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UNIVERSITAS PANCASILA 

 

KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA 

Nomor: 10/Kep/Ka.PS-MIH/FHUP/I/2022 

 

TENTANG 

PEDOMAN PENULISAN USULAN PENELITIAN & TESIS TAHUN 2021/2022 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA, 

 

Menimbang : a.  bahwa demi tertib dan untuk menjamin kelancaran 

pendidikan sekaligus proses penyusunan Tesis serta kualitas 

Naskah Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila,  dipandang perlu 

membuat Pedoman Tesis yang diperlukan bagi setiap calon 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Pancasila Tahun 2021/2022; 

 

  b.  bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan 

Surat Keputusan Ketua Program Studi Magister Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

 

  2.  Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 

 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi; 

 

  4.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi; 
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  5.  Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

Nomor: 4276/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 menyatakan 

bahwa Studi Ilmu Hukum, Program Magister Universitas 

Pancasila, Kota Jakarta Selatan memenuhi syarat peringkat 

Akreditasi A; 

 

  6.  Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas 

Pancasila Nomor 32/YPP-UP/UP/I/2018 tanggal 25 Januari 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Pendidikan 

dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 

tanggal 31 Agustus 2012; 

 

  7.  Peraturan       Rektor     Universitas      Pancasila       Nomor 

2821/PER.R/UP/VIII/2018 tentang Peraturan Akademik. 

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan    

Pertama :  Memberlakukan Pedoman Penulisan Usulan Penelitian & Tesis 

Tahun 2021/2022 ; 

 

Kedua :  Pedoman Penulisan Usulan Penelitian & Tesis diberlakukan bagi 

semua civitas akademik Program Magister Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Pancasila; 

 

Ketiga   Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di : Jakarta 

Pada tanggal :    Januari 2022 

Ketua, 

 
     

 

   Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. 

Tembusan Yth: 

1. Rektor Universitas Pancasila; 

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila; dan 

3. Pertinggal. 
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KATA PENGANTAR 

 

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Pancasila yang akan mengakhiri studinya, mempunyai kewajiban untuk menyusun 

Tesis, dengan bobot 4 (empat) sks. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh 

mahasiswa berdasarkan penelitian ilmiah sesuai dengan visi keilmuan dan konsentrasi 

Program Studi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum 

(M.H). 

Untuk tetap mempertahankan bobot ilmiah, diperlukan suatu Pedoman Penulisan 

Tesis yang telah ditetapkan oleh Program Studi sebagai petunjuk singkat tata cara 

administrasi serta teknis penulisan (yang dapat dikembangkan sesuai dengan petunjuk 

pembimbing) dan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 mendatang, 

Program Studi akan menerapkan Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHPT) sebagai 

tahapan yang tidak terpisahkan dari kegiatan Seminar Usulan Penelitian Tesis dan 

Sidang Tesis. 

Pedoman ini adalah standar yang berlaku di Program Studi dan merupakan arahan 

bagi Dosen Pembimbing untuk membimbing mahasiswa dan membantu mahasiswa 

dalam menyelesaikan penulisan tesisnya berdasarkan substansi keilmuan dan kaidah 

ilmiah metodologi penelitian, apabila ada hal-hal baru yang perlu diperbaiki, tentunya 

akan terus disesuaikan seiring dengan perkembangan penulisan ilmiah di masa 

mendatang. 

 

 
 

. 

 

Jakarta,   Maret 2022 

Ketua Program Studi 

 

Prof.Dr.Ade Saptomo,S.H.,M.Si. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. PERSYARATAN PENULISAN TESIS 

1. Waktu pembimbingan Tesis pada Semester IV (telah mengikuti Seminar Usulan 

Penelitian Tesis) agar dalam Semester III dapat menentukan mata kuliah pilihan.  

2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Semester IV (telah registrasi dan tidak cuti).  

3. Seluruh mata kuliah wajib telah ditempuh dan lulus. 

4. Materi penulisan Tesis : 

a. Bidang Hukum Bisnis dan termasuk tidak terbatas pada  hukum jaminan, 

perbankan dan asuransi, sepanjang menyangkut Korporasi, Kepailitan, Financing, 

Pasar Modal, Corporate Action, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Factoring, 

Perpajakan, Hukum Perjanjian, E-Commerce, Kontrak Bisnis Internasional dan  

Alternative Dispute Resolutions (Penyelesaian Sengketa Bisnis). 

b. Bidang Hukum Konsitusi, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, 

Hukum Administrasi Negara, prinsip Good Coprorate Governance, Hukum 

Ombudsman, Organisasi/Kelembagaan Negara, Hukum Ketenagakerjaan, dan atau 

terkait birokrasi perizinan, peralihan Hak Atas Tanah,  dan Hukum Lingkungan; 

c. Bidang Hukum Pidana Ekonomi dan Korporasi, tindak pidana korupsi, cyber crime 

sepanjang terkait dengan implementasi  Good Coprorate Governance dan nilai-nilai 

Pancasila. 

B. PROSES PENULISAN TESIS  

1. Mengikuti Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHPT) (Semester IV), setelah mengikuti 

Seminar Usulan Penelitian Tesis (SUPT) terintegrasi dengan tugas akhir Mata Kuliah 

Metode Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH) dan untuk mempermudah 

mahasiswa dalam proses penulisan Usulan Penelitian, Hasil Penelitian, dan penulisan 

tesis, maka Program Studi Magister Ilmu Hukum dapat menyelenggarakan kegiatan 

Workshop Penulisan Tesis;  

2. Setelah Seminar Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan, maka dapat ditentukan masing-

masing Dosen Pembimbing berdasarkan Kesepakatan antara para Penguji Seminar 

Usulan Penelitian Tesis secara proporsional berdasarkan kualifikasi dan kompetensi 

keilmuan Dosen yang bersangkutan atau setidaknya waktu pengajuan pembimbing 

penulisan Tesis adalah pada Semester IV (empat) ke atas dengan mengajukan 

permohonan penyusunan Tesis yang ditujukan kepada Ketua Program Studi (Form. 1) 

dan dilampiri transkrip nilai serta usulan penelitian tesis.  

3. Berdasarkan butir 2 (dua) diatas setelah Seminar Usulan Penelitian Tesis dilaksanakan 

dan telah ditentukan Dosen Pembimbingnya dengan hasil layak dengan atau tanpa 

perbaikan, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen 

Pembimbingnya dengan menyerahkan hasil perbaikan atau melanjutkan 

bimbingannya, dan selanjutnya Sekretaris Program Studi memeriksa Usulan Penelitian 

Tesis dimaksud apabila telah memenuhi ketentuan penulisan dan persetujuan dari 
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Dosen Pembimbingnya, maka Ketua Program Studi secara resmi akan menunjuk 

Pembimbing Tesis sesuai materi yang akan diteliti (Form 2a dan Form 2a).  

4. Mahasiswa yang telah mendapatkan formulir Penunjukkan pembimbing tesis, dapat 

meminta surat pengantar untuk menghadap Pembimbing (Form 3a dan Form 3b) 

dari Bagian Administrasi Akademik (sekretariat). Kemudian mahasiswa dapat 

menghadap pembimbing tesis dengan membawa surat pengantar dan dilampirkan 

naskah Seminar Usulan Penelitian Tesis (SUPT) yang diserahkan langsung oleh 

mahasiswa bersangkutan kepada pembimbing untuk mendapatkan keputusan 

bimbingan tesis dengan menandatangani formulir persetujuan pembimbing (Form 4a 

dan Form 4b). Mahasiswa yang mendapat keputusan dari pembimbing diwajibkan 

melaporkan kepada Bagian Administrasi Akademik (sekretariat) dengan menyerahkan 

1 (satu) lembar fotocopy formulir persetujuan pembimbing tesis selambat-lambatnya 1 

(satu) minggu setelah ditandatangani pembimbing tesis.  

5. Apabila ternyata setelah melewati proses tersebut ternyata Dosen Pembimbing 

menyatakan tidak bersedia menjadi pembimbing tesis, maka maka dapat menyatakan 

alasan dibawah formulir persetujuan pembimbing yang sudah tersedia, untuk 

selanjutnya Dosen Pembimbing pengganti akan ditentukan oleh Ketua Program Studi. 

6. Setelah mendapat persetujuan pembimbing tesis, maka mahasiswa sudah dapat 

melakukan penelitian dengan bimbingan sepenuhnya sampai selesai penelitiannya dan 

menuliskan agenda catatan pertemuan waktu penulisan tesis (Form 5a dan Form 5b). 

7. Penyusunan penulisan tesis dianggap selesai setelah Pembimbing menyatakan naskah 

tesis mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai dibimbing dan siap diuji. Untuk 

menyatakan bahwa naskah tesis tersebut siap untuk diuji dengan adanya tanda tangan 

persetujuan Pembimbing pada lembar persetujuan ujian (Form 6a dan Form 6b). 

Apabila pembimbing tesis telah menandatangani lembar persetujuan ujian, mahasiswa 

bersangkutan diharuskan melaporkan kepada Bagian Administrasi Akademik 

(sekretariat) dengan memberikan foto copy lembar tersebut dan diwajibkan membawa 

naskah tesis yang sudah di softcover (tipis, bukan hardcover) paling lambat satu 

minggu sebelum dimulainya Pendaftaran Ujian Tesis. Kemudian Bagian Administrasi 

Akademik (sekretariat) akan menjadwalkan ujian tesis dengan menentukan Dosen 

Penguji dan Tanggal Ujian (Form. 7). Contoh formulir dapat dilihat dalam lampiran 

1  
8. Mahasiswa yang telah mendaftar dan terjadwal Ujian Tesis, dapat meminta surat 

pengantar dari Bagian Administrasi Akademik (Sekretariat) untuk menghadap ke 

penguji tesis dan memberikan naskah tesis secara mandiri.  

C. KERANGKA PENULISAN USULAN PENELITIAN TESIS  

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

B. Rumusan Masalah  

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 



 
 

 

5 
Pedoman Penulisan Usulan Penelitian & Tesis 

2021/2022 

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, TEORI DAN HIPOTESIS 

A. Kajian Pustaka 

B. Kerangka Konseptual 

C. Landasan Teori (jika ada) 

D. Hipotesis (jika ada) 

BAB III METODE PENELITIAN 
A. Sifat atau Jenis Penelitian  

B. Pendekatan Masalah 

C.Teknik Pengumpulan Data  

D.Teknik Penyajian Data 

E. Teknik Analisis Data  

BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN 

Memuat tata urut yang akan ditulis dalam penulisan Tesis sebagai hasil penelitian 

yang dimulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan Bab Penutup. 

 

Penulisan Usulan Penelitian tesis maksimal 25 halaman. 

Daftar Pustaka Sementara (minimal 20 buku) 

Lampiran 

(Jika penelitian studi kasus, maka harus melampirkan Putusan Pengadilan yang telah 

berusia maksimal 3 tahun pada saat penulisan tesis dilakukan)  

D. TEKNIS PENULISAN USULAN PENELITIAN TESIS 

a. Ukuran kertas menggunakan kertas jenis HVS (80 gram) putih dengan ukuran kuarto 

(21,5 cm x 28 cm).  

 b. Batas tepi/pinggiran kertas dengan tulisan, adalah sebagai berikut :  

  1) dari tepi kertas kiri 4 cm;  

 2) dari tepi kertas kanan 2,5cm;  

 3) dari tepi kertas atas 4 cm; dan  

4) dari tepi kertas bawah 3 cm. 

c. Huruf menggunakan jenis huruf (font) Times New Roman dengan ukuran 12.  

d. Catatan kaki menggunakan jenis huruf (font) Times New Roman dengan ukuran 10.  

e. Naskah Seminar Usulan Penelitian Tesis diketik dengan jarak 2 (dua) spasi dan catatan 

kaki harus diketik menggunakan spasi rangkap (2 spasi).  

 f. Huruf miring berfungsi menggantikan garis bawah. Huruf miring biasanya digunakan 

untuk:  

1) Penekanan sebuah kata atau kalimat;  

2) Menyatakan judul buku atau majalah; atau  

3) Menyatakan kata atau frasa asing.  

g. Daftar Pustaka diketik secara urutan menurut Abjad  
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E. SEMINAR USULAN TESIS DAN SEMINAR HASIL PENELITIAN TESIS 

     Persyaratan Seminar  

1. Usulan Penelitian yang akan diseminarkan hanya bisa diajukan oleh mahasiswa yang 

telah memperoleh 42 SKS dan dijadikan komponen penilaian tugas akhir atau Ujian 

Akhir Semester (UAS) mata kuliah MPPH. Jumlah halaman usulan penelitian 

maksimal 20 halaman dan terangkum dalam suatu naskah sebagaimana Kerangka 

Penulisan Usulan Penelitian Tesis diatas. 

2. Kegiatan Seminar Hasil Penelitian adalah wajib bagi mahasiswa angkatan 2018 dan 

sesudahnya. Hasil penelitian yang akan diseminarkan setelah mendapatkan bimbingan 

Dosen Pembimbing dan telah menyelesaikan Bab III atau setidaknya mencapai 

progress 80 % dari total keseluruhan Tesis dan terangkum dalam suatu naskah yang 

meliputi adanya: 

- Judul Penelitian 

- Lembar Persetujuan 

- Latar Belakang 

- Rumusan Masalah 

- Hasil Penelitian 

Kegiatan seminar ini dimaksudkan agar dalam penulisan tesis dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik dan meminimalisir adanya kesalahan 

dalam mahasiswa mengkaji fenomena yang dihadapi. 

