUCTION HEALTH LAW)

Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar ilmu kesehatan yang nantinya

dapat diterapkan ke ranah keilmuan yang lebih luas.



6. HUKUM PELAYANAN KESEHATAN (LAW OF HEALTH SERVICE)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas aspek hukum perumahsakitan, manajemen,

dana hubungan pihak-pihak dalam struktur organisasi rumah sakit. Tujuannya untuk memahami

kompleksitas hukum rumah sakit dan struktur organisasinya, menganalisis peran, fungsi dan

tanggung jawab pihak-pihak dalam rumah sakit, serta mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam

pelayanan kesehatan di rumah sakit.
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7. HUKUM JAMINAN KESEHATAN (HEALTH BENEFIT LAW)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah tentang hukum kesehatan pada topik jaminan kesehatan atas

warga negara untuk memenuhi haknya sesuai yang ada di UUD 1945. Tujuan dari mata kuliah ini

adalah untuk memahami dasar hukum yang berlaku mengenai jaminan kesehatan di Indoneisa,

menganalisis kewajiban-kewajiban negara dalam menjamin penyediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dan fasilitas pelayanaan umum yang layak, serta mengidentifikasi pengimplementasian

dari penerapan UU terkait jaminan kesehatan seperti BPJS.

8. HUKUM OBAT DAN MAKANAN (MEDICINAL LAW AND FOOD)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai aspek hukum yang terdapat dalam industri obat-

obatan yang melingkupi standarisasi pembuatan obat, perizinan dan jenis obat yang diedarkan. 

10. HUKUM KESEHATAN MENTAL DAN PENYANDANG DISABILITAS (MENTAL

HEALTH AND DISABILITY LAW)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai peningkatan ketersediaan dan akses terhadap

penyandang disabilitas sebagai pihak rentan yang harus memiliki hak dan kewajiban hukum yang

sama. Tujuannya untuk menguasai kebijakan hukum yang dialami oleh penyandang disabilitas.

5. HUKUM DAN KEBIJAKAN KESEHATAN INTERNASIONAL (INTERNATIONAL

HEALTH LAW AND POLICY)

Mata kuliah ini adalah tentang hukum kesehatan pada taraf global yang meliputi peran WHO, IHR,

NHR, dan kebijakan penanggulangan masalah kesehatan. 

9. ASPEK HUKUM DIGITALISASI KESEHATAN (LEGAL ASPECTS OF HEALTH

DIGITIZATION)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai penggunaan teknologi dan informasi, khususnya untuk

akses terhadap hukum, kebijaksanaan, dan program kesehatan dan layanan kesehatan.
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11. HUKUM DAN ETNOGRAFI KESEHATAN (HEALTH LAW AND ETHNOGRAPHY)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai peningkatan ketersediaan dan akses terhadap

penyandang disabilitas sebagai pihak rentan yang harus memiliki hak dan kewajiban hukum yang

sama. Tujuannya untuk menguasai kebijakan hukum yang dialami oleh penyandang disabilitas.

12. GENDER DAN HUKUM KESEHATAN (GENDER AND HEALTH LAW)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai isu kesehatan dan layanan kesehatan pada

ketimpangan anggapan berbasis pada labeling diantara kedua gender.

13. HUKUM PERDATA DAN SENGKETA KESEHATAN (CIVIL LAW AND HEALTH

DISPUTES)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai penyelesaian sengketa kesehatan melalui jalur

perdata.

14. HUKUM PIDANA KESEHATAN (HEALTH CRIMINAL LAW)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas dan menguraikan sebab dan alasan pemaaf dan

pembenar terjadinya malpraktek dalam pelayanan kesehatan. Tujuannya untuk memahami secara

komprehensif konsep malpraktek dalam pelayanan kesehatan, menganalisis potensi-potensi

terjadinya malpraktek, serta mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam pelayanan kesehatan

sebelum memberikan justifikasi malpraktek.

15. PENYELESAIAN SENGKETA KESEHATAN NON LITIGASI (NON LITIGATION

HEALTH DISPUTE RESOLUTION)

Mata kuliah ini membahas mengenai metode penyelesaian sengketa secara non litigasi, baik pada

badan aribitrase, MKDKI serta IDI sebagai wadah tunggal profesi kedokteran yang memiliki

kewenangan menjadi mediator untuk menyelesaikan sengketa medis dalam dunia pelayanan

kesehatan.

