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Keberadaan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah bagi mahasiswa merupakan suatu
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pengajuan, substansi, teknik penulisan, sistematika maupun sistem penilaiannya. Namun
dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hal yang perlu disempurnakan untuk meningkatkan
kualitas dan konsistensi model substansi serta teknis penulisan.,

Tim Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan
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Malang, Agustus 2012

Tim Penyempurna



3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan ……………………………………………………………….
Kata Pengantar ………………………………………………………………………
Daftar Isi ……………………………………………………………………………

PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH………………………………………
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………….…….
BAB II KARYA ILMIAH HUKUM…………………………………………….

A. PENGERTIAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP ………..…….
A.1. Skripsi Ilmu Hukum………………………………………….…..
A.2. Legal Memorandum………………………………………….. ….
A.3. Makalah Hukum………………………………………………….

B. ETIKA PENULISAN …………………………………………….

BAB III TATA CARA PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM ……… ……
A. KERANGKA PENULISAN SKRIPSI ………………………..…….

A.1. Kerangka Penulisan Proposal Skripsi………………………...…..
A.2. Kerangka Penulisan Laporan Skripsi …………………………….

B. KERANGKA PENULISAN LEGAL MEMORANDUM …….…….
B.1. Kerangka Penulisan Proposal …………………………….…….
B.2. Kerangka Penulisan Legal Memorandum ………………………..

C. KERANGKA PENULISAN MAKALAH …………………………..
C.1. Bagian Awal ……………………………………………………..
C.2. Bagian Isi …………………………………………………………
C.3. Bagian Akhir …………………………………………………….

JURNAL ILMIAH
D. TEKNIK PENULISAN ……………………………………………..

D.1. Cara Merujuk Dan Menulis Daftar Pustaka………………………..
D.2. Tabel Dan Gambar…………………………………………………
D.3. Bahasa Dan Tanda Baca……………………………………………
D.4. Pengetikan Dan Penjilidan…………………………………………
D.5. Beberapa Hal Penting Yang Perlu Diperhatikan Dalam Teknik

Penulisan …………………………………………………………..

BAB IV PERSYARATAN AKADEMIS DAN ADMINISTRASI ………………

BAB V PROSEDUR PENGAJUAN PENULISAN TUGAS AKHIR  ………….

BAB VI PEMBIMBING DAN PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR .…………..
A. Pembimbing ……………………..…………………………………..
B. Syarat-syarat Pembimbing ……………………..……………………..
C. Tugas Pembimbing ……………………..……………………..……
D. Prosedur Penetapan Pembimbing ……………………..……………

BAB VII SEMINAR PROPOSAL PENULISAN TUGAS AKHIR ..…………………..
A. Pengertian ……………………..……………………..………………
B. Tujuan……………………..……………………..…………………….
C. Peserta Seminar Proposal .........................................................................
D. Bentuk Kegiatan……………………..…………………………………
E. Sifat Kegiatan ……………………..……………………..……………
F. Kewenangangan  Penyelenggaraan ……………………..…………
G. Tata Cara Diskusi ……………………..……………………..………
H. Waktu dan Tempat ……………………..…………………………….
I. Pakaian Mahasiswa Pengusul .............................................................
J. Pengesahan Proposal ...........................................................................



4

BAB VIII PELAKSANAAN UJIAN TUGAS AKHIR ……………………………
A. Sifat dan Tujuan Ujian Tugas Akhir ……………………..……………
B. Majelis penguji Ujian Tugas Akhir ……………………..……………
C. Waktu Ujian Tugas Akhir ……………………..……………………..
D. Pakaian Peserta Ujian Tugas Akhir ..................................................
E. Penilaian ……………………..……………………..…………………
F. Yudisium ……………………..……………………..…………………

LAMPIRAN-LAMPIRAN …………………………………………………………

PEDOMAN KULIAH KERJA LAPANGAN ………………………………………
A. Pendahuluan ……………………..……………………..………………
B. Persyaratan ……………………..……………………..…………………
C. Prosedur Pelaksanaan ……………………..……………………..……

PEDOMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT …………………
A. Pendahuluan ……………………..……………………..………………
B. Prasyarat  ……………………..……………………..…………………
C. Jadwal Penyelanggaran ……………………..……………………..
D. Pelaksanaan ……………………..……………………..…………………
E. Pembiayaan ……………………..……………………..…………………
F. Prosedur Pelaksanaan ……………………..……………………..
G. Evaluasi  ……………………..……………………..…………………….
H. Sanksi ……………………..……………………..……………………..
I. Format Usulan ……………………..……………………..……………
J. Format Laporan Hasil ……………………..…………………………

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………..

TIM PENYUSUN ……………………..……………………..……………………..



5

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi antara lain
menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah (1) menyiapkan peserta didik menjadi
anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat
menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi
dan/atau kesenian; (2) mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi
dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunannya untuk meningkatkan taraf kehidupan
masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam konteks kemandirian dan otonomi perguruan tinggi, pemerintah memberikan
kewenangan masing-masing lembaga pendidikan tinggi melaksanakan tujuan pendidikan
sesuai visi dan misi yang hendak dicapai. Adapun tujuan program pendidikan sarjana ilmu
hukum yang hendak dicapai oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya adalah untuk
menghasilkan sarjana yang (1) mampu memahami dasar-dasar teori, asas hukum, konsep
hukum dan hukum positif serta keterampilan dasar penelitian hukum untuk pengembangan
ilmu hukum, (2) mampu menerapkan asas dan kaidah hukum positif dalam menangani
masalah-masalah hukum secara profesional dan (3) mampu bersikap dan berperilaku sebagai
Sarjana Hukum yang humanis, etis dan religius.

Kemampuan dan produktivitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
menulis karya ilmiah yang baik dan benar merupakan salah satu indikator dinamika kehidupan
kampus untuk mewujudkan tujuan program pendidikan yang telah dicanangkan. Oleh karena
itu secara kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya secara konsisten
mengusahakan, memfasilitasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian,
pengkajian dan penulisan karya ilmiah di bidang ilmu hukum bagi mahasiswa.

Penulisan karya ilmiah di jenjang strata satu ilmu hukum meliputi skripsi, legal
memorandum, artikel, dan makalah yang memerlukan pedoman yang berisi tata cara penulisan
karya ilmiah hukum, prosedur pengajuan dan pertanggungjawaban akademis. Pedoman
penulisan karya ilmiah bidang hukum diharapkan dapat dijadikan standar dan memberikan
petunjuk pada mahasiswa dan dosen.
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BAB II

KARYA ILMIAH HUKUM

A. PENGERTIAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Karya Ilmiah Hukum  merupakan suatu karya yang disusun oleh mahasiswa Program
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya baik pada saat studi maupun
pada akhir studi yang memiliki nilai ilmiah melalui proses penelitian secara sistematis. Karya
Ilmiah Hukum tersebut meliputi Skripsi, Artikel Ilmiah, Proposal dan Laporan Kuliah Kerja
Lapang (KKL), Proposal dan Laporan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) serta tugas-
tugas makalah lainnya.

A.1. Skripsi Ilmu Hukum

Skripsi ilmu hukum merupakan karya ilmiah dalam program studi ilmu hukum
sesuai dengan konsentrasi hukum yang dipilih dan ditulis berdasarkan kaidah-kaidah
penulisan dan penelitian ilmiah oleh mahasiswa pada akhir studinya di bawah bimbingan
dosen. Karya ilmiah ini merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan program
studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian
lapang (empiris) dan atau hasil penelitian normatif. Tujuan penulisan skripsi ilmu hukum
adalah untuk melatih kecakapan dan mengembangkan wacana keilmuan hukum bagi
mahasiswa dalam merumuskan masalah hukum, kasus-kasus hukum dan mencari solusi
hukum secara ilmiah.