3. Menyerahkan Usulan dan atau Hasil Penelitian yang telah dijilid rangkap 4 (empat); 

4. Mengajukan Surat Permohonan seminar ditujukan kepada Ketua Program Studi. 

 

Pelaksanaan Seminar  

Seminar dilakukan secara terbuka dan dipimpin oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim 

yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi; 

1. Tim Penguji Seminar terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-

banyaknya 3 (tiga) orang;  

2. Ketua Tim Penguji membacakan Protokol Seminar; 

3. Tim Penguji adalah Dosen tetap dan atau tidak tetap  Program Studi yang dianggap 

menguasai bidang ilmunya (dikaitkan dengan kompetensi dan jabatan akademik). 

  

 

Tata Tertib Seminar 

1. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum seminar  dilaksanakan; 

2. Peserta wajib berada dalam ruang seminar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 

3. Setiap Peserta wajib mengenakan pakaian: Kemeja putih, bawahan hitam dan jaket 

almamater Universitas Pancasila; 

4. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang seminar sampai dengan seminar 

selesai; 

5. Peserta wajib membuat Powerpoint File (File Presentasi dengan durasi maksimal 10 

menit); 
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6. Peserta dianjurkan untuk membawa Laptop/Notebook dan atau sejenisnya untuk 

keperluan presentasi; 

F. PEMBIMBING TESIS  

a. Penulisan Tesis dilakukan secara mandiri dibawah bimbingan Pembimbing Utama dan 

Pembimbing Pendamping.  

b. Seorang pembimbing Tesis terdiri dari Dosen/Staf Pengajar Program Studi Magister 

Ilmu Hukum Magister Universitas Pancasila dan atau Dosen/Staf Pengajar Fakultas 

Hukum Universitas Pancasila yang mendalami substansi bidang yang dijadikan topik 

Tesis ataupun teknis penulisan/metodologi Tesis.  

c. Bimbingan Tesis dapat dilakukan bab per bab atau secara komprehensif berdasarkan 

kesepakatan dengan berkoordinasi antara Pembimbing Materi dan Teknis dengan 

jadwal waktu yang telah ditentukan dalam penyelesaian bimbingan Tesis.  

d. Dosen Pembimbing berkewajiban mengatur waktu bimbingan dengan 

mempertimbangkan kesempatan masing-masing sehingga waktu penulisan Tesis yang 

tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

e. Dosen Pembimbing wajib memberikan bimbingan secara profesional dan 

mengedepankan etika profesi. Pembimbingan pada dasarnya dilaksanakan selama jam 

kerja di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, kecuali ditentukan lain berdasakan 

kesepakatan antara Dosen Pembimbing dengan mahasiswa yang bersangkutan.   

f. Penulisan Tesis hendaknya disusun dan diselesaikan dalam waktu paling lama 6 

(enam) bulan dan Dosen Pembimbing tetap bertanggung jawab terhadap 

pembimbingan sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan 

atau selesai memperbaiki. 

g. Penggantian Dosen Pembimbing Tesis dapat dilakukan dengan persetujuan Ketua 

Program Studi Magister Ilmu Hukum apabila : 

1. Pembimbing sakit atau meninggal dunia; 

2. Pembimbing mendapat tugas belajar atau tugas Negara; 

3. Pembimbing mengundurkan diri disertai alasan yang jelas dan dapat  diterima 

dengan persetujuan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Magister 

Universitas Pancasila. 

h. Pembimbing melakukan bimbingan mengenai materi dan mengenai teknis  Penulisan 

sebagaimana huruf b. di atas.  

G. PELAKSANAAN UJIAN TESIS  

Ujian/sidang tesis dilaksanakan setelah mahasiswa mendaftar dan menyerahkan berkas 

secara lengkap kepada Sekretariat dan menyerahkan berkas tesis langsung kepada Tim 

Penguji untuk dapat diujikan.  
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a.  Penguji  

1)  Ujian Tesis dilakukan secara terbuka/tertutup dan dipimpin oleh Ketua Program 

Studi atau oleh Dosen yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi berdasarkan Surat 

Keputusan dan berlaku pada saat hari pelaksanaan Ujian Tesis diselenggarakan. 

2)  Penguji Tesis terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-

banyaknya 5 (lima) orang.  

3)  Penguji adalah mereka yang bergelar minimal Magister atau mereka yang oleh 

Program Pascasarjana dipandang menguasai bidang ilmunya dan pelaksanaannya 

dikaitkan dengan jabatan akademik.  

4) Syarat sebagai Penguji sama dengan syarat sebagai Dosen Pembimbing Utama, 

dengan perkecualian dengan pertimbangan-pertimbangan akademis, Ketua 

Program Studi dapat menetapkan lain dari ketentuan tersebut. 

5)  Ujian tesis dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Dosen 

Penguji termasuk Dosen Pembimbing. 

6)  Penetapan penguji tesis berdasarkan pada : 

a. Bidang keahlian yang sesuai dengan bidang tesis; 

b. Pemerataan kesempatan menguji. 

b.  Penilaian Ujian  

1)  Penilaian ujian meliputi penguasaan materi yang ditulis dalam tesis dan hal-hal 

lain yang diajukan oleh penguji, sepanjang berkaitan dengan isi seputar tesis, 

diutamakan mengenai substansi keilmuan.  

2)  Keputusan lulus tidaknya peserta ujian tesis, penilaiannya diserahkan pada penguji 

secara tertulis dengan memasukkan komponen nilai di dalam Berita Acara dan  

Keputusan lulus tidaknya peserta ujian tesis wajib diumumkan di ruang Ujian 

Tesis dilakukan. 

3) Apabila peserta ujian tesis dinyatakan tidak lulus, maka ia wajib memperbaiki tesis 

dan atau menempuh ujian ulangan selama tidak melebihi batas waktu studi yang 

telah ditentukan atau berdasarkan ketetapan Ketua Program Studi setelah 

berkonsultasi dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila sesuai 

pertimbangan dan kebijakan kepada peserta ujian tesis  yang dinyatakan tidak lulus 

dapat menempuh ujian ulangan untuk waktu tertentu dengan atau tanpa Penguji 

yang sama. 

4)  Apabila peserta ujian tesis yang tidak lulus dan telah melampaui batas waktu studi, 

maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan Surat Keterangan Telah 

Mengikuti Program Studi Magister Ilmu Hukum oleh Program Studi Magister 

Ilmu Hukum Magister Universitas Pancasila. 

 

 

PROTOKO 
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elII. PETUNJUK TEKNIS PENULISAN 

A. PENGETIKAN NASKAH 

1. Ukuran Kertas 

a. Ukuran Kertas Menggunakan kertas jenis HVS (80 gram) putih dengan ukuran 

kuarto (21,5 cm x 28 cm)  

b. Batas/jarak antara tepi/pinggiran kertas dengan tulisan, adalah sebagai berikut 

(lampiran2):  

1) dari tepi kertas kiri 4 cm;  

2) dari tepi kertas kanan 2,5 cm;  

3) dari tepi kertas atas 4 cm; dan  

4) dari tepi kertas bawah 3 cm.  

Nomor bab diketik 6 cm dari tepi atas, dan nama bab diketik 7,5 cm dari tepi atas.  

2. Penomoran  

a.  Nomor halaman dapat dicantumkan pada tengah halaman sebelah bawah atau sudut 

kanan atas dengan batas 1,5 cm dari tepi kertas.  

b. Judul bab ditulis di bagian tengah atas dengan huruf kapital dan tidak digarisbawahi 

atau tidak ditulis diantara tanda kutip. Judul bab juga tidak diakhiri dengan tanda 

titik.  

c. Penomoran halaman menggunakan nomor dengan angka Latin (1,2,3,4,5,… dst).  

d. Lembar sampul dalam sampai dengan lembar daftar istilah menggunakan angka 

romawi kecil ( i, ii, iii, iv, v, x, …dst)  

e.  Penomoran dilakukan dengan sistem alfabet atau dengan penggunaan huruf A, B, C 

dan seterusnya. 

3.  Ukuran Huruf  

a.  Jenis huruf menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12 pt.  

b.  Naskah diketik dengan jarak dua spasi.  

c.  Untuk judul bab ukuran 14 pt dan dicetak tebal (bold) dan ditulis huruf besar 

semuanya diletakkan di tengah. 

d.  Untuk sub bab ukuran 12 pt dicetak tebal (bold) dan dan ditulis huruf besar 

semuanya.  

e.  Untuk sub-sub bab ukuran 12 pt dicetak tebal (bold) dan tidak perlu huruf besar 

semuanya, hanya pada awal kata saja.  

f. Huruf miring (italic) berfungsi menggantikan garis bawah. Huruf miring biasanya 

digunakan untuk:  

1) Penekanan sebuah kata atau kalimat;  

2) Menyatakan judul buku atau majalah; atau  

3) Menyatakan kata atau frasa asing.  
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4.  Pencetakan dan Penjilidan  

a. Naskah tesis dibuat dengan menggunakan bantuan komputer yang dicetak dengan 

menggunakan pencetak (printer) dengan tinta hitam (bukan dot matrix) khusus pada 

pencetakan gambar/tabel yang membutuhkan warna dapat dicetak berwarna.  

b.  Naskah tesis dicetak pada satu muka halaman (tidak bolak-balik).  

c. Halaman kosong diperlukan untuk pemisah bab baru menggunakan kertas berwarna 

merah dan berlogo Universitas Pancasila.  

d. Tesis harus dijilid dengan sampul softcover (untuk ujian tesis), hardcover (untuk 

pengambilan ijasah setelah direvisi) dengan warna coklat tua dan menggunakan 

tulisan kuning emas.  

B. PENULISAN KUTIPAN  

1.  Prinsip-Prinsip Mengutip  

a. Tidak mengadakan perubahan naskah asli yang dikutip.  

Kalaupun perlu mengadakan perubahan, maka seorang penulis harus memberi 

keterangan bahwa kutipan tersebut di ubah. Caranya adalah dengan memberi huruf 

tebal, atau memberi keterangan dengan tanda kurung segi empat [].  

b.  Bila dalam naskah asli terdapat kesalahan, penulis dapat memberikan tanda [Sic!] 

langsung di belakang kata yang salah. Hal itu berarti bahwa kesalahan ada pada 

naskah asli dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.  

c. Apabila bagian kutipan ada yang dihilangkan, penghilangan itu dinyatakan dengan 

cara membubuhkan tanda elipsis (yaitu dengan tiga titik). Penghilangan bagian 

kutipan tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli naskah yang dikutip.  

2.  Cara Mengutip  

a. Kutipan langsung terdiri dari tiga baris atau kurang  

1)  kutipan diintegrasikan dengan naskah.  

2)  jarak antara baris dengan baris dua spasi.  

3)  kutipan diapit dengan tanda kutip. A 

4) akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi keatas.  

b. Kutipan langsung terdiri lebih dari tiga baris.  

1)  Kutipan dipisahkan dari naskah dengan jarak 3 spasi.  

2)  Jarak antara baris dengan baris satu spasi.  

3)  Kutipan bisa diapit tanda kutip, bisa juga tidak.  

4) Akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas.  

5) Seluruh kutipan diketik menjorok ke dalam antara 5-7 ketikan.  

c. Kutipan tidak langsung  

1)  kutipan diintegrasikan dengan naskah.  

2)  jarak antara baris dengan baris dua spasi.  
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3)  kutipan tidak diapit dengan tanda kutip.  

4)  akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas.  

3.  Penulisan Catatan Kaki  

1) Buku 

Footnote dari buku dengan 1 penulis/pengarang : 
1 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni 1982), hlm. 45. 
2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta 

Press, 2010, hlm.161.  

 

 

Footnote dari buku dengan 2 penulis/pengarang atau lebih: 
3
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 

1, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 40. 
4
Koesparmono Irsan dan Armansyah, Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum 

Perdata dan Hukum Pidana, (Gramata Publishing, 2016), hlm.109. 

  

Footnote dari buku tanpa pengarang : 

 
5
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lokakarya Sistem Penyebarluasan Peraturan   Perundang-

undangan, (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 51.  

 

Footnote dari buku satu pengarang lebih dari 2 buku : 
6
 Salim HS.  Perkembangan Hukum Kontrak Internasional di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2003. 

_______,  Hukum Kontrak , teori dan teknik Penyusunan Analisis Yuridis Terhadap Substanti Kontrak 

Production Sharing: Sebuah Studi Kompartif , Jakarta Sinar Grafika 2003. 

Habib,Adjie,  Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan  

 

Footnote dari karya terjemahan : 
 

7
Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah 

Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan, diterjemahkan Matheos Nalle, (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia, 1999), hlm. 37.  

                                                           
 

 

 

 

 

 

 

https://www.belbuk.com/gramata-publishing-m-301.html
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8
Morris L Cohen, Sinopsis Penelitian Ilmu Hukum, disadur oleh Ibrahim R. (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 1995), hlm. 40.  
9
Marian Gold Gallagher, Legal Encylopedias” dalam How to Find the Law, 7th ed. Edited by 

Morris L. Cohen, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1976), p. 272.  

 

2) Artikel Majalah Ilmiah  

   
10

I Nyoman Nurjaya, “Azas Presumption of Innocence di Negara Hukum Indonesia (Suatu 

Pemahaman Empirik)”, Hukum dan Pembangunan 1 (Januari 1982), hlm. 63.  

  
11

Satjipto Rahardjo, “Batas-batas Kemampuan dan Bekerjanya Hukum”, Suara Pembaruan (30 

Desember 1988), hlm. 6.  

 

3) Makalah  

  
12

Mardjono Reksodiputro, “Usul Kearah Sistem Penemuan Kembali Peraturan Perundang-

undangan RI”, (Makalah disampaikan pada Lokakarya Sistem Penemuan kembali Peraturan Perundang-

undangan, Malang, 24-26 Maret 1977), hlm. 88. 

4) Wawancara  

  
13

Daniel S.Lev, wawancara pribadi, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 15 

Juni 1998.  

 5) Skripsi, Tesis dan Disertasi yang belum dipublikasikan  

  
14

Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Suatu Percobaan Penterapan 

Metode Yuridis-Empiris untuk Mengukur Kesadaran Hukum Mahasiswa Hukum terhadap Peraturan 

Lalu-lintas)”, (Disertasi doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1977), hlm. 113.  

6) Internet  
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15

Armansyah, “Etika Bersosial Media”, diaskes dari http://wartakota.tribunnews.com, 4 

September 2022, pukul 19.00 WIB. 

  
16 

Muhammad Arif Hidayah,  “Digitalisasi Akses Keadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Secara 

Daring”, diaskes dari https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/02/15/digitalisasi-akses-keadilan-

dalam-penyelesaian-sengketa-secara-daring, 12 Maret 2022, pukul 12.48. 

 

7) Peraturan Perundang-Undangan  

  
16

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016  tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

  
17

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Diterjemahkan oleh R. Subekti 

dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1338.  

8) Jurnal  

 
18

 Andreas Eno Tirtakusuma dan Astrid Prayogo Putri,  Building Modern Justice Based On 

Information Technology (Study on Judicial Adaptation in the New Normal), diakses dari 

http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/3039, 13 Maret 2022, pukul 12.54 WIB. 

 

 4.  Pengulangan Sumber Kutipan  

1) Ibid.  

Ibid singkatan dari ibidem, artinya pada tempat yang sama. Digunakan apabila catatan kaki yang 

berikut menunjuk kepada sumber yang telah disebut dalam catatan nomor sebelumnya. Jika 

halamannya sama pergunakan singkatan Ibid. saja, namun bila halamannya berbeda setelah singkatan 

Ibid. dicantumkan nomor halamannya. Contoh : Dedi Soemardi, Sumber-Sumber Hukum Positip 

(Bandung: Alumni, 1980), hlm. 10., Ibid atau  Ibid., hlm. 34.  

 

2) Op. cit.  

Op. cit. singkatan dari opere citato, artinya pada karya yang telah dikutip. Digunakan apabila sumber 

pertama ingin diulang, padahal ada sisipan dari sumber lain. Contoh: Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas 

Hukum Perdata, (Tanpa tempat: Sinar Bandung, 1981), hlm. 20., Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi 

Pancasila, (Jakarta: Aksara Baru, 1980), hlm. 60., (diulang) Prodjodikoro, op. cit., hlm. 51.  

 

3) Loc. cit.  

Loc. cit singkatan dari loco citato, artinya pada tempat yang telah dikutip. Digunakan apabila sumber 

pertama (yang berupa buku) dengan halaman yang sama diulang, padahal ada sisipan dari sumber lain. 

Tetapi ada juga yang memakainya khusus untuk artikel majalah, harian atau ensiklopedi.  

Contoh :  

                                                           
 

 

 

 

http://wartakota.tribunnews.com4/
https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/02/15/digitalisasi-akses-keadilan-dalam-penyelesaian-sengketa-secara-daring
https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/02/15/digitalisasi-akses-keadilan-dalam-penyelesaian-sengketa-secara-daring
http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/3039
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Komar Kantaatmadja, “Hukum Perusahaan bagi Perusahaan-perusahaan Asean”, Hukum Nasional (1 

Januari 1984): 45. 

R.M. Suryodiningrat, Azas-azas Hukum Perikatan (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 59.  

Komar Kantaatmadja, loc. cit., hlm. 46.  

R.M. Suryodiningrat, loc. cit.  

C. PENULISAN DAFTAR PUSTAKA  

Penulisan Daftar Pustaka digunakan dengan sistem alfabetis (sesuai dengan abjad).  

1. Buku  

 L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta,Pradnya Paramita, 2004. 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet 2. (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 29. 

Irsan, Koesparmono dan Armansyah, Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata 

dan Hukum Pidana, Gramata Publishing, 2016. 

2. Badan, Lembaga, atau Institusi  

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Lokakarya Sistem Peyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan. 

Bandung: Binacipta, 1977. 

3. Majalah  

Nurjaya, I Nyoman. “Azas Presumption of Innocence di Negara Hukum Indonesia (Suatu Pemahaman 

Empirik)”, Hukum dan Pembangunan 1 (Januari 1982): 63.  

Rahardjo, Satjipto. “Batas-batas Kemampuan dan Bekerjanya Hukum”, Suara Pembaruan (30 Desember 

1988): 6.  

4. Makalah  

Reksodiputro, Mardjono “Usul Kearah Sistem Penemuan Kembali Peraturan Perundang-undangan RI”, 

Makalah disampaikan pada Lokakarya Sistem Penemuan kembali Peraturan Perundang-

undangan, Malang, 24-26 Maret 1977.  

5. Skripsi, Tesis dan Disertasi yang belum dipublikasikan  

Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Suatu Percobaan Penterapan Metode 

Yuridis-Empiris untuk Mengukur Kesadaran Hukum Mahasiswa Hukum terhadap Peraturan 

Lalu-lintas)”, Disertasi doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 1977.  

6. Peraturan Perundang-Undangan  

 , Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang, UU No. 8 LN Tahun 2010 No. 122, TLN No. 5164. 

 ,  Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali 

Pengguna Jasa. 

  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. 

Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1 976.  

https://www.belbuk.com/gramata-publishing-m-301.html
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7. Internet  

Ade Saptomo, “Semi Autonomous Social Field dalam Kekosongan Hukum Positif”, diiakses dari   

https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/01/20/semi-autonomous-social-field-dalam-kekosongan-

hukum-positif, 24 Februari 2022, pukul 09.00 WIB. 

L. Amrih Jinangkung, “Perlindungan Hukum Bagi FDI di Asean,”  diakses dari 

https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/01/17/perlindungan-hukum-bagi-fdi-di-asean/, 11 Maret 2022, 

pukul 13.01 WIB. 

 

8. Jurnal  

H.L.A. Hart, “Law,  Liberty  and  Morality, Stanford University Press, Stanford California, 1963. 

Juwana, Hikmahanto Sekilas Hukum Persaingan Usaha dan UU No. 5 Tahun 1999, Jurnal Magister Hukum, 

1999. 

  

9. Wawancara  

   Wawancara dengan Prof.Daniel S.Lev, Guru Besar Washington University 

D. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENULISAN  

Plagiat/plagiarisme adalah tindak pidana akan diproses menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta pembatalan kelulusan. Apabila secara materi di dalam 

proposal/usulan penelitian tesis ditemukan kemiripan dari segi judul, rumusan masalah, 

maupun substansi, maka harus dibuat matriks perbandingan penelitian terdahulu (state of 

the art) dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, dengan menguraikan nama dan 

penelitian tesis peneliti, judul penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan 

keterangan.  

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan tesis yakni:  

1. Nama pengarang dalam daftar pustaka disusun berdasarkan alfabetis. 

2. Nama undang-undang ditulis lengkap sesuai dengan judulnya, seperti :  Undang-Undang 

Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris; 

3. Penulisan pasal; contoh Pasal 5 ayat (1).  

P besar serta angka ayat di antara tanda kurung. Mengingat Pasal 1 umumnya merupakan 

pasal berisikan pengertian, maka pasal tersebut tidak mempunyai “ayat” akan tetapi “butir”.  

4. Peraturan perundangan, seharusnya: peraturan perundang-undangan.  

5.  Penulisan “di” digabung apabila merupakan awalan kata kerja seperti  “diatasi”.“Di atas” 

dilepas karena bukan awalan kata kerja.  

6. Penulisan kata majemuk “aneka ragam” dilepas, akan tetapi “keanekaragaman”  digabung, 

karena ada awalan “ke” dan akhiran “an”.  

7. Kata “analisa” seharusnya “analisis”, karena yang diambil dalam transformasi ke dalam 

bahasa Indonesia adalah pengucapannya dalam bahasa Inggris: analysis, bukan bahasa 

https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/01/20/semi-autonomous-social-field-dalam-kekosongan-hukum-positif
https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/01/20/semi-autonomous-social-field-dalam-kekosongan-hukum-positif
https://magisteroflaw.univpancasila.ac.id/2022/01/17/perlindungan-hukum-bagi-fdi-di-asean/
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Belanda: analyse. Demikian pula “sistem” (bahasa Inggris: system), bukan “sistim” (bahasa 

Belanda: systeem).  

8. Penulisan “...ir” seperti “diinventarisir” dari kata Belanda “inventariseren” harus diganti 

menjadi “diinventarisasi” dari kata Inggris “inventarization”.  

Demikian pula dengan proklamir menjadi proklamasi, introdusir menjadi introduksi, eksploitir 

menjadi eksploitasi dan sebagainya. 

9. Penulisan “kwalitas”, menjadi “kualitas”, karena tidak boleh ada dua huruf mati berurutan, 

dengan beberapa pengecualian, diantaranya kata “sanksi” tidak boleh sangsi, yang mempunyai 

pengertian lain.  

10.  Penulisan “resiko” menjadi “risiko”, “tehnik” menjadi “teknik”, “azas” menjadi  “asas”.  

11.  Penulisan “efektip, produktip, negatip” huruf “p”nya diganti dengan “f” menjadi “efektif, 

produktif, negatif” karena bangsa Indonesia mengenal dan dapat mengucapkan huruf “f”.  

12.  Kata “aktif” memakai “f”, akan tetapi apabila berubah menjadi “aktivitas” huruf “f” berubah 

menjadi “v”.  

13. Kata “peruntukan” ditulis dengan satu “k”, yaitu awalan pe dan akhiran an, akan tetapi 

“diperuntukkan” ditulis dengan dua “k” karena di sini dengan awalan di dan akhiran kan.  

14. Kata “data-data” adalah keliru, karena “data” adalah jamak dari kata “datum” yang tunggal. 

15. Kata “yang mana, di mana” perlu diganti. 

16. Perlu diperhatikan bentuk kalimat aktif dengan menggunakan kata kerja dengan awalan “me” 

serta kalimat pasif dengan menggunakan awalan “di” seperti “Dalam Pasal 5 dinyatakan ...” 

dan “Pasal 5 menyatakan ...”, jadi bukan “Dalam Pasal 5 menyatakan ...”. 

17.  Penulisan “nonhayati” digabung karena kata “non” tidak berdiri sendiri. 

18. Dalam karya ilmiah dihindari kata seperti “tidak karuan, seenaknya” yang digunakan sebagai 

ungkapan sehari-hari.  

19. Penggunaan “adalah merupakan” perlu dipilih satu, karena kedua-duanya adalah predikat. 

20. Gelar tidak digunakan dalam naskah maupun dalam daftar pustaka.Dapat digunakan dalam 

ucapan terima kasih.  

21. Hindari kata seperti “sangat perlu sekali” yang bersifat berlebihan. 

22. Kata “konsepsional” adalah dari kata Belanda “conceptioneel”, sebagaimana juga kata 

“konsepsi” dari kata Belanda “conceptie”. Adalah lebih tepat menggunakan kata “konseptual” 

dari kata Inggris “conceptual”, sebagaimana juga kata “konsep” dari kata Inggris “concept”.  

23. Penggunaan bentuk jamak “saran-saran” tidak perlu, karena “saran” mengandung makna 

tunggal maupun jamak. 

24. Penggunaan tanda baca – hanya untuk pemenggalan kata. Dengan demikian tidak digunakan 

untuk meluruskan garis kanan dari atas ke bawah (“kosmetika”), juga tidak digunakan untuk 

meluruskan garis kanan dari atas ke bawah (“kosmetika”), juga tidak digunakan untuk 

penomoran. 

25. Mengingat program komputer pada umumnya adalah program bahasa Inggris, perlu 

diperhatikan pemenggalan kata bahasa Indonesia yang tidak dikenal oleh program 

komputer.Caranya adalah dengan menggeser kata kedua, kata ketiga dan seterusnya dari baris 

yang mengandung kesalahan pemenggalan sampai diperoleh pemenggalan yang benar 

menurut bahasa Indonesia.  

26. Kata “sedangkan, sehingga, dan” tidak dapat digunakan sebagai awal kalimat, karena 

merupakan kata penghubung.  

27. Penggunaan kata “saya, kami, kita” dalam penulisan karya ilmiah sejauh mungkin 

dihindarkan, diganti dengan “penulis”, “peneliti” atau digunakan kalimat pasif (awalan di).  
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28. Sub-judul tidak boleh ditulis di bagian bawah halaman, akan tetapi harus dipindahkan ke 

halaman berikutnya. 

29. Kata “daripada” hanya digunakan apabila ada tandingannya, tidak boleh untuk menyatakan 

kepunyaan. 

30. Tidak perlu memulai kalimat dengan kata “bahwa”, yang hanya dipakai sebagai permulaan 

konsiderans. 

31. Antara sumber kutipan dalam naskah dan daftar pustaka, harus ada hubungan timbal balik; 

yang ada dalam daftar pustaka dapat ditemukan sebagai sumber dalam naskah dan yang 

dikutip dalam naskah terdapat sumbernya dalam daftar pustaka. 

32. Guna memperoleh kalimat lengkap, perlu senantiasa diadakan “analisis kalimat”, yang berarti 

bahwa perlu dalam benak pikiran diadakan penyederhanaan kalimat, agar terlihat dengan jelas 

apa yang menjadi predikat dan apa yang menjadi subjek. 

 Yang dapat menjadi predikat adalah selalu kata kerja yang berjumlah satu. Yang dapat 

menjadi subjek adalah selalu kata benda yang berjumlah satu. 

33. Perlu dihindari pembuatan kalimat yang panjang-panjang, sehingga menjadi tidak jelas makna 

kalimat karena mengandung berbagai pikiran menjadi satu.Seyogyanya satu pokok pikiran 

dituangkan dalam satu kalimat. 

34. Penempatan tanda baca selalu “menempel” pada huruf atau angka, tidak berdiri sendiri, 

seperti “(ekolabel)”, tidak boleh ditulis dengan spasi seperti “( ekolabel )”, atau “tahun 1996.” 

Tidak boleh ditulis dengan spasi “1996 .”  

Dengan demikian dihindarkan adanya tanda baca yang pindah ke baris berikutnya, terlepas 

dari kata atau angka sebelumnya. Sebaliknya, penggunaan tanda baca, selalu diikuti dengan 

spasi, seperti setelah titik, koma, kurung tutup, dan sebagainya. 
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III.BAGIAN-BAGIAN TESIS 

 

A. BAGIAN AWAL TESIS  

Bagian awal tesis terdiri atas:  

1.  Sampul Depan (cover)  

2.   Halaman Sampul Dalam  

3.   Halaman Pernyataan Keaslian Tesis  

4.   Halaman Kata Pengantar  

5.   Halaman Abstrak  

6.   Halaman Daftar Isi  

7.   Halaman Daftar Gambar  

8.   Halaman Daftar Tabel  

9.   Halaman Daftar Lampiran  

10. Halaman Daftar Singkatan  

 

1. Sampul Depan (Cover)  

Sampul tesis berwarna coklat tua dengan tulisan kuning emas dan sampul mengunakan 

softcover. Pada sampul tercetak logo Universitas Pancasila (UP), judul tesis, nama 

lengkap penulis, NPM, semester dan tahun akademik pengajuan sidang tesis. Jenis 

huruf (font) yang digunakan pada sampul adalah Times New Roman dengan huruf 

kapital, yang diletakan di tengah, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :  

a. Logo UP, ukuran tinggi 3,5 cm  

b. Judul tesis, ukuran huruf 14 pt  

c. Kata “TESIS, ukuran huruf 14 pt  

d. Kata “oleh”, ukuran huruf 12 pt  

e. Nama mahasiswa, ukuran huruf 12 pt  

f. NPM, ukuran huruf 12 pt  

g. Nama Program Studi, ukuran huruf 14 pt  

h. Semester dan tahun akademik , ukuran huruf 14 pt  

Contoh format penulisan sampul depan (cover) tesis ini dapat dilihat pada lampiran 3.  

Sedangkan untuk punggung sampul dituliskan nama penulis, NPM, judul, logo UP, 

dan tahun akademik penyelesaian. Ukuran huruf pada punggung sampul tergantung 

ketebalan tesis, minimal ukuran huruf 9 pt. dan maksimal 11 pt dengan menggunakan 

huruf kapital dan tulisan kuning emas. Posisi logo UP sama dengan posisi pada sampul 

depan (cover). Posisi logo UP tidak sama dengan judul dan keterangan lainnya. 

Format penulisan pada punggung sampul dapat dilihat pada (lampiran 4).  

 

2. Halaman Sampul Dalam (untuk softcover)  

Format penulisan pada halaman sampul dalam untuk penjilidan softcover sama dengan 

sampul depan (cover). Format penulisan halaman sampul dalam dapat dilihat pada 

lampiran 3.  
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3.  Halaman Pernyataan Keaslian Tesis (Form 8)  

Halaman pernyataan keaslian ditulis pada halaman baru. Halaman ini antara lain 

memuat judul tesis, pernyataan penulis tentang keaslian karya tulisnya dan tanda 

tangan serta nama penulis Kata PERNYATAAN KEASLIAN TESIS pada halaman 

ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di 

tengah dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 

6 cm dari tepi atas kertas. Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New 

Roman 12 pt berjarak 1,5 spasi. Judul tesis pada halaman ini ditulis dengan huruf 

kapital dan dicetak tebal (bold). Sedangkan untuk isi kalimat pernyataan tidak dicetak 

tebal dan tidak perlu diletakan di tengah. Untuk tempat tanggal, tanda tangan, nama 

dan NPM diletakan di sebelah kanan dengan nama penulis digarisbawahi. Tanggal 

yang tercantum adalah tanggal penyelesaian tesis. Format penulisan halaman 

pernyataan keaslian tesis dapat dilihat pada lampiran 6.  

 

4.  Halaman Kata Pengantar  

Halaman ini ditulis pada halaman baru dan dibuat maksimal hanya 2 (dua) halaman 

saja. Yang diberi ucapan terima kasih adalah dosen pembimbing atas kontribusinya 

dalam menentukan judul, bimbingan, saran dan diskusi. Penulisan isi halaman ini 

menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan penyebutan nama-nama sebagai 

bentuk apresiasi penulis sebatas pada yang berkaitan dengan akademik. Apabila ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga tercinta atau figur yang secara 

khusus telah membantu sehingga penulisan tesis telah selesai, maka dapat dituangkan 

di dalam Lembar Persembahan.  

KATA PENGANTAR pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 

dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak 

tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. Isi teks pada 

halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt berjarak 1,5 spasi. Nama 

dosen pembimbing dicetak tebal (bold) namun tidak perlu menggunakan huruf kapital 

semuanya dan diletakan di tengah. Format penulisan halaman Kata Pengantar dapat 

dilihat pada lampiran 7.  

 

5.  Abstrak  

  Abstrak adalah rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat atau 

dengan kata lain penyajian atau gambaran ringkas yang benar, tepat dan jelas 

mengenai isi suatu dokumen. Abstrak dituliskan dalam 2 (dua) bahasa, bahasa 

Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak terdiri atas satu paragraf dengan jumlah sekitar 

250 kata untuk bahasa Indonesia dengan huruf (font) Times New Roman ukuran 12 

dan 150 kata untuk bahasa Inggris dengan huruf (font) Times New Roman ukuran 12. 

Untuk jarak baris menggunakan 1 (satu) spasi. Abstrak tidak melampaui dari satu 

halaman dan masing-masing dimulai pada halaman baru. Abstrak bahasa Inggris 

dihindari menerjemahkannya dengan menggunakan Trans Tool, program komputer, 

karena hasilnya sangat buruk dilihat dari pilihan kata dan kaidah-kaidah bahasa 

Inggris. Isi yang terkandung dalam abstrak diantaranya :  
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a.  Latar Belakang  

Latar Belakang menyebutkan situasi/kondisi yang menimbukan masalah dan perlu 

dikaji secara ilmiah. Latar belakang ini hendaknya aktual dan menarik bagi 

pembaca yang dinyatakan dalam dua atau tiga kalimat. Keberhasilan dalam 

menggambarkan Latar Belakang dengan menarik, mendorong pembaca 

meneruskan membaca Abstrak sampai selesai dan keseluruhan isi naskah.  

 

b.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah menyatakan hal pokok yang dibahas atau pertanyaan yang akan 

dijawab dalam tulisan berikutnya. Masalah hendaknya dirumuskan dengan singkat 

tanpa rincian, walaupun dalam isi tulisan masih dikembangkan menjadi beberapa 

pertanyaan. Lazimnya masalah tersebut dirumuskan  dalam bentuk kalimat tanya.  

 

c.  Pendekatan Teori atau Metode Penelitian 

Pendekatan Teori atau Metode Penelitian yang dipergunakan dalam mengkaji 

masalah itu disebutkan yang utama saja, misalnya menyebutkan populasi tetapi 

tidak menyebutkan teknik sampling dan jumlah sampel. Dalam menuliskan tentang 

Metode Penelitian dihindari rumus-rumus statistik dalam pengolahan dan analisis 

data, jadi sangat bersifat deskriptif dan singkat.  

 

d.  Hasil Penelitian  

Hasil Penelitian berisi inti jawaban atau temuan yang diperoleh dari pembahasan. 

Hasil Penelitian hendaknya disebutkan secara nyata tetapi tidak rinci dan kalau 

perlu dapat mencantumkan data kuantitatif. Hendaknya tetap dijaga agar informasi 

singkat tentang hasil itu menimbulkan keinginan pembaca mengetahui lebih rinci 

sehingga menggugahnya membaca isi naskah secara lengkap.  

 

e.  Kesimpulan  

Kesimpulan menunjukkan implikasi hasil kajian. Kesimpulan, termasuk Saran yang 

diajukan atas dasar hasil/temuan kajian. Kesimpulan menjawab pertanyaan atau 

masalah yang dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan dirumuskan secara padat 

tetapi menggambarkan inti kajian. Uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, 

pendekatan teori/metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan disusun secara 

ringkas, terintegrasi, koheren, dan informatif dalam satu paragraf yang utuh dan 

berdiri sendiri. 

  Uraian abstrak biasanya diikuti dengan pencantuman kata-kata kunci yang 

berjumlah paling sedikit tiga kata/frase. Kata-kata kunci itu mencerminkan konsep-

konsep utama yang dibahas dalam tulisan itu. Tidak harus setiap kata kunci tertera 

pada uraian abstrak tetapi harus terlihat pada isi tulisan. Kata-kata kunci yang 

dimaksud adalah konsep bukan semua istilah yang dipakai dalam tulisan itu. Contoh 

penulisan abstrak dapat dilihat pada lampiran 8.  
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6.  Halaman Daftar Isi  

Halaman daftar isi ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR ISI pada halaman ini 

ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah 

dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 6 cm 

dari tepi atas kertas. Penyusunan dan ketentuan penulisan daftar isi adalah sebagai 

berikut :  

a.  Penulisan kata: sampul depan, pernyataan keaslian tesis, kata pengantar, abstrak, 

dan daftar isi ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf 

kapital yang berukuran 12 pt dan Jarak kata tersebut 1 Spasi. Nomor halaman 

menggunakan angka romawi kecil (i, ii, iii, iv, v,…dst)  

b.  Judul bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf 

kapital yang berukuran 12 pt dicetak tebal (bold).  

c. Judul sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf 

kapital yang berukuran 12 pt.  

d. Judul sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman 

berukuran 12 pt dan tidak perlu huruf besar semuanya, hanya huruf pertama kata 

saja yang menggunakan huruf kapital.  

e.  Judul sub-sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman  

berukuran 12 pt tidak perlu huruf besar semuanya, hanya huruf pertama saja yang 

menggunakan huruf capital.  

f. Judul bab dan sub nya tidak diakhiri dengan titik, sebab judul bukanlah sebuah   

kalimat. Halaman daftar isi dapat terdiri dari satu halaman atau lebih.  

 

Format penulisan halaman daftar isi dapat dilihat pada lampiran 9. 

 7.  Halaman Daftar Gambar  

Halaman daftar gambar memuat nomor gambar, judul gambar dan nomor halaman 

tempat gambar dimuat Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR 

GAMBAR pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf 

kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal (bold). 

Jarak kata tersebut adalah 6 cm dari tepi atas kertas. Nomor gambar ditulis dengan dua 

angka arab (1,2,3, dst) yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka pertama menunjukan 

nomor bab tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan angka kedua menunjukan 

nomor urut gambar dalam bab tersebut. Kata gambar dan nomor gambar pada halaman 

ini ditulis dengan dicetak tebal (bold), sedangkan judul gambar dan halaman tidak 

dicetak tebal. Di dalam isi tesis gambar, diletakan sedekat mungkin dengan judul atau 

nama gambar dan diletakan di tengah-tengah. Judul gambar ditulis dengan huruf kecil 
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kecuali huruf pertama dari kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-baris 

judul gambar berjarak 1 spasi. Format penulisan halaman daftar gambar dapat dilihat 

pada lampiran 10.  

 8.  Halaman Daftar Tabel  

Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel dan nomor halaman tempat 

tabel dimuat. Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR TABEL pada 

halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang 

diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata 

tersebut adalah 6 cm dari tepi atas kertas.  

Nomor tabel ditulis dengan dua angka arab (1,2,3, dst) yang dipisahkan oleh sebuah 

titik. Angka pertama menunjukan nomor bab tempat tabel tersebut terdapat, 

sedangkan angka ke dua menunjukan nomor urut tabel dalam bab tersebut. Kata tabel 

dan nomor tabel pada halaman ini ditulis dengan dicetak tebal (bold), sedangkan judul 

tabel dan halaman tidak dicetak tebal. Di bagian dalam isi tesis, tabel diletakan 

sedekat mungkin dengan judul atau nama tabel dan diletakan di tengah-tengah. Judul 

diletakan di atas tabel, dengan cara penulisan menggunakan huruf kecil kecuali setiap 

awal kata pada judul yang ditulis menggunakan huruf kapital. Baris-baris judul tabel 

berjarak 1 spasi. Sumber tabel disebutkan di bawah tabel sebelah kiri dengan 

menggunakan ukuran huruf 10 pt dan dicetak miring (italic). Format penulisan 

halaman daftar tabel dapat dilihat pada lampiran 11.  