16. HUKUM ASURANSI KESEHATAN (HEALTH INSURANCE LAW)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas dan menguraikan sistem / mekanisme

pembiayaan kesehatan melalui asuransi, JKN, JAMKESDA dan BPJS.

17. PERJANJIAN TERAPEUTIK (THERAPEUTIC AGREEMENT)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai hubungan yang antara dokter dan pasien menurut

aspek keperdataannya, meliputi hak dan kewajiban seorang dokter sebagai health provider dan

pasien sebagai health receiver.
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18. KONTRAK PROVIDER SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA KESEHATAN

(CONTRACT PROVIDER AND PROCUREMENT OF HEALTH) 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah tentang tata cara pengadaan sarana kesehatan, tenaga

kesehatan ditinjau dari hukum perjanjian dan hukum administrasi negara.

19. HUKUM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN (HEALTH

ENFORCEMENT LAW)

Mata kuliah ini membahas mengenai bagaimana terselenggarakannya pelayanan kesehatan

menurut hukum yang berlaku juga pelaksanaannya di lapangan.

20. HUKUM TENAGA KERJA KESEHATAN (HEALTH LABOR LAW)

Mata kuliah ini membahas mengenai hukum dan kebijakan yang mengikat tenaga kerja kesehatan. 

21. ASPEK-ASPEK KONTRAKTUAL DALAM KESEHATAN (CONTRACTUAL

ASPECTS OF HEALTH)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk melatih kemampuan dalam mendrafting kontrak perjanjian

di bidang kesehatan dan peraturan perundangan di bidang kesehatan.

KETERAMPILAN KHUSUS HUKUM KESEHATAN

22. HUKUM KESEHATAN DAN MASYARAKAT (HEALTH AND COMMUNITY LAW)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah mengenai hukum kesehatan terkhusus mengkaji tentang

peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan,dan pemulihan kesehatan masyarakat.

23. PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS: LITIGASI DAN NON LITIGASI

(MEDICAL DISPUTE RESOLUTION: LITIGATION AND NON LITIGATION)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang sengketa-sengketa dalam pelayanan

kesehatan dan cara-cara penyelesaiannya.
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24. METODE PENELITIAN HUKUM KESEHATAN (HEALTH LAW RESEARCH

METHODS)

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membantu mahasiswa untuk membuat suatu penelitian

sesuai dengan kaidah penelitian hukum baik normatif, empiris atau sociological jurisprudence.

Tujuan dari suatu metode penelitian ini adalah untuk merumuskan ide penelitian hukum,

mengidentifikasi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan aspek kesehatan, serta dapat

menghasilkan rancangan penelitian hukum

25. TESIS (THESIS)

KETERAMPILAN UMUM HUKUM KESEHATAN



Paling cepat lebih dari 2 (dua) semester dan paling lama 6 (enam) semester. Apabila dalam waktu 4 (empat) semester

mahasiswa belum dapat menyelesaikan studi, bagi yang masih menghendaki meneruskan studi dapat mengajukan

permohonan perpanjangan masa studi, yang diketahui oleh dosen Pembimbing Tesis dan Pimpinan Program Studi.

Hal ini dengan pengaturan indeks prestasi di bawah 3,00 tidak diperkenankan menempuh tesis hingga batas yang

ditetapkan Program Studi. Jika dalam batas satu semester tambahan Mahasiswa tidak dapat mencapai kemajuan studi

mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi dan dinyatakan mengundurkan diri.

Perpanjangan masa studi maksimal diberikan 2 x satu semester. 

Apabila mahasiswa yang bersangkutan sudah tidak memenuhi ketentuan batas waktu studi diharuskan, maka mahasiswa

tersebut wajib membuat surat pernyataan untuk mengundurkan diri sebagai mahasiswa Program Studi Magister Hukum

Kesehatan Fakultas Hukum UGM dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan akan diberikan bukti transkrip nilai yang pernah

ditempuh. Apabila mahasiswa tersebut menolak untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri, maka Dekan akan

menerbitkan surat keluar (drop out) dan tidak diberikan transkrip nilai.

Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dilakukan secara

ONLINE dan mandiri oleh mahasiswa satu minggu

sebelum kegiatan akademik pada semester yang

bersangkutan dimulai melalui portal simaser SIMASTER (

https://simaster.ugm.ac.id ). KRS yang telah di ajukan / di

input selanjutnya akan di approved oleh dosen

pembimbing, di mana dosen pembimbing di sini adalah

ketua Magister Hukum Kesehatan. Penetapan dosen

Pembimbing Akademik bagi masing-masing mahasiswa

dilakukan sebelum semester I dimulai.

Cuti akademik terdiri dari cuti akademik dalam kedaan

normal dan khusus. Cuti keadaan normal diberikan setelah

mahasiswa yang bersangkutan telah mengikuti

perkuliahan paling singkat 2 (dua) semester. Cuti  keadaan

khusus dapat diberikan sesuai peraturan yang berlaku 

 (memasuki waktu kelahiran anak, menderita sakit yang

memerlukan perawatan secara khusus, dan tugas Negara.

Waktu cuti paling lama 2 (dua) semester selama

mengikuti pendidikan pada Program Studi Magister

Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM dan dapat

diambil secara sekaligus atau lebih. Terakhir, waktu cuti

tidak diperhitungkan sebagai masa studi. 

Untuk dapat mengikuti perkuliahan dan kegiatan

akademik lainnya mahasiswa harus telah terdaftar pada

semester yang bersangkutan dan telah mengisi KRS yang

disetujui oleh dosen Pembimbing Akademik. Perkuliahan

dilakukan secara terstruktur sesuai dengan jadwal yang

telah ditetapkan. Untuk tiap semester perkuliahan

dilakukan dalam waktu 12 (dua belas) minggu, sesuai

dengan kalender akademik UGM.

PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI

CUTI SEMENTARA WAKTU

PERKULIAHAN

06 | PROSES
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BEBAN DAN MASA STUDI

Pelaksanaan kuliah paling cepat 3 (tiga) semester dan

paling lama 6 (enam) semester dengan beban studi 66

(enam puluh enam) SKS, yang terdiri dari 8 (delapan) SKS

kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian dan

sikap, 36 (tiga puluh enam) SKS kelompok mata kuliah

pengetahuan hukum Kesehatan, 12 (dua belas) SKS

kelompok mata kuliah keterampilan khusus hukum

Kesehatan, dan 10 (sepuluh) SKS kelompok mata kuliah

keterampilan umum hukum Kesehatan. 

PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Ujian dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui

apakah mahasiswa telah memahami atau menguasai

materi perkuliahan. Ujian dilaksanakan pada tiap akhir

semester dengan syarat mahasiswa telah mengikuti

perkuliahan minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari

kehadiran dosen.

HEREGISTRASI

Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Kesehatan

Fakultas Hukum UGM wajib melakukan pendaftaran ulang

(herregistrasi) untuk dapat mengikuti perkuliahan pada

semester berikutnya. Ketentuan dan prosedur

herregistrasi ditentukan oleh Direktorat Akademik

Universitas Gadjah Mada. Herregistrasi untuk mengikuti

perkuliahan pada semester genap biasanya dilaksanakan

pada bulan Januari, sedangkan herregistrasi untuk

mengikuti perkuliahan pada semester gasal biasanya

dilaksanakan pada bulan Juli. Informasi dan keterangan

lebih lanjut mengenai proses herregistrasi dapat diakses

melalui situs Direktorat Akademik Universitas Gadjah

Mada ( https://akademik.ugm.ac.id/ ).

BATAS WAKTU STUDI

https://simaster.ugm.ac.id/
https://akademik.ugm.ac.id/
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EVALUASI

Waktu evaluasi di akhir semester, dengan menggunakan komponen:

Ujian Akhir Sementer; dan/atau

Penugasan lain yang diberikan dosen pengampu mata kuliah berupa makalah dan/atau paper; dan/atau

Keaktifan dalam kelas/diskusi.