Skripsi ilmu hukum hasil penelitian lapang (empiris) adalah jenis penelitian yang
berorientasi pada pengumpulan data empiris. Pendekatan penelitian ini bersifat yuridis
sosiologis atau yuridis antropologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi
dan perilaku hukum orang maupun interaksi antar mereka. Ruang lingkup jenis penelitian
empiris antara lain: (1) penelitian tentang berlakunya hukum positif; (2) penelitian tentang
pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat; (3) penelitian tentang
pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan hukum positif; (4)
penelitian tentang pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan
hukum positif;

Penelitian normatif adalah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah
hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan
mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan
dengan permasalahan hukum yang dikaji. Telaah pustaka dokumen hukum semacam ini
biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber
pustaka yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum. Selain itu, bahan-
bahan pustaka juga diperlukan sebagai sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan
baru untuk merumuskan kerangka teori baru.

Ruang lingkup bidang kajian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif
antara lain meliputi: (1) inventarisasi hukum positif dan atau hukum adat, (2) menemukan
asas-asas atau doktrin hukum, (3) telaah sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4)
perbandingan hukum dan sistem hukum, (5) sejarah hukum dan (6) politik hukum.

A.2. Legal Memorandum

Legal Memorandum merupakan telaah yang dilakukan untuk menemukan norma
hukum positif, menganalisis dan memecahkan kasus-kasus hukum, atau mengkaji putusan
hukum tertentu. Tujuan penulisan legal memorandum untuk menganalisis kasus-kasus
hukum aktual di masyarakat dengan memanfaatkan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas,
norma-norma hukum positif serta hasil temuan-temuan penelitian hukum normatif.

Ruang lingkup kajian legal memorandum ditekankan pada kasus-kasus hukum
aktual yang kontroversial di masyarakat yang substansi kasusnya relevan dengan
konsentrasi hukum yang dipilih oleh mahasiswa.
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A.3. Artikel Ilmiah

Artikel Ilmiah adalah tulisan ilmiah hukum dalam bentuk artikel pendek yang
disusun oleh mahasiswa dari skripsi atau legal memorandum yang dibuat. Artikel ilmiah
merupakan ringkasan skripsi atau legal memorandum berisi permasalahan, analisis dan
simpulan. Artikel ilmiah yang harus dilampirkan pada saat mahasiswa menempuh ujian
akhir.

A.4. Makalah Hukum

Makalah Hukum adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah
hukum atau topik hukum tertentu yang ditulis secara sistematik dengan disertai analisis
yang logis dan obyektif. Makalah ditulis untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur yang
diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah.

B. ETIKA PENULISAN

Sebagaimana penulisan karya ilmiah pada umumnya, dalam penulisan karya ilmiah
hukum terdapat etika yang memuat berbagai norma pembatas yang harus diperhatikan serta
dipegang teguh oleh mahasiswa ketika menulis karya ilmiah. Norma ini berkaitan dengan
pengutipan, perujukan, perijinan terhadap bahan yang dipergunakan, dan penyebutan
sumber data atau informan.

Penulisan karya ilmiah hukum harus dilakukan secara jujur dengan menyebutkan
sumber rujukan atau hasil pikiran orang lain yang dikutip dan dimasukkan dalam bagian
karya ilmiahnya. Dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, misalnya tabel, model dan
skema, penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut
diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan.

Pengutipan bahan atau hasil pikiran orang lain yang tidak disertai dengan
menyebut sumbernya yang diakui sebagai hasil pikirannya sendiri dapat dinyatakan sebagai
perbuatan plagiat. Oleh karena itu, khusus penulisan skripsi ilmu hukum dan legal
memorandum, wajib mencantumkan pernyataan bahwa karyanya bukan merupakan
pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain.
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BAB III

TATA CARA PENULISAN
KARYA ILMIAH HUKUM

A. KERANGKA PENULISAN SKRIPSI
A. 1. Kerangka Penulisan Proposal Skripsi

Proposal skripsi terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Tiap-tiap bagian
proposal skripsi tersebut disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut.