9. Halaman Daftar Lampiran  

Halaman daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran dan nomor halaman 

tempat lampiran dimuat Halaman daftar lampiran ini ditulis pada halaman baru. Kata 

DAFTAR LAMPIRAN pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 

dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak 

tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 6 cm dari tepi atas kertas. Kata daftar lampiran 

menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital berukuran 12 pt yang 

diikuti dengan nomor lampiran yang ditulis dengan angka arab (1,2,3, dst) dan dicetak 

tebal (bold). Sedangkan judul lampiran tidak semuanya menggunakan huruf kapital 

hanya huruf pertama dari tiap awal kata saja. Judul lampiran dan nomor halaman tidak 

dicetak tebal. Format penulisan halaman daftar lampiran dapat dilihat pada lampiran 

12.  
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10.  Halaman Daftar Singkatan  

Halaman daftar singkatan ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR SINGKATAN 

pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang 

diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata 

tersebut adalah 6 cm dari tepi atas kertas. Halaman ini memuat singkatan istilah yang 

diletakan pada kolom pertama, nama istilah lengkap yang ditulis di belakang 

singkatannya yang diletakan pada kolom ke dua. Singkatan pada kolom pertama 

disusun berdasarkan abjad. Format penulisan halaman daftar singkatan dapat dilihat 

pada lampiran 13. 

B.  BAGIAN ISI TESIS  

Bagian isi tesis ini dibagi menjadi beberapa bab, yang diawali dengan bab pendahuluan 

dan diakhiri dengan bab penutup. Jumlah halaman tesis adalah minimal 80 (delapan 

puluh halaman). Jumlah bab tidak distandarkan, tergantung keperluan dalam pembahasan 

isi tesis. Tiap bab ditulis pada halaman terpisah. Penulisan judul bab dengan 

menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah 

dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Judul bab terdiri dari nomor dan 

nama bab. Nomor bab ditulis pada baris pertama, contoh BAB I dan nama bab ditulis 

pada baris kedua, contoh PENDAHULUAN. Penulisan nomor bab berjarak 6 cm dari 

tepi atas kertas dan penulisan nama bab berjarak 7,5 cm dari tepi atas kertas. Format 

penulisan bagian isi tesis dapat dilihat pada lampiran 2.  

Adapun bagian isi tesis dapat dengan menggunakan 2 (dua) model, yaitu Model 1 (5 

BAB) dan atau Model 2 (4 BAB), berdasarkan kesepakatan bersama antara Dosen 

Pembimbing dengan mahasiswa yang terdeskripsi sebagai berikut : 

Model 1 (5 BAB) 

 

BAB I   Pendahuluan 

Pendahuluan lebih lazimnya ditempatkan dalam BAB I, dan berisi uraian-uraian tentang : 

A. Latar Belakang, berupa pengantar yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 

umum tentang masalah yang akan diteliti, bersifat situasional yang menunjukkan 

kesenjangan antara das sollen (kondisi ideal) dengan das sein (kondisi riil), dan 

mengungkap penelitian sebelumnya yang relevan guna menghindari duplikasi 

penelitian. 

B. Rumusan Masalah, sebagai tindak lanjut dari Latar Belakang, uraiannya diawali 

dengan kalimat “berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan dimuka” dan 

selanjutnya Rumusan Masalah diawali dengan kata tanya  (apa/bagaimana/mengapa). 
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C. Tujuan Penelitian, mengandung suatu hal yang ingin dicapai melalui proses 

penelitian yang merujuk kepada Rumusan Masalah.  

D. Manfaat Penelitian, berisi Manfaat Teoritis yaitu uraian tentang temuan baru yang 

akan dihasilkan dan diharapkan bermanfaat bagi kepentingan akademisi (jika 

penelitian bersifat uji) dan Manfaat Praktis yaitu diharapkan bermanfaat bagi 

kepentingan praktik (jika penelitian bersifat deskriptif). 

E. Metode Penelitian, berisikan penjelasan seluruh rangkaian kegiatan yang akan 

dilakukan dalam rangka menjawab Rumusan Masalah atau untuk membuktikan 

hipotesis (dugaan awal) yang dikemukakan. Untuk membuktikannya maka harus ada 

fakta-fakta yuridis sebagai pendukung pembuktian hipotesis tersebut. Metode 

penelitian merupakan sebuah metode yang diterapkan dalam penelitian yang 

dilakukan. Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum, dan dari 

segi sifatnya, suatu penelitian Tesis bersifat deskriptif. 

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1. Penelitian Hukum Normatif (normative legal research) 

Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum doktriner dengan 

pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan 

perundang-undangan atau bahan hukum yang lain. Disamping itu disebut juga 

dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih 

banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. 

Penelitian hukum normatif, data sekunder yang dijadikan sebagai sumber 

acuan/bahan informasi dapat berupa: 

(1) Bahan hukum primer, misalnya UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-

Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2) Bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, karya-karya ilmiah, Rancangan 

Undang-Undang (RUU) dan hasil penelitian/laporan penelitian. 

(3) Bahan hukum tertier, misalnya biografi, kamus dan sebagainya. 

 

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada: 

(1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap hukum misalnya penelitian 

terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum 

yang hidup di masyarakat. 

(2) Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian 

dasar dari sistem hukum dalam perundang-undangan. 

(3) Penelitian terhadap sinkronisasi secara vertikal, berdasarkan atas hirarki 

perundang-undangan, atau sinkronisasi horizontal terhadap peraturan 

perundang-undangan yang sederajat. 

(4) Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang menitikberatkan kepada 

perkembangan hukum. 

(5) Penelitian terhadap perbandingan hukum, yang menekankan dan mencari 

perbedaan dari berbagai sistem hukum. 
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2. Penelitian Hukum Empiris 

Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian sosiologis atau penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang bertitik tolak pada 

data primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber 

pertama dengan melalui penelitian lapangan. Data primer didapat melalui 

penelitian lapangan  misalnya melakukan observasi, wawancara dan dengan 

penyebaran kuesioner. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat 

direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku 

ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum. Misalnya penelitian tentang 

“Efektivitas Kode Etik Notaris Dalam Mencegah Pelanggaran Etika Profesi”. 

Penelitian hukum primer tidak dapat dilakukan tersendiri terlepas dari penelitian 

hukum normatif. Jadi penelitian hukum empiris ini harus didukung juga dengan 

data sekunder atau studi dokumentasi, sehingga diperoleh hasil yang memadai, baik 

dari segi praktek maupun maupun kandungan ilmiahnya. 

 

Metode penelitian yang digunakan pada umumnya meliputi: 

(1) Materi Penelitian Atau Metode Populasi Atau Sampling 

 Materi penelitian dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan 

antara data yang diperoleh langsung dari responden (data primer) dan data 

sekunder. apabila tipe atau jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder 

(khususnya pada penelitian normatif) maka bahan hukum yang dipergunakan 

dapat diperoleh antara lain melalui instansi-instansi tertentu, misalnya berupa 

putusan pengadilan, berbagai data statistik yang tersedia yang diperlukan 

dalam menunjang analisis sesuai dengan topik penelitian, berbagai dokumen 

resmi, dan hasil penelitian berbentuk laporan, dan lain-lain. 

Apabila jenis data yang dikumpulkan adalah data primer (pada 

penelitian empiris), maka dapat disebutkan penentuan wilayah dan subjek 

penelitian (populasi dan sampel) secara terinci. dalam penentuan responden 

diperlukan pemahaman tentang metode atau teknik penarikan sampel. Pada 

umumnya peneliti mengumpulkan data dari sebagian populasi yang disebut 

sampel dan hasil penelitiannya akan dibuat generalisasi. 

Kriteria terpenting yang menentukan kualitas sampel adalah 

representativitasnya, yakni sejauh mana ciri-ciri sampel sama dengan ciri-ciri 

populasi yang diwakilinya. Dalam kaitannya dengan masalah representativitas 

ini dikenal dengan dua macam teknik sampling, yakni probability sampling 

dan non probability sampling. Prinsip dasar dari probability sampling adalah 

representativitasnya, karena setiap individu mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dapat dipilih sebagai sampel, dengan kata lain dilakukan secara random. 

Penarikan secara non probability sampling, tidak dilakukan secara random, 

sehingga tidak memberi keleluasaan untuk membuat generalisasi terhadap 

sempel tersebut. 
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(2) Alat Pengumpulan Data 

Mengenai alat, pada umumnya dapat dikemukakan tentang instrumen 

penelitian yang dipergunakan, misalnya: observasi, wawancara, kuesioner, 

studi dokumen, dan lain-lain. Pemilihan instrumen penelitian tergantung pada 

beberapa pertimbangan, antara lain jumlah responden, lokasi, data dan 

pelaksana penelitian. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis 

dalam format analisis data. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara 

analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk 

dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Pengolahan hasil 

pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara editing, koding dan 

pembuatan tabel-tabel (tabulasi). Analisis data pada penelitian hukum, 

lazimnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan tipe tujuan 

penelitian 

 

F. Sistematika Penulisan, memuat tata urut yang akan ditulis dalam penulisan Tesis 

sebagai hasil penelitian yang dimulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan Bab 

Penutup. 
 

Uraian demikian sebenarnya sudah termuat dalam Usulan Penelitian Tesis. Jadi 

singkatnya Bab Pendahuluan berisi uraian yang hampir sama dengan Usulan 

Penelitian Tesis yang sudah disempurnakan dan dilengkapi. 

 

BAB II  KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, TEORI DAN HIPOTESIS 

Pada hakekatnya pada BAB II berisi tentang tinjauan teoritis merupakan sumber dan 

landasan untuk menganalisa masalah yang dibahas. Judul bab menyesuaikan dengan 

kajian teoritis yang dilakukan. Umumnya landasan teori berisi kerangka penulisan, 

pengertian, definisi, ruang lingkup ataupun teori-teori berkaitan dengan masalah yang 

diteliti sehingga dapatlah dikatakan hasil kajian teoritis (kajian pustaka) merupakan unsur 

penunjang yang paling kuat dalam melakukan analisis. Apabila secara materi di dalam 

tesis sebelumnya terdapat kemiripan dari segi judul maupun substansi atau penelitian 

yang relevan, maka dibagian awal dibuat matriks perbandingan perbedaan penelitian 

terdahulu (state of the art) tertuang di dalam BAB II ini, termasuk deskripsi Kerangka 

Konseptual, berupa rumusan suatu definisi atau peristilahan yang dapat dimasukkan 

kerangka operasional yang dapat dijadikan pedoman masalah sebagai obyek penelitian, 

Lndasan  Teori (jika ada) dan Hipotesis (jika ada Landasan Teori).   

 

 

BAB III HASIL PENELITIAN (dibuat judul) 

Hasil penelitian dipaparkan melalui bab penyajian data. Judul bab menyesuaikan dengan 

Rumusan Masalah yang akan dianalisis. Pada bagian ini, data yang disajikan berupa data 

penelitian empiris, dengan cara kronologis dan sistematis, sesuai dengan materi 

pembahasan. penyajian data selain dimungkinkan untuk mengungkap kejadian-kejadian 
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di lapangan juga dalam rangka mempermudah analisis atas data. Penyajian ini dapat 

berupa gambaran umum (detesis) berkaitan dengan permasalahan dalam bentuk misalnya 

kasus posisi dan putusan hakim jika mengambil putusan pengadilan sebagai obyek 

penelitian. Singkatnya Hasil Penelitian berisikan mengenai : 

i. Data Sekunder 

ii. Data Primer 

 

BAB IV  PEMBAHASAN (dibuat judul) 

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan yang menghubungkan fakta/data yang satu 

dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian melalui analisis/pembahasan 

ini, asumsi atau hipotesa akan dikritisi secara mendalam dengan penyajian terhadap legal 

reasoning atas pertanyaan penelitian tesis berdasarkan pendekatan teori hukum, asas-

asas, instrument hukum, atau sumber hukum yang digunakan. Singkatnya pada Bab IV 

ini merupakan pembahasan Rumusan Masalah 1 dan Rumusan Masalah 2 (jika Rumusan 

Masalah nya 2). 

 

BAB V PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

B. SARAN 

 

Kesimpulan dan Saran merupakan bagian dari Bab Penutup. Artinya, dalam bagian 

Penutup akan menguraikan seputar Kesimpulan dan Saran dari penulis. Kesimpulan 

sebaiknya diuraikan secara singkat sebagai responsi konkrit namun tidak terlepas dari 

Rumusan Masalah yang diajukan pada Bab I. Hal ini dikarenakan Kesimpulan adalah 

merupakan jawaban operatif singkat yang memiliki relevansi berdasarkan analisis yang 

kritis dan pembahasan mendalam terhadap Rumusan Masalah. 

 

Atau dengan menggunakan ; 

Model 2 (4 BAB) 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pendahuluan lebih lazimnya ditempatkan dalam BAB I, dan berisi uraian-uraian tentang : 

A. Latar Belakang, berupa pengantar yang bertujuan untuk memperoleh gambaran 

umum tentang masalah yang akan diteliti, bersifat situasional yang menunjukkan 

kesenjangan antara das sollen (kondisi ideal) dengan das sein (kondisi riil), dan 

mengungkap penelitian sebelumnya yang relevan guna menghindari duplikasi penelitian. 

B. Rumusan Masalah, sebagai tindak lanjut dari Latar Belakang, uraiannya diawali 

dengan kalimat “berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dimuka” dan 

selanjutnya Rumusan Masalah diawali dengan kata tanya  (apa/bagaimana/mengapa). 

C. Tujuan Penelitian, mengandung suatu hal yang ingin dicapai melalui proses 

penelitian yang merujuk kepada Rumusan Masalah.  
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D. Manfaat Penelitian, berisi Manfaat Teoritis yaitu uraian tentang temuan baru yang 

akan dihasilkan dan diharapkan bermanfaat bagi kepentingan akademisi (jika penelitian 

bersifat uji) dan Manfaat Praktis yaitu diharapkan bermanfaat bagi kepentingan praktik 

(jika penelitian bersifat deskriptif). 

E. Metode Penelitian, berisikan penjelasan seluruh rangkaian kegiatan yang akan 

dilakukan dalam rangka menjawab Rumusan Masalah atau untuk membuktikan hipotesis 

(dugaan awal) yang dikemukakan. Untuk membuktikannya maka harus ada fakta-fakta 

yuridis sebagai pendukung pembuktian hipotesis tersebut. Metode penelitian merupakan 

sebuah metode yang diterapkan dalam penelitian yang dilakukan. Pada umumnya suatu 

penelitian sosial termasuk penelitian hukum, dan dari segi sifatnya, suatu penelitian Tesis 

bersifat deskriptif. 

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan 

menjadi dua yaitu: 

1. Penelitian Hukum Normatif (normative legal research) 

Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum doktriner dengan 

pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada 

peraturan perundang-undangan atau bahan hukum yang lain. Disamping itu disebut 

juga dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini 

lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di 

perpustakaan. 

Penelitian hukum normatif, data sekunder yang dijadikan sebagai sumber 

acuan/bahan informasi dapat berupa: 

(1) Bahan hukum primer, misalnya UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-

Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2) Bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, karya-karya ilmiah, Rancangan 

Undang-Undang (RUU) dan hasil penelitian/laporan penelitian. 

(3) Bahan hukum tertier, misalnya biografi, kamus dan sebagainya. 

 

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada: 

(1) Penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap hukum misalnya penelitian 

terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang 

hidup di maysarakat. 

(2) Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian 

dasar dari sistem hukum dalam perundang-undangan. 

(3) Penelitian terhadap sinkronisasi secara vertikal, berdasarkan atas hirarki 

perundang-undangan, atau sinkronisasi horizontal terhadap peraturan perundang-

undangan yang sederajat. 

(4) Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang menitikberatkan kepada 

perkembangan hukum. 

(5) Penelitian terhadap perbandingan hukum, yang menekankan dan mencari 

perbedaan dari berbagai sistem hukum. 
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2. Penelitian Hukum Empiris 

Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian sosiologis atau penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, yang bertitik tolak pada data 

primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama 

dengan melalui penelitian lapangan. Data primer didapat melalui penelitian lapangan  

misalnya melakukan observasi, wawancara dan dengan penyebaran kuesioner. 

Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian 

terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap 

identifikasi hukum. Misalnya penelitian tentang “Efektivitas Kode Etik Notaris Dalam 

Mencegah Pelanggaran Etika Profesi”. Penelitian hukum primer tidak dapat dilakukan 

tersendiri terlepas dari penelitian hukum normatif. Jadi penelitian hukum empiris ini 

harus didukung juga dengan data sekunder atau studi dokumentasi, sehingga diperoleh 

hasil yang memadai, baik dari segi praktek maupun maupun kandungan ilmiahnya. 

 

Metode penelitian yang digunakan pada umumnya meliputi: 

 

(1) Materi Penelitian Atau Metode Populasi Atau Sampling 

Materi penelitian dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara 

data yang diperoleh langsung dari responden (data primer) dan data sekunder. apabila 

tipe atau jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder (khususnya pada 

penelitian normatif) maka bahan hukum yang dipergunakan dapat diperoleh antara 

lain melalui instansi-instansi tertentu, misalnya berupa putusan pengadilan, berbagai 

data statistik yang tersedia yang diperlukan dalam menunjang analisis sesuai dengan 

topik penelitian, berbagai dokumen resmi, dan hasil penelitian berbentuk laporan, dan 

lain-lain. 

Apabila jenis data yang dikumpulkan adalah data primer (pada penelitian 

empiris), maka dapat disebutkan penentuan wilayah dan subjek penelitian (populasi 

dan sampel) secara terinci. dalam penentuan responden diperlukan pemahaman 

tentang metode atau teknik penarikan sampel. Pada umumnya peneliti mengumpulkan 

data dari sebagian populasi yang disebut sampel dan hasil penelitiannya akan dibuat 

generalisasi. 

Kriteria terpenting yang menentukan kualitas sampel adalah 

representativitasnya, yakni sejauh mana ciri-ciri sampel sama dengan ciri-ciri populasi 

yang diwakilinya. Dalam kaitannya dengan masalah representativitas ini dikenal 

dengan dua macam teknik sampling, yakni probability sampling dan non probability 

sampling. Prinsip dasar dari probability sampling adalah representativitasnya, karena 

setiap individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat dipilih sebagai sampel, 

dengan kata lain dilakukan secara random. Penarikan secara non probability sampling, 

tidak dilakukan secara random, sehingga tidak member keleluasaan untuk membuat 

generalisasi terhadap sempel tersebut. 
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(2) Alat Pengumpulan Data 

Mengenai alat, pada umumnya dapat dikemukakan tentang instrumen 

penelitian yang dipergunakan, misalnya: observasi, wawancara, kuesioner, studi 

dokumen, dan lain-lain. Pemilihan instrumen penelitian tergantung pada beberapa 

pertimbangan, antara lain jumlah responden, lokasi, data dan pelaksana penelitian. 

Selanjutnya data yang terkumpul diolah dan dianalisis dalam format analisis data. 

Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan 

data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan 

penelitian. Pengolahan hasil pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara 

editing, koding dan pembuatan table-tabel (tabulasi). Analisis data pada penelitian 

hukum, lazimnya dilakukan dengan pendekatan kualitatif sesuai dengan tipe tujuan 

penelitian 

 

F. Sistematika Penulisan, memuat tata urut yang akan ditulis dalam penulisan Tesis 

sebagai hasil penelitian yang dimulai dari Bab Pendahuluan sampai dengan Bab 

Penutup. 
 

 

Uraian demikian sebenarnya sudah termuat dalam Usulan Penelitian Tesis. Jadi 

singkatnya bab pendahuluan berisi uraian yang hampir sama dengan Usulan Penelitian 

Tesis yang sudah disempurnakan dan dilengkapi. 

 

BAB II   KAJIAN PUSTAKA, KONSEP, TEORI DAN HIPOTESIS 

Pada hakekatnya pada BAB II berisi tentang tinjauan teoritis merupakan sumber dan 

landasan untuk menganalisa masalah yang dibahas. Judul bab menyesuaikan dengan 

kajian teoritis yang dilakukan. Umumnya landasan teori berisi kerangka penulisan, 

pengertian, definisi, ruang lingkup ataupun teori-teori berkaitan dengan masalah yang 

diteliti sehingga dapatlah dikatakan hasil kajian teoritis (kajian pustaka) merupakan 

unsur penunjang yang paling kuat dalam melakukan analisis. Apabila secara materi di 

dalam tesis sebelumnya terdapat kemiripan dari segi judul maupun substansi atau 

penelitian yang relevan, maka dibagian awal dibuat matriks perbandingan perbedaan 

penelitian terdahulu (state of the art) tertuang di dalam BAB II ini, termasuk deskripsi 

Kerangka Konseptual, berupa rumusan suatu definisi atau peristilahan yang dapat 

dimasukkan kerangka operasional yang dapat dijadikan pedoman masalah sebagai 

obyek penelitian, Landasan Teori (jika ada) dan Hipotesis (jika ada Landasan Teori).   

 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (dibuat judul) 

Hasil penelitian dan pembahasan digabungkan. Judul bab menyesuaikan dengan 

Rumusan Masalah yang akan dianalisis dalam bentuk pernyataan. Singkatnya Hasil 

Penelitian berisikan mengenai : 

A. Data Sekunder 

B. Data Primer 
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Selain itu Bab III ini merupakan pembahasan Rumusan Masalah 1 dan Rumusan 

Masalah 2 (jika Rumusan Masalah nya 2). 

 

BAB IV  PENUTUP  

A. KESIMPULAN  

B. SARAN 

Kesimpulan dan Saran merupakan bagian dari Bab Penutup. Artinya, dalam bagian 

Penutup akan menguraikan seputar Kesimpulan dan Saran dari penulis. Kesimpulan 

sebaiknya diuraikan secara singkat sebagai responsi konkrit namun tidak terlepas dari 

Rumusan Masalah yang diajukan pada Bab I. Hal ini dikarenakan Kesimpulan adalah 

merupakan jawaban operatif singkat yang memiliki relevansi berdasarkan analisis 

yang kritis dan pembahasan mendalam terhadap Rumusan Masalah. 

 

C.  BAGIAN PENUTUP  

1.  Daftar Pustaka  

Daftar pustaka bukan merupakan bab tersendiri. Oleh karena itu tidak diberi 

nomor bab dan tidak diberi nomor halaman. Daftar pustaka ditulis pada 

halaman baru dengan judul DAFTAR PUSTAKA berjarak 6 cm dari tepi atas 

kertas. Daftar pustaka berisi semua pustaka yang digunakan dalam proses 

penyusunan tesis. Semua pustaka yang tercantum pada daftar pustaka harus 

benar-benar dirujuk dalam penulisan tesis. Format penulisan daftar pustaka 

dapat dilihat pada halaman 8 atau lampiran 14.  

2.  Lampiran  

Lampiran dapat berupa tabel, gambar dan sebagainya yang merupakan 

pendukung kegiatan penulisan tesis. Lampiran ini ditulis pada halaman baru 

dengan judul LAMPIRAN berjarak 6cm dari tepi atas kertas 

3.  Formulir-Formulir Tesis  

Formulir didalam penjilidan naskah tesis dilampirkan dipaling akhir naskah 

tersebut. Pada naskah tesis harus dilampirkan formulir 1(satu) sampai dengan 

formulir 6(enam), Urutan dari formulir tersebut diantaranya:  

1) Formulir 1 :  formulir permohonan penyusunan tesis  

2) Formulir 2a :  formulir surat pengantar kepada pembimbing materi tesis  

3) Formulir 2b :  formulir surat pengantar kepada pembimbing teknis tesis 

4) Formulir 3a :  formulir penunjukan pembimbing utama (materi) tesis  
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5) Formulir 3b :  formulir penunjukan pembimbing pembantu (teknis) tesis  

6) Formulir 4a :  formulir tanda persetujuan pembimbing materi tesis  

7) Formulir 4b :  formulir tanda persetujuan asisten dosen bimbingan teknis 

tesis  

8) Formulir 5a :  formulir catatan pertemuan penulisan pembimbing materi 

tesis  

9) Formulir 5b :  formulir catatan pertemuan penulisan pembimbing teknis 

tesis 

10) Formulir 6a : formulir tanda persetujuan (siap diajukan dalam sidang ujian 

tesis) pembimbing materi tesis 

11) Formulir 6b : formulir tanda persetujuan (siap diajukan dalam sidang ujian 

tesis) pembimbing teknis tesis. 

 

Format penulisan formulir tesis dapat dilihat pada (lampiran 1). 

 

IV.PEDOMAN LAIN 

A. HARDCOVER TESIS  

Salah satu syarat untuk pengambilan ijazah di Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Magister Universitas Pancasila diharuskan mengumpulkan 1 (satu) naskah tesis yang 

sudah di jilid dalam bentuk hardcover dan sudah disahkan oleh para penguji dan 

pembimbing. Untuk bagian-bagian pada naskah Tesis yang di hardcover tersebut sebagai 

berikut:  

1. BAGIAN AWAL TESIS  

Bagian awal tesis terdiri atas:  

a. sampul depan (cover)  

b. halaman sampul dalam  

c. halaman pernyataan keaslian tesis  

d. halaman pengesahan  

e. halaman dewan penguji  

f. halaman kata pengantar  

g. halaman abstrak  

h. halaman daftar isi  

i. halaman daftar singkatan  
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a.  Sampul Depan (Cover)  

Sampul tesis berwarna coklat tua dengan tulisan kuning emas dan sampul 

mengunakan hardcover. Pada sampul tercetak logo Universitas Pancasila (UP), 

judul tesis, nama lengkap penulis, NPM, semester dan tahun akademik 

penyelesaian tesis. Jenis huruf (font) yang digunakan pada sampul adalah Times 

New Roman dengan huruf kapital, yang diletakan di tengah, dengan ketentuan 

ukuran sebagai berikut :  

1. Logo UP, ukuran tinggi 3,5 cm  

2. Judul tesis, ukuran huruf 16 pt  

3. Kata “TESIS, ukuran huruf 14 pt  

4. Kata “oleh”, ukuran huruf 12 pt 

5. Nama mahasiswa, ukuran huruf 14 pt  

6. NPM, ukuran huruf 14 pt  

7. Nama Program Studi, ukuran huruf 14 pt  

8. Semester dan tahun akademik , ukuran huruf 14 pt  

Contoh format penulisan sampul depan (cover) tesis ini dapat dilihat pada 

lampiran 3. Sedangkan untuk punggung sampul dituliskan nama penulis, NPM, 

judul, logo UP, dan tahun akademik pengajuan siding tesis. Ukuran huruf pada 

punggung sampul tergantung ketebalan tesis, minimal ukuran huruf 9 pt. dan 

maksimal 11 pt dengan menggunakan huruf kapital dan tulisan kuning emas. Posisi 

logo UP sama dengan posisi pada sampul depan (cover). Posisi logo UP tidak sama 

dengan judul dan keterangan lainnya. Format penulisan pada punggung sampul 

dapat dilihat pada (lampiran 4).  

b.  Halaman Sampul Dalam (untuk hardcover)  

Format penulisan pada halaman sampul dalam sama dengan sampul depan (cover) 

namun antara kata “TESIS” dan nama mahasiswa disisipkan kalimat sebagai 

berikut: TESIS INI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI SEBAGIAN 

PERSYARATAN MENJADI MAGISTER HUKUM Kalimat pernyataan diatas 

menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang dicetak tebal 

(bold) dan diletakan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt. Tulisan pada sampul 

dalam ini menggunakan huruf yang dicetak tebal (bold) Format penulisan ini dapat 

dilihat pada (lampiran 5).  
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c.  Halaman Pernyataan Keaslian Tesis (Formulir 8)  

Halaman pernyataan keaslian ditulis pada halaman baru. Halaman ini antara lain 

memuat judul tesis, pernyataan penulis tentang keaslian karya tulisnya dan tanda 

tangan serta nama penulis Kata PERNYATAAN KEASLIAN TESIS pada halaman 

ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di 

tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut 

adalah 6 cm dari tepi atas kertas. 

Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt berjarak 1,5 

spasi. Judul tesis pada halaman ini ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal 

(bold). Sedangkan untuk isi kalimat pernyataan tidak dicetak tebal dan tidak perlu 

diletakan di tengah. Untuk tempat tanggal, tanda tangan, nama dan NPM diletakan 

di sebelah kanan dengan nama penulis digarisbawahi. Tanggal yang tercantum 

adalah tanggal penyelesaian tesis. Format penulisan halaman pernyataan keaslian 

tesis dapat dilihat pada lampiran 6.  

d. Halaman Pengesahan  

Halaman Pengesahan disisipkan hanya pada Jilid Hard Cover. Halaman ini memuat 

judul tesis, pernyataan pengesahan, nama dan tanda tangan dosen pembimbing 

serta tanggal pengesahan tesis. Judul Tesis pada halaman ini ditulis dengan huruf 

Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran 

huruf 16 pt yang dicetak tebal (bold). Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf 

Times New Roman 12 pt berjarak 1 spasi. Judul tesis pada halaman ini ditulis 

dengan huruf kapital dan dicetak tebal (bold) serta diletakan di tengah. Sedangkan 

untuk isi kalimat pengesahan tidak dicetak tebal dan diletakan di tengah. Bila 

terdapat satu pembimbing maka tempat nama pembimbing dan tanda tangan di 

sebelah kanan dengan nama pembimbing digarisbawahi Namun apabila terdapat 

dua pembimbing maka tempat nama pembimbing dan tanda tangan diletakan di 

sebelah kiri untuk pembimbing pertama dan sebelah kanan untuk pembimbing 

kedua dengan nama pembimbing tersebut digarisbawahi. Format penulisan 

halaman pengesahan ini dapat dilihat pada lampiran 15.  

e.  Halaman Dewan Penguji  

Halaman Dewan Penguji disisipkan hanya pada Jilid Hard Cover. Halaman ini 

memuat nama mahasiswa, NPM mahasiswa, dan tandatangan dewan penguji. Judul 

Tesis pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf 

capital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt yang dicetak tebal 
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(bold). Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt 

berjarak 1 spasi. Judul tesis pada halaman ini ditulis dengan huruf kapital dan 

dicetak tebal (bold) serta diletakan di tengah. Tempat nama dewan penguji dan 

tanda tangan disusun secara vertical dari atas kebawah. Format penulisan halaman 

dewan penguji ini dapat dilihat pada lampiran 16.  

B. SOFTCOPY JURNAL TESIS  

Satu lagi syarat untuk pengambilan ijazah di Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Magister Universitas Pancasila diharuskan mengumpulkan 1 (satu) softcopy Jurnal dari 

Tesis ke dalam Disc. 

1.  Format Jurnal Tesis  

Ketentuan format pembuatan jurnal tesis sebagai berikut :  

a.  Isi Jurnal meliputi :  

- ABSTRAK (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) dengan membuat kata kunci 

yang spesifik  

- PENDAHULUAN  

- PENDEKATAN TEORI  

- METODE PENELITIAN  

- HASIL PENELITIAN  

- PENUTUP  

- DAFTAR PUSTAKA  

b.  Judul jurnal tidak lebih dari 12 suku kata 

c. Penulisan isi jurnal menggunakan format 1 (satu) kolom dalam 1 (satu) lembarnya.  

d. Jumlah halaman jurnal tidak boleh kurang dari 15 halaman dan lebih dari 25 

halaman  

e. Format jurnal ditulis dalam kertas A4 (21 cm x 29,7cm), layout Potrait dengan 1 

(satu) spasi dan menggunakan huruf Times New Roman 11.  

f. File berbasis doc. (Ms. Office) dan Pdf.  

Format penulisan jurnal dapat dilihat pada lampiran 17.  

2. Format Disc  

Penyimpanan softcopy jurnal diwajibkan didalam sebuah Disc. Sehubungan dengan 

hal tersebut perlu ada pedoman untuk penyimpanan dalam bentuk file atau softcopy 

ini. Ketentuan format Disc untuk jurnal tesis ke dalam bentuk file (softcopy):  
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a.  File softcopy tesis disimpan dalam Disc dan Disc berukuran standar (diameter 12 

cm / 4,6 inci).  

b.  File softcopy tesis dalam bentuk .doc dan .pdf.  

c.  Disc diberi label dengan:  

- Judul  

- Nama penulis  

- NPM  

- Program Studi  

- Tahun lulus  

d.  Label diletakan pada permukaan Disc  

e.  Penulisan label menggunakan huruf Times New Roman berukuran 10 pt dengan 

jarak 1 spasi, yang ketentuan sebagai berikut : 

- Judul, nama penulis dan NPM menggunakan huruf kapital yang dicetak tebal 

(bold). 

- Nama Program Studi dan tahun lulus tidak perlu menggunakan huruf capital 

semua, hanya pada awal kata saja dan tidak perlu di cetak tebal (bold) Format 

label pada permukaan Disc dapat dilihat pada lampiran 18.  

3. Format Penyimpanan Disc  

Disc disimpan dalam tempat penyimpanan yang terbuat dari plastik bening. Tempat 

penyimpanan Disc diberi label yang berukuran 12 x 12 cm. Jenis huruf (font) yang 

digunakan pada label adalah Times New Roman dengan huruf kapital, yang 

diletakan di tengah, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :  

a.  Judul tesis, ukuran huruf 11 pt, cetak tebal (bold).  

b.  Kata “oleh”, ukuran huruf 11 pt, cetak tebal (bold).  

c.  Nama Mahasiswa, ukuran huruf 11 pt, cetak tebal (bold).  

d.  NPM, ukuran huruf 11 pt , cetak tebal (bold).  

e.  Logo UP, ukuran tinggi 2 cm tanpa garis segi lima.  

f.  Nama Program Studi, ukuran huruf 11 pt, cetak tebal (bold).  

g.  Bulan dan tahun penyelesaian , ukuran huruf 11 pt , cetak tebal (bold).  

h.  Jarak tiap baris adalah 1 spasi.  

i.  Label ini dimasukan kedalam tempat penyimpanan Disc yang terbuat dari plastik 

bening.  

Format label pada Disc dapat dilihat pada lampiran 19. 
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DAFTAR LAMPIRAN 
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Lampiran-01: Formulir Penyusunan Tesis 

 

                       Jakarta,……………………......... 

Perihal : Penyusunan Tesis  

Kepada Yth. 

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Pancasila 
di 

Jakarta  

Dengan hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ...........................................  
Nomor Pokok : ...........................................  

dengan ini memberitahukan bahwa saya bermaksud menyusun Tesis. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon kiranya dapat diberikan pengantar 
untuk menghadap Pembimbing, dalam rangka membahas penyusunan Tesis saya. 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan Seminar Usulan Penelitian 
Tesis yang telah disempurnakan berdasarkan arahan Tim Seminar Usulan Penelitian 
Tesis. 

Atas segala perhatian dan bantuan, disampaikan terima kasih. 

(Huruf Time New Roman, font. 12) 

Hormat saya,  
 
 
 
 
Mahasiswa, 
 
 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
 

Form 1 
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Jakarta,………………………… 

Nomor :  ..........................  
Lampiran : 1 eksemplar 
Hal : Penyusunan Tesis 

Kepada Yth. 

Pembimbing Materi Tesis 
Program Studi Magister Ilmu Hukum   
Fakultas Hukum Universitas Pancasila 
 
di 
Jakarta 

Dengan hormat, 

Dengan ini dihadapkan kepada Bapak/Ibu mahasiswa peserta Program Studi Magister 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 

Nama :  .......................................  
Nomor Pokok :  .........................................  

untuk membicarakan penyusunan tesis dengan judul : 

Bersama ini kami lampirkan pula formulir penunjukan Pembimbing dan formulir 
Tanda Persetujuan Bimbingan sebagai pengantar bagi mahasiswa tersebut untuk 
menghadap kepada calon pembimbing materi tesis dan calon dosen asistensi 
pembimbing teknis tesis. 

Atas segala perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih. 
(Huruf Time New Roman, font. 12) 

Wassalam, 
Ketua Program Studi Magister Ilmu 

Hukum 

 

……………………………………….. 

[Form 2a dari Bagian Administrasi Akademik (Sekretariat)] 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Program MagisterUniversitas Pancasila  
 

Form 2a 
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Jakarta,………………………… 
Nomor :  ..........................  
Lampiran : 1 eksemplar 
Hal : Penyusunan Tesis 

Kepada Yth. 

Pembimbing Teknis Tesis 
Program Studi Magister Ilmu Hukum   
Fakultas Hukum Universitas Pancasila 
 
di 
Jakarta 

Dengan hormat, 

Dengan ini dihadapkan kepada Bapak/Ibu mahasiswa peserta Program Studi Magister 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 

Nama :  .......................................  
Nomor Pokok   :  .......................................  

untuk membicarakan penyusunan tesis dengan judul : 

Bersama ini kami lampirkan pula formulir penunjukan Pembimbing dan formulir 
Tanda Persetujuan Bimbingan sebagai pengantar bagi mahasiswa tersebut untuk 
menghadap kepada calon pembimbing materi tesis dan calon pembimbing teknis 
tesis. 

Atas segala perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih. 
(Huruf Time New Roman, font. 12) 

Wassalam, 
Ketua Program Studi Magister Ilmu 

Hukum 

 

……………………………………….. 

[Form 2b dari Bagian Administrasi Akademik (Sekretariat)] 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Pancasila 
 

Form 2b 
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PENUNJUKAN 

PEMBIMBING UTAMA (MATERI TESIS) 
(Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 14) 

 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 

menunjuk : 

Yth ..............................................................  

Sebagai Pembimbing Materi Tesis dari : 

Nama :  ...............................................  
Nomor Pokok     : ................................................  

Berdasarkan Seminar Usulan Penelitian Tesis terlampir.Penyelesaian selanjutnya 
sepenuhnya diserahkan kepada Bapak/Ibu. 

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih. 
(Huruf Time New Roman, font. 12) 

 

   Wassalam, 

   Program Studi Magister Ilmu 

Hukum 

 

      

                                                                                  

………………………………....... 

 

[Form 3a dari Bagian Administrasi Akademik (Sekretariat)]

Form-3a 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila 
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Jakarta, ........................................             

PENUNJUKAN  

PEMBIMBING PEMBANTU 

(TEKNIS TESIS) 
(Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 14) 

 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 

menunjuk : 

Yth .............................................................  

Sebagai Asisten Dosen Bimbingan Teknis Tesis dari : 

Nama :  ...............................................  
Nomor Pokok    : .................................................  

Berdasarkan Seminar Usulan Penelitian Tesis terlampir.Penyelesaian bimbingan 
teknis tesis selanjutnya mohon dikonsultasikan juga dengan Pembimbing Materi 
Tesis. 

Atas perhatian dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih. 
 

(Huruf Time New Roman, font. 12) 

 

Wassalam, 

Program Studi Magister Ilmu 

Hukum 
 

 

 

                                 (………………………………..) 

[Form 3b dari Bagian Administrasi Akademik (Sekretariat)]  

Form 3b 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila 
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Jakarta,………………………………….. 

TANDA PERSETUJUAN 

PEMBIMBING MATERI TESIS 
(Huruf Time New Roman, Tebal Bold, font. 14) 

 

Saya,  .............................................................. bersedia/tidakbersedia*) menjadi 
Pembimbing Materi Tesis dari peserta: 
 

Nama              : ..............................................................  

Nomor Pokok : ..............................................................  

(Huruf Time New Roman, font. 12)  
 

Wassalam, 
Pembimbing Materi Tesis, 

( ............................................................) 

 
*) Catatan (diisi jika tidak bersedia) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 [Form 4a dapat dibuat sendiri dan setelah dapat persetujuan pembimbing wajib 
diberikan fotocopy ke Bagian Administrasi Akademik (Sekretariat)]  

Form 4a 

 Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila 
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Jakarta,……………………….. 

TANDA PERSETUJUAN 

PEMBIMBING TEKNIS TESIS 
(Huruf Time New Roman, Tebal Bold, font. 14) 

 

Saya,  .............................................................................. bersedia/tidakbersedia*) 

menjadi Pembimbing Teknis Tesis dari peserta: 

Nama : ...........................................................................  

Nomor Pokok : ............................................................................  

(Huruf Time New Roman, font. 12) 

Wassalam, 
Pembimbing Teknis Tesis, 

(….......….........…………………) 

*) Catatan (diisi jika tidak bersedia) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[Form 4a dapat dibuat sendiri dan setelah dapat persetujuan pembimbing wajib diberikan fotocopy ke 

Bagian Administrasi Akademik (sekretariat)]  

Form 4b 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
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CATATAN PERTEMUAN PENULISAN TESIS 
            (Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 12) 

Nama : ............................................................... ............................................................ 

Nomor Pokok : ............................................................... ............................................................ 
Judul Tesis : ............................................................... ............................................................ 

 

  

Form 5a 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
 

No. Tanggal Tugas Paraf Pembimbing 
    

 
   

(Form ini wajib diisi dan ditangatangani oleh Pembimbing) (dapat 

diperbanyak bila perlu lebih dari satu halaman) 
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CATATAN PERTEMUAN PENULISAN TESIS 
            (Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 12) 

Nama : ............................................................... ............................................................ 

Nomor Pokok : ............................................................... ............................................................ 

Judul Tesis : ............................................................... ........................................................... 
 

  

Form 5b 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
 

No. Tanggal Tugas Paraf Pembimbing 
    

 
   

(Form ini wajib diisi dan ditangatangani oleh Pembimbing) (dapat 

diperbanyak bila perlu lebih dari satu halaman) 
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Jakarta,…………………………… 

TANDA PERSETUJUAN 
(Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 14) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing Materi menyatakan bahwa: 

Nama : ......................................................................  
Nomor Pokok : ......................................................................  

 

               Wassalam, 
               Pembimbing Materi Tesis, 

               (…………………………......... ) 

 

[Form 6 dapat dibuat sendiri dan setelah dapat persetujuan pembimbing wajib diberikan 

fotocopy ke Bagian Administrasi Akademik (Sekretariat) apabila ingin mendaftar Ujian Tesis ] 

 

 

 

 

 

 

Form 6a 

Telah menulis Tesis dengan judul:    

      

     

Menyetujui Tesis yang bersangkutan untuk diujikan ke Sidang Ujian Tesis. 

(Huruf Time New Roman, font. 12) 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
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Jakarta,…………………………… 

TANDA PERSETUJUAN 
(Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 14) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pembimbing Teknis menyatakan bahwa: 

Nama : ......................................................................  
Nomor Pokok : ......................................................................  

 

               Wassalam, 
               Pembimbing Teknis Tesis, 

               (…………………………......... ) 

 

[Form 6 dapat dibuat sendiri dan setelah dapat persetujuan pembimbing wajib diberikan 

fotocopy ke Bagian Administrasi Akademik(sekretariat) apabila ingin mendaftar Ujian Tesis 
  

Form 6b 

Telah menulis Tesis dengan judul:    

      

     

Menyetujui Tesis yang bersangkutan untuk diujikan ke Sidang Ujian Tesis. 

G(Huruf Time New Roman, font. 12) 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
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Jakarta,…………………………. 

Nomor  : 

Lampiran : 

Perihal : 

 

Kepada Yth.  

…………………………………… 

di 

Jakarta 

 

Dengan hormat, 

Sehubungan dengan telah ditetapkannya jadwal sidang tesis, dengan ini 

disampaikan bahwa akan diadakan ujian tesis peserta Program Studi Magister Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, atas nama: 

Nama : .....................................................  

Nomor Pokok : .....................................................  

Kekhususan :  ..................................................  

Akan diselenggarakan pada : 

Hari/tanggal : .....................................................  

Waktu : .....................................................  

Tempat : .....................................................  

Judul Tesis : 

Dewan Penguji terdiri atas: 

 1 .................... (Ketua Sidang/Penguji) 

 2 .................... (Pembimbing/Penguji) 

 3 .................... (Penguji) 

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. 

(Huruf Time New Roman, font. 12) 

                  Program Studi Magister Ilmu Hukum 

                                         Wassalam, 

                                                                                                    

(………………………………………..) 

[Form 7 dari Bagian Administrasi Akademik (Sekretariat)]  

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  

Form 7 
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Jakarta,……………………………. 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
(Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 14) 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis dengan judul : 

yang dibuat untuk melengkapi sebagian persyaratan menjadi Magister Hukum (M.H.) 

pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila 

(Jakarta), adalah dibuat oleh saya sendiri dan bukan merupakan tiruan (plagiat) dari 

Tesis lain yang pernah dipergunakan untuk mendapatkan gelar 

kesarjanaan/Kemagisteran di perguruan tinggi. Saya telah membuat rujukan-rujukan 

sesuai kebiasaan akademik apabila saya mengutip bahan orang lain. 

Saya menyadari bahwa apabila terbukti Tesis saya ini adalah plagiat (menerbitkan 

karya tulis orang lain atas nama diri sendiri), maka gelar Magister Hukum  (M.H.) 

saya dapat dicabut. 

(Huruf Time New Roman, font. 12) 
 

(Nama & NPM) 

 

 

                                                                                       …………………………………….. 

[Form 8 dapat dibuat sendiri]  

 Form 8 

    

    

    

 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
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Lampiran-02: Ukuran Kertas NA/Q 4 
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Lampiran-03: Contoh Sampul Depan (COVER) 
CONTOH HALAMAN SAMPUL DALAM (UNTUK SOFTCOVER) 
 
 

                                                           

GOOD CORPORATE GOVERNANCE  

 (Huruf Time New Roman, font. 16) 

TESIS 
(Huruf Time New Roman, font. 14) 

Oleh: 
(Huruf Time New Roman, font. 12) 

VALENTINO ROSSI JR.  

NPM 89123075 

(Huruf Time New Roman, font. 14) 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA  

GASAL 2021/2022 
(Huruf Time New Roman, font. 14) 
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Lampiran-04:Contoh Punggung Sampul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M.Timo Werner      LEGAL STANDING 

56788007                
  (Huruf Time New Roman, font. Minimal 9pt - maksimal 11 pt)       
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Lampiran-05:Contoh Halaman untuk Sampul Luar (UNTUK HARDCOVER) 

                                                          

CORPORATE ACTION  
 (Huruf Time New Roman, font. 14) 

 
 

TESIS 
(Huruf Time New Roman, font. 14) 

 

TESIS INI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI SEBAGIAN 

PERSYARATAN MENJADI MAGISTER HUKUM 
(Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 14) 

 
 

oleh: 
(Huruf Time New Roman, font. 12) 

Beyonce  
NPM : 75123456 
(Huruf Time New Roman, font. 14) 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA  

GASAL 2021/2022 
(Huruf Time New Roman, font. 14) 

 
 
 

Lampiran-06: Contoh Halaman Pernyataan keaslian Tesis 
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Jakarta,.................................. 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 
(Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 14) 

 

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis dengan judul : ……. (Huruf 
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ABSTRAK 
(Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 16) 

 

Teknologi informasi berimplikasi pada perubahan sosial budaya, ekonomi, dan tatanan 

hukum. Perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi  pergeseran dalam jual-beli 

konvensional beralih kepada jual beli online atau bahkan bisnis berbasis digital sekalipun. 

Yurisdiksi tidak lagi berdasarkan esensi Trias Politica versi Indonesia, namun konsekuensi 

platform internet yang memiliki konektivitas menjadikan yurisdiksi bersifat borderless, 

ketiadaan batas wilayah kedaulatan menjadi tidak sederhananya menerapkan hukum 

berwujud legislasi dan regulasi.  

Digital ekonomi berkarakter masif dan eskalatif, karena kemudahan dan kecepatan akses 

teknologi informasi atau media internet. Rezim digital ekonomi memerlukan equilibrium 

akan pemenuhan hak dan kewajiban para pelaku pasar, konsumen dan masyarakat luas 

melalui pendekatan legislasi, regulasi, dan swa-regulasi.  

Penegakan hukum tindak pidana siber tidak akan terlepas dengan yurisdiksi, terutama 

mengenai ruang berlakunya hukum pidana menurut tempat (yurisdiksi teritorial). Luas dan 

tersebarnya potensi locus delicti dalam tindak pidana siber akan menimbulkan masalah 

berkaitan dengan prinsip yurisdiksi atau terjadi konflik yurisdiksi. 

Legislative approach sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai 

dampak tren konvergensi dan sekaligus sebagai antisipasi terhadap fenomena konvergensi 

teknologi informasi, merupakan alternatif solusi rezim ekonomi digital yang abai terhadap 

perlindungan hukum konsumen dan potensi kriminalitas internet ditengah derasnya aktifitas 

bisnis berbasis digital.  

Penelitian ini mengangkat bagaimana secara normatif permasalahan hukum positif (legal 

problems, legislations issues, regulations disputes) dapat mengantisipasi fenomena 

digitalisasi ekonomi dari segi virtual jurisdiction dan bagaimana teori hukum konvergensi 

digunakan untuk menyelesaikan kerentanan perlindungan data pribadi akibat ekses kebebasan 

digitalisasi ekonomi. 

 

Kata Kunci: digitalisasi ekonomi, teori hukum konvergensi, yurisdiksi virtual 
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ABSTRACT 
(Huruf Time New Roman, Tebal/Bold, font. 16) 

 

Information technology has implications for socio-cultural, economic, and legal 

changes. The development of information technology has also influenced the shift in 

conventional buying and selling to buying and selling online or even digital-based 

businesses. 

Jurisdiction is no longer based on the essence of the Indonesian version of Trias 

Politica, but the consequences of internet platforms that have connectivity make 

jurisdictions borderless, the absence of sovereign territorial boundaries makes it 

difficult to apply laws in the form of legislation and regulations. 

The digital economy has a massive and escalating character, due to the ease and 

speed of access to information technology or internet media. The digital economic 

regime requires an equilibrium to fulfill the rights and obligations of market players, 

consumers and the wider community through legislation, regulation, and self-

regulation approaches. 

Cybercrime law enforcement will not be separated from jurisdiction, especially 

regarding the scope for the application of criminal law according to place (territorial 

jurisdiction). The extent and spread of potential locus delicti in cybercrimes will 

cause problems related to the principle of jurisdiction or a jurisdictional conflict 

occurs. 

The legislative approach as an effort to establish legislation as a result of the 

convergence trend and at the same time as an anticipation of the phenomenon of 

information technology convergence, is an alternative solution to the digital economy 

regime that ignores consumer legal protection and the potential for internet crime in 

the midst of rapid digital-based business activities. 

This study raises how normatively positive legal problems (legal problems, 

legislations issues, regulations disputes) can anticipate the phenomenon of economic 

digitization in terms of virtual jurisdiction and how the theory of convergence law is 

used to resolve the vulnerability of personal data protection due to excess freedom of 

economic digitization. 

 

Keywords: economic digitization, convergence law theory, virtual jurisdiction 
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TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT 

MEMALSUKAN AKTA OTENTIK 

(Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps) 

(11 pt, bold) 

Oleh 

TIFFANY RATNA SURI 
(11 pt, bold) 

 

 
(11 pt, bold) 

 

 
 

ABSTRAK 
(11 pt, bold) 

(kosong satu spasi tunggal, 11 pt) 

Dalam profesi hukum, khususnya dunia kenotariatan terdapat penyalahgunaan wewenang 
dalam pelaksanaan tugas jabatan, akibat terkena pelanggaran hukum secara perdata maupun 
pidana, salah satunya tindak pidana pemalsuan akta otentik, hal tersebut mengakibatkan 
adanya sanksi serta kedudukan akta otentik tersebut dapat terdegradasi akibat ketidakhati-
hatian, ketidakjujuran ataupun kelalaian yang dilakukan oleh Notaris. (kosong satu spasi tunggal 

11 pt). 

Kata kunci: 3 - 5 kata kunci (Times New Roman, 11 pt) (kosong satu spasi tunggal 11 pt) 

 
ABSTRACT 
(12 pt, bold, italic) 

(kosong satu spasi 11 pt) 

In the legal profession, especially in the notary world, there is abuse of authority in carrying 

out office duties, as a result of being exposed to civil and criminal law violations, one of 

which is the crime of falsifying authentic deeds, this results in sanctions and the position of 

the authentic deed can be degraded due to carelessness, dishonesty or negligence committed 

by a Notary 
 
 
Keywords: 3 - 5 Keywords (Times New Roman, 11 pt) (kosong satu spasi tunggal 11  

pt) 
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untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Seperti halnya notaris harus membacakan 
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(Times New Roman, 11 pt) 
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(Times New Roman,11 pt, bold) 
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yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata 

cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan 

menilai suatu pembuktian. 
 (Times New Roman,11 pt) 

METODE PENELITIAN 

(Times New Roman,11 pt, bold) 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.Metode penelitian 

normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu 
penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is 
written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses 
pengadilan (law it is decided by the judge through judicial process). Penelitian hukum 
normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif- 
teoritis dan analisis normatif kualitatif. (Times New Roman,11 pt) 
 

HASIL PENELITIAN 

(Times New Roman, 11 pt, bold) 

 Sanksi yang diberikan terhadap notaris menunjukan bahwa notaris bukan profesi yang 

kebal terhadap hukum. Terhadap notaris juga dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk 

tanggungjawab hukum, seperti tanggungjawab perdata, pidana dan administrasi seperti 

pada bab sebelumnya. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi etika profesinya. 

(Times New Roman,11 pt) 
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