Kejujuran akademik, berupa tidak melakukan pelanggaran terhadap:

kecurangan pada saat mengikuti ujian;

plagiarisme;

ujian atau tugas akademik lainnya yang langsung maupun tidak langsung untuk kepentingan orang lain;

menyuruh orang lain yang langsung maupun tidak langsung untuk mengerjakan ujian atau tugas akademik

lainnya untuk kepentingan dirinya;

kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan akademik orang lain;

kegiatan yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi independensi dosen;

membuka, membaca dan/atau menyadur tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen lainnya dan/atau media

elektronik pada saat menempuh ujian dengan sistem buku tertutup (closed book);

melakukan kerjasama dengan peserta ujian lainnya dalam ujian sistem buku tertutup (closed book) maupun

dalam ujian sistem buku terbuka (open book).

Evaluasi bertujuan mengukur capaian yang diperoleh setiap mahasiswa. Ketentuan evaluasi sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Mahasiswa yang melanggar ketentuan tentang kejujuran akademik dikenai sanksi yang sesuai dengan bentuk

pelanggarannya, jenis-jenis sanksi: a. dikeluarkan dari ruang ujian; 

a. pekerjaan ujian dinyatakan tidak sah; 

b. karya akademiknya dinyatakan tidak sah; 

c. mahasiswa yang bersangkutan diskors; atau 

d. sanksi lain yang diberikan oleh Dekan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Penilaian

Penilaian kemajuan dan keberhasilan peserta pada dasarnya mengacu pada sistem kredit yaitu sistem penilaian

akhir dengan skala sebagai berikut:

Semua beban kredit yang pernah ditempuh digunakan untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Dalam

penghitungan IPK tersebut tidak boleh ada nilai D atau dibawahnya. Untuk nilai C dapat diulang atau diperbaiki

pada waktu mata kuliah yang bersangkutan ditawarkan atau diujikan.



Lahirnya KMHKes-FH UGM dilatar belakangi karena

belum adanya wadah organisasi khusus bagi mahasiswa

Magister Hukum Kesehatan FH UGM wadah resmi untuk

berkumpul, menyampaikan aspirasi memecahkan

masalah yang dialami mahasiswa  magister hukum

kesehatan. Dimana suatu organisasi mahasiswa memiliki

fungsi sebagai sarana penunjang pendidikan dan wadah

untuk mengembangkan soft skills mahasiswa. 

ORGANISASI KEMAHASISWAAN PADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

KESEHATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA DINAMAKAN KELUARGA MAGISTER

HUKUM KESEHATAN UNIVERSITAS GADJAH MADA DISINGKAT KMHKES-FH UGM

Mengadakan Seminar Nasional, Webinar Nasiona di masa

pandemi COVID-19, kegiatan sosial, mengikuti kegiatan

yang diadakan oleh fakultas hukum FH UGM seperti

acara Dies Natalis, presenter pada International

Postgraduate Students Conference (INGRACE) FH

UGM.

07 | ORGANISASI KEMAHASISWAAN
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08 | PENYUSUNAN TESIS

SEMUA MAHASISWA PADA PROGRAM PASCASARJANA UGM, TIDAK TERKECUALI

MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN FH UGM YANG

AKAN MENYELESAIKAN STUDINYA WAJIB MENYUSUN KARYA ILMIAH BERUPA

TESIS, YANG ALURNYA DAPAT DIGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT:

Pengajuan Tesis, Penunjukan Pembimbing, dan Penyusunan Proposal

1.Pengajuan Tesis

Mahasiswa melakukan komunikasi dengan staff Administrasi Prodi untuk proses verifikasi mengenai syarat untuk

mengajukan Tesis dan untuk memperoleh Surat Pengantar. Surat Pengantar diikuti dengan bukti telah memenuhi

persyaratan untuk mengambil tesis yaitu adalah mahasiswa yang bersangkutan telah mengambil kuliah 2 (dua)

semester, dan telah mencapai jumlah 15 (lima belas) SKS dengan indeks prestasi minimal 3,00 (tiga koma nol nol). Surat

Pengantar diterima mahasiwa selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja terhitung sejak mahasiswa mengajukan Tesis.

2.Penunjukan Pembimbing

Surat Pengantar diajukan mahasiswa kepada Ketua Prodi dengan melampirkan Judul dan Rumusan Masalah, untuk

ditentukan dosen Pembimbing Tesis setelah berkoordinasi dengan Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Hukum

UGM. Nama Dosen Pembimbing Tesis diterima mahasiswa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak

mahasiswa mengajukan Surat Pengantar yang dilampiri Judul dan Rumusan Masalah.