A.1.1. Bagian Awal
Bagian awal skripsi secara berurutan berisi halaman sampul judul, halaman
persetujuan dan daftar isi.
a. Halaman sampul judul secara berurutan dari baris atas ke bawah berisi:

tulisan PROPOSAL, judul penelitian, tulisan SKRIPSI (huruf kapital), tulisan
kalimat: Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum, oleh, nama lengkap penulis (tanpa
gelar), nomor induk mahasiswa, lambang Universitas Brawijaya, tulisan:
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA, FAKULTAS HUKUM, MALANG dan
tahun skripsi diajukan (Contoh sampul lihat Lampiran 1.a).

b. Halaman persetujuan memuat: judul penelitian, nama lengkap mahasiswa,
nomor induk mahasiswa, konsentrasi, jangka waktu penelitian, tanggal
persetujuan, persetujuan pembimbing utama dan pendamping serta
mengetahui ketua bagian. Contoh halaman persetujuan tertera dalam
Lampiran 2.

c. Daftar isi memuat judul bab dan sub bab, daftar pustaka lengkap dengan
nomor halamannya. Contoh daftar isi ditunjukkan dalam Lampiran 3.

A.1.2. Bagian Isi/Utama
Bagian isi proposal skripsi terdiri dari: judul penelitian, latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka,
metode penelitian dan sistematika penulisan.
a. Judul Penelitian

Judul merupakan jiwa dan cerminan terbatas keseluruhan isi skripsi. Oleh
karena itu perumusan judul hendaknya ekspresif, bersifat menjelaskan dan
menarik, sesuai dan tepat dengan permasalahan yang diteliti. Perumusan judul
disusun seringkas mungkin, tidak lebih dari 20 kata. Sebuah judul minimal
harus mengandung sebuah isu hukum, baik di bidang normanya maupun dari
sisi pelaksanaannya/praktiknnya. Dari judul penelitian tersebut dapat terlihat
bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian normatif atau atau empiris.
Judul memberikan batasan ruang (di mana penelitian dilakukan) dan waktu
(pembatas waktu informasi atau data yang diteliti). Judul dapat pula hanya
membatasi diri pada upaya pemaparan kasus hukum dan mencoba mencari
jawaban mengapa kasus tersebut dapat terjadi (studi kasus). Apabila
perumusan judul terlalu panjang, sebaiknya dipecah menjadi sub judul.

b. Latar Belakang Masalah
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Latar belakang masalah memuat alasan pentingnya penelitian yang akan
dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian
berdasarkan permasalahan yang ada. Pada bagian ini juga mendiskripsikan
fakta dan data awal adanya kesenjangan antara das sein dan das sollen yang
melahirkan suatu masalah hukum yang akan diteliti, yang harus didukung oleh
fakta dan data awal. Fakta dan data yang dikutip tersebut harus didapat dari
sumber yang jelas, seperti jurnal ilmiah, manuskrip, makalah pada sebuah
seminar/simposium/diskusi panel, majalah ilmiah, koran, atau internet.
Fakta dan data tersebut bukan sebuah ilusi atau angan-angan peneliti belaka.
Fakta  data tersebut haruslah dideskripsikan dalam ruang (di mana) dan waktu
(kapan). Tidak perlu menyebutkan fakta dan data yang tidak ada kaitannya
dengan masalah yang akan dirumuskan. Pada akhir latar belakang masalah
harus dinyatakan ruang lingkup apa masalah yang akan diteliti.

c. Perumusan Masalah
Perumusan masalah seharusnya memenuhi ketentuan dirumuskan dengan jelas
permasalahan yang akan diteliti, masalah penelitian harus fokus dan spesifik,
masalah yang dikaji orisinil, aktual dan memiliki nilai guna bagi masyarakat.
Perumusan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu kata
tanya apa (what), mengapa (why), kapan (when), dimana (where), siapa (who),
atau bagaimana (how).Perumusan pertanyaan penelitian yang tajam akan
membimbing peneliti ke arah mana penelitian akan dibahