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Bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memenuhi 
persyaratan untuk lulus, dimohon SEGERA mendaftar yudisium untuk pelaksanaan Wisuda Semester 
Gasal Tahun Akademik 2020/2021 periode Desember 2020 dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

1. Ujian tesis dilaksanakan terakhir tanggal 2 November 2020; 

 

2. Pendaftaran yudisium secara online dimulai tanggal 12 Oktober  s.d. 6 November 2020. Blanko 
yudisium (berisi Daftar Kumpulan Nilai, Data Penulisan Ijazah dan Data Lulusan), pengumuman 
prosedur penyerahan tesis ke perpustakaan dan koleksi khusus bisa dilihat dan diunduh di website 
Fakultas Hukum Unair http://www.fh.unair.ac.id; 

 
3. Penyerahan blanko dan persyaratan yudisium dikirim melalui email : nanik.yuniati@staf.unair.ac.id 

(dijadikan 1 file dalam bentuk format pdf) dan mohon mengirim chat whatsapp (Sdr. Nanik Yuniati 
HP. 08155043498) sebagai informasi kepada petugas bahwa Saudara telah mengirim blanko dan 
persyaratan yudisium; 

 
4. Syarat yudisium dan berkas-berkas yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut :  

a. Telah memenuhi minimal 38 SKS dan maksimal 42 SKS dengan ketentuan bahwa SKS yang 
terkumpul adalah 10 SKS mata kuliah wajib, 6 SKS Tesis, 2 SKS Mata Kuliah Penunjang Tesis 
1 (MKPT1) dan 2 SKS Mata Kuliah Penunjang Tesis 2 (MKPT2) serta 18 SKS mata kuliah 
sesuai pilihan minat. Nilai C maksimal 20 % dan tanpa nilai D dan atau E; 

b. Daftar Kumpulan Nilai yang sudah ditandatangani dosen wali (prosedur permohonan 
tandatangan disepakati tersendiri antara mahasiswa dan dosen wali); 

c. Data Lulusan (untuk penulisan Ijazah); 
d. Scan print out transkrip akademik dari cybercampus; 
e. Scan foto copy legalisisr ijazah S-1 sebanyak 1 (satu) lembar; 
f. Scan foto copy legalisir transkrip S-1 sebanyak 1 (satu) lembar; 
g. Scan akte kelahiran; 
h. Scan foto copy legalisir ELPT yang telah mendapat verifikasi dari Pusba Unair dengan skor 

minimal 475 sebanyak 1 (satu) lembar ATAU Surat Keterangan Lulus Essai Sebagai Pengganti 
ELPT dari Pusba Unair ATAU Persetujuan dari pimpinan mengenai penggunaan jurnal 
berbahasa Inggris yang telah divalidasi tim UP4I FH Unair sebagai pengganti ELPT ATAU 
Persetujuan dari pimpinan mengenai pembebasan ELPT karena telah mengikuti lebih dari 5 
(lima) kali tes ELPT di Pusba Unair; 

  



 
 

i. Scan tanda terima penyerahan tesis dan surat keterangan bebas pinjam buku dari Perpustakaan 
Universitas Airlangga. Akses penyerahan tesis dan keterangan bebas pinjam buku dari 
Perpustakaan Universitas Airlangga melalui https://bit.ly/Upl_mandiri; 

j. Scan tanda terima penyerahan tesis elektronik dari Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga. Penyerahan softcopy tesis ke Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
melalui https://bit.ly/koleksikhusus; 

k. Scan surat keterangan publikasi jurnal ilmiah (LoA) dan hasil validasi jurnal ilmiah oleh tim 
UP4I FH Unair, Apabila jurnal sudah terbit maka cover serta halaman pertama jurnal yang 
menerbitkan publikasi juga dilampirkan; 

l. Bukti screenshot publikasi jurnal ilmiah di Cybercampus Unair; 
m. Scan bukti pembayaran SOP terakhir (Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021); 
n. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) ; 
o. Bukti foto ijazah di rektorat atau mengirim file pas photo berwarna dengan latar belakang 

merah, memakai jas almamater, ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 dengan format jpg; 
 

5. Pengambilan foto lulusan yang akan diterbitkan pada ijazah maupun buku wisuda, paling lambat 
tanggal 16 November 2020 di ruang foto Direktorat Pendidikan setiap hari kerja pada pukul 09.00 - 
14.30 WIB, atau secara online menggunakan smart phone (HP) melalui laman: 
pendidikan.unair.ac.id/webfoto; 
 

6. Bagi yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui pengumuman hasil yudisium. 
 

Demikian harap diperhatikan dan dilaksanakan. 

 
6 Oktober 2020 
 
a.n. Dekan 
Wakil Dekan I, 
 
 
 
Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. 
NIP. 196412111990022001 

 