3.Penyusunan Proposal atau Usulan Penelitian

Setelah mahasiswa menerima Nama Dosen Pembimbing, mahasiswa menghadap Dosen Pembimbing Tesis dengan

membawa Judul dan Rumusan Masalah. Dosen Pembimbing Tesis berhak menentukan Judul dan/atau Rumusan Masalah

lain. Setelah Dosen Pembimbing Tesis menyetujui Judul dan Rumusan Masalah, mahasiswa mencatatkan Judul dan

Rumusan Masalah yang telah disetujui tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan di kantor Bagian Akademik

Program Studi Magister Hukum Kesehatan. Mahasiswa hanya dapat mengajukan judul Tesis pada suatu semester

apabila mahasiswa bersangkutan mendaftarkan penulisan Tesis di Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester tersebut.

Berikutnya mahasiswa menyusun Proposal atau Usulan Penelitian yang selanjutkan dikonsultasikan kepada Dosen

Pembimbing Tesis. Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak Judul dan Rumusan Masalah

disetujui, Proposal atau Usulan Penelitian wajib disetujui Dosen Pembimbing Tesis.
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Seminar Proposal dan Penelitian

1.Seminar Proposal

Setelah Proposal atau Usulan Penelitian disetujui Dosen Pembimbing Tesis, mahasiswa memastikan dirinya telah

mendaftarkan penulisan Tesis di KRS pada semester berjalan. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan Seminar Proposal

di Administrasi Prodi serta menyerahkan: a)bukti telah mendaftarkan penulisan Tesis di KRS pada semester berjalan;

dan b)tiga rangkap naskah Proposal atau Usulan Penelitian.

 

Atas pendaftaran tersebut, Ketua atau Asisten Prodi melakukan koordinasi dengan Ketua Departemen (dari Dosen

Pembimbing Tesis) untuk menentukan Dewan Penguji dan jadwal Seminar Proposal. Dewan Penguji terdiri dari Dosen

Pembimbing sebagai Ketua, dan 2 (dua) Dosen Penguji sebagai Anggota. Mahasiswa mempersiapkan presentasi (power

point) Seminar Proposal.

Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak mahasiswa mendaftarkan Seminar Proposal, Seminar

Proposal wajib terlaksana. Dalam hal Dosen Penguji berhalangan untuk menghadiri Seminar Proposal, Ketua Prodi

berhak untuk menunjuk Dosen Penguji pengganti tanpa berkoordinasi dengan Ketua Departemen (dari Dosen

Pembimbing Tesis). 

Masukan-masukan dari Seminar Proposal untuk perbaikan Proposal atau Usulan Penelitian diselesaikan mahasiswa

selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan Seminar Proposal.

2.Penelitian

Berikutnya adalah Penelitian. Bilamana mahasiswa memerlukan Surat Ijin Penelitian, mahasiswa mengajukan kepada

staff Administrasi Prodi. Surat Ijin Penelitian diterima mahasiswa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak

pengajuan. Perencanaan dan/atau jalannya penelitian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing Tesis.

Hasil penelitian dituangkan mahasiswa dalam bentuk draf Tesis, dan selanjutnya dikonsultasikan kepada Dosen

Pembimbing Tesis. Selambat-lambatnya 80 (delapan puluh) hari kerja terhitung sejak draf Tesis dikonsultasikan kepada

Dosen Pembimbing Tesis untuk pertama kalinya, draf Tesis wajib disetujui Dosen Pembimbing Tesis.

Ujian Tesis

1.Pra Ujian Tesis

Setelah perbaikan draf Tesis diselesaikan mahasiswa, mahasiswa melakukan komunikasi dengan staff Administrasi

Prodi untuk mendaftarkan Ujian Tesis dan melengkapi persyaratannya. Ada 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi

mahasiswa. Pertama, mahasiswa bersangkutan terdaftar sebagai peserta Prodi dan telah mendaftarkan penulisan Tesis

di KRS pada semester berjalan. Kedua, mahasiswa bersangkutan mendapatkan IPK serendah-rendahnya 3,00 (tiga

koma nol nol). Tiga, mahasiswa bersangkutan telah lulus TOEFL dengan skor minimal 400 dan TPA (dari OTO BAPPENAS

atau PAPS UGM) dengan skor minimal 400, yang masih berlaku (2 tahun). Keempat, mahasiswa bersangkutan

mempersiapkan 3 (tiga) rangkap naskah Tesis.

Atas pendaftaran tersebut, Ketua atau Asisten Prodi melakukan koordinasi dengan Ketua Departemen (dari Dosen

Pembimbing Tesis) untuk menentukan Dewan Penguji dan jadwal Ujian Tesis. Dewan Penguji terdiri dari 2 (dua) Dosen

Penguji yang masing-masing sebagai Ketua dan Anggota, dan Dosen Pembimbing sebagai Anggota. 

Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak mahasiswa mendaftarkan Ujian Tesis, Ujian Tesis wajib

terlaksana. Dalam hal Dosen Penguji berhalangan untuk menghadiri Ujian Tesis, Ketua Prodi berhak untuk menunjuk

Dosen Penguji pengganti tanpa berkoordinasi dengan Ketua Departemen (dari Dosen Pembimbing Tesis).

 

2.Pasca Ujian Tesis

Masukan-masukan dari Ujian Tesis untuk perbaikan Tesis diselesaikan mahasiswa selambat-lambatnya 20 (dua puluh)

hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan Ujian Tesis. Selanjutnya mahasiswa menyerahkan Tesis yang telah dijilid

sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan naskah publikasi yang telah dijilid sebanyak 4 (empat) eksemplar kepada Administrasi

Prodi.
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Halaman Judul memuat:

Judul Penelitian, dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak

diteliti, dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam.

Maksud Usulan Penelitian, ialah untuk menyusun Tesis S-2 dalam program studi Magister Hukum Kesehatan

Fakultas Hukum UGM,

Lambang Universitas Gadjah Mada, berbentuk bundar (bukan segi 5) dengan diameter sekitar 5,5 cm,

Nama Mahasiswa, ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat kesarjanaan. Di bawah nama

dicantumkan nomor mahasiswa.

Instansi yang Dituju, ialah Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Waktu Pengajuan, ditunjukkan dengan menuliskan bulan dan tahun di bawah Yogyakarta.

Halaman persetujuan

Latar Belakang, berisi penjelasan mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dalam usulan

penelitian ini dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Juga diuraikan kedudukan masalah yang akan diteliti itu

dalam lingkup permasalahan yang lebih luas.

Rumusan Masalah, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat berita atau tanya yang menunjukkan adanya hubungan

antara dua variabel atau lebih.

Tujuan Penelitian, Pada bagian ini diutarkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai.

Manfaat Penelitian, yaitu bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan Negara dan bangsa.

Keaslian Penelitian, dikemukakan dengan menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi belum pernah dipecahkan

oleh peneliti terdahulu, atau dinyatakan dengan tegas beda penelitian ini dengan yang sudah pernah dilaksanakan,

Tinjauan Pustaka, memuat uraian secara sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti

terdahulu dan yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penyajian ini hendaknya

ditunjukkan bahwa permasalahan yang akan diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan secara memuaskan.

Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya. Sumber-sumber yang dipakai harus

disebutkan dengan mencantumkan nama penulis dan tahun penerbitan.

Hipotesis (jika ada), memuat pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan

merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi, dan masih harus dibuktikan kebenarannya.

Metode Penelitian

Bahan Penelitian, yang dapat berupa populasi atau sampel, harus dikemukakan dengan jelas dan disebutkan sifat-

sifat atau spesifikasinya yang harus ditentukan;

Alat Penelitian, biasanya untuk penelitian hukum berupa kuesioner dan atau pedoman wawancara;

Jalannya Penelitian, berupa uraian yang menggambarkan cara melaksanakan penelitian dan pengumpulan data;

Variabel, diuraikan dengan jelas jenis dan kisarannya;

Analisis Hasil Penelitian, mencakup uraian tentang model dan cara menganalisis hasil penelitian.

Jadwal penelitian

Daftar pustaka

Lampiran (jika ada)

Bagian Awal

Pada bagian ini mencakup halaman judul dan halaman persetujuan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Bagian Utama

Bagian ini memuat: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan

pustaka, hipotesis (jika ada), metode penelitian, dan jadual penelitian. Selengkapnya, bagian ini memuat:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bagian Akhir

1.

2.

Lampiran bisa memuat dokumen-dokumen yang bersifat spesifik dan perlu dilampirkan dalam tesis. Dalam lampiran

terdapat keterangan atau informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian, misalnya kuesioner dan sifatnya

melengkapi usulan penelitian.

TAHAP DAN FORMAT PENULISAN

USUL PENELITIAN
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Halaman Sampul Depan

Judul Tesis dibuat sesingkat-singkatnya, tetapi jelas dan menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak diteliti,

dan tidak membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam;

Maksud Tesis, ialah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh Derajat Sarjana S-2 pada Program Studi Magister

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Lambang Universitas Gadjah Mada berbentuk bundar (bukan segi 5) dengan diameter sekitar 5,5 cm;

Nama Mahasiswa ditulis dengan lengkap, tidak boleh disingkat dan tanpa derajat kesarjanaan. Di bawah nama

dicantumkan nomor mahasiswa;

Instansi yang Dituju ialah Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;

Tahun Penulisan Tesis ialah tahun ujian Tesis terakhir dan ditempatkan di bawah Yogyakarta.

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Halaman Pernyataan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar tabel (kalau ada)

Daftar gambar (kalau ada)

 Daftar lampiran (kalau ada)

 Arti lambang dan singkatan (kalau ada)

Intisari

Pengantar, memuat:

Latar Belakang (lihat uraian pada usul penelitian).

Rumusan Masalah (lihat uraian pada usul penelitian).

Tujuan Penelitian (lihat uraian pada usul penelitian).

Manfaat Penelitian (lihat uraian pada usul penelitian).

Keaslian Penelitian (lihat uraian pada usul penelitian).

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka (lihat uraian pada usul penelitian).

Landasan Teori (lihat uraian pada usul penelitian).

Hipotesis (lihat uraian pada usul penelitian).

Metode Penelitian

Sifat Penelitian (lihat uraian pada usul penelitian).

Jenis Penelitian (lihat uraian pada usul penelitian).

Analisis Data (lihat uraian pada usul penelitian).

Hasil penelitian dan pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka 

Lampiran (jika ada)

Bagian Awal

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Bagian Utama

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Bagian Akhir

1.

2.

TAHAP DAN FORMAT PENULISAN

TESIS
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naskah harus berupa deskripsi hasil penelitian Magister (S2);

naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia dengan abstract dalam bahasa Inggris;

Abstract atau intisari tidak melebihi dari 250 kata dengan disertai 4 sampai dengan 5 kata kunci (key word);

muatan abstract berisi tentang tujuan penelitian, cara penelitian, dan hasil penelitian;

naskah berupa print out dan rekaman dalam cakram komputer dengan jumlah maksimal 20 (dua puluh) halaman

ketikan kwarto spasi 1.5 (satu setengah) spasi;

sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:

halaman judul, yang terdiri dari judul Tesis, naskah publikasi berkala, nama program studi, lambang UGM, nama

penulis, ditujukan kepada Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM, kota dan tahun;

persetujuan dosen Pembimbing Tesis;

Abstract atau Intisari dengan kata kunci (keyword);

batang tubuh: (1) pengantar yang berisi latar belakang masalah (2) cara penelitian, (3) hasil penelitian dan

pembahasan, (4) kesimpulan dan saran; dan

Daftar Pustaka.

judul diusahakan cukup informatif dan tidak perlu panjang. Judul yang terlalu panjang harus disusun menjadi judul

utama dan anak judul.

nama-nama penulis dan pembimbing (tanpa gelar) diberi index (superscript) 1 dan 2, lalu diikuti dengan nama

Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

keterangan mengenai penulis dan pembimbing dicantumkan pada bagian bawah halaman judul sesuai dengan

indeks yang diberikan. Indeks nomor 1 diisi keterangan mengenai nama lengkap instansi tempat penulis bekerja dan

lokasinya, atau alamat rumah bagi penulis yang belum bekerja. Sementara itu, indeks nomor 2 diisi “Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada”;

tabel dan gambar harus diberi nomor dan judul serta keterangan yang jelas. Tabel ditempatkan sedekat dekatnya

dengan pembahasan. Gambar harus asli, jelas, ukuran maksimal 12 cm x 19 cm dan dibuat terpisah (tidak

ditempelkan dalam naskah). Pada bagian belakang gambar ditulis dengan pensil mengenai judul naskah dan nama

penulis. Foto berwarna dapat diterima dengan catatan bahwa biaya percetakan ditanggung oleh penulis.

Naskah Publikasi disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

TAHAP DAN FORMAT PENULISAN

NASKAH PUBLIKASI
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Bahan dan Ukuran 

Naskah dibuat di atas kertas HVS 70 gram, dan tidak bolak-balik;

Sampul dibuat dari kertas Bufalo atau sejenis, dan sedapat mungkin diperkuat dengan karton dan dilapisi dengan plastik.

Tulisan yang tercetak pada sampul sama dengan yang terdapat pada halaman judul;

Warna sampul sesuai dengan warna jurusan, yaitu merah;

 Ukuran naskah ialah: 21 cm x 28 cm. (A4/Kuarto).

Pengetikan

Naskah, diketik dengan huruf Times New Roman (font. 12 pada komputer), dan untuk seluruh naskah memakai jenis

huruf yang sama;

Huruf miring, untuk tujuan tertentu;

Lambang, huruf Yunani, atau tanda-tanda yang tidak dapat diketik, harus ditulis dengan rapi memakai tinta hitam;

Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi, kecuali intisari, kutipan langsung, judul daftar, dan daftar pustaka, diketik dengan

jarak 1 spasi ke bawah;

Batas tepi atas dan tepi kiri: 4 cm;

tepi bawah dan tepi kanan: 3 cm;

Setiap halaman naskah harus diisi penuh, jangan sampai ada ruangan yang terbuang, kecuali kalau mulai dengan alinea

baru, bab baru, sub bab judul, atau hal-hal yang khusus;

Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke-6 dari batas tepi kiri;

Bab dan Judul ditulis simetris di tengah-tengah, dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur supaya simetris dengan

jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan titik;

Sub judul, diketik mulai dari batas tepi kiri dan diberi garis bawah. Hanya huruf pertama yang berupa huruf besar, tanpa

diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub judul dimulai dengan alinea baru;

Anak sub judul dimulai dari ketikan ke-6 diikuti dengan titik dan diberi garis bawah.

Rincian ke bawah disusun memakai nomor urut angka atau huruf sesuai dengan derajat rincian. Penggunaan garis

penghubungn (-) atau point (·) yang ditempatkan didepan rincian tidak diperkenankan;

Penomoran Halaman

Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke intisari diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil;

Bagian utama dan Bagian akhir, mulai dari Pengantar (BAB I) sampai ke halaman terakhir, memakai angka arab dan

jumlah halaman Tesis minimal adalah 75 halaman;

Nomor halaman ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali kalau ada judul atau bab pada bagian atas halaman, maka

nomor halaman diletakkan di sebelah kanan bawah;

Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm dari tepi atas atau tepi bawah;

Tabel dan gambar, diberi nomor urut dengan angka Arab;

Bahasa

Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia yang baku. Dengan seizin Program Pascasarjana, Tesis dapat ditulis

dalam bahasa Inggris;

Pada kalimat-kalimat tidak boleh menampilkan kata ganti orang pertama dan orang kedua, tetapi dibuat bentuk pasif.

Pada penyajian ucapan terima kasih pada prakata, kata ‘saya’ diganti dengan ‘penulis’;

Istilah-istilah yang digunakan adalah istilah Indonesia atau yang sudah memiliki padanan dalam bahasa Indonesia. Jika

terpaksa memakai istilah asing, maka harus dicetak miring;

Penggunaan kata penghubung, kata depan, awalan ke- dan di-, dan tanda baca disesuaikan dengan Ejaan Yang

Disempurnakan (EYD);

TATA CARA PENULISAN
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CONTACT US.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

Jl. Sosio Yustisia N. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281, Telp./Faks.: (0274) 512781

Laman: http://law.ugm.ac.id - Email: hukum-hk@ugm.ac.id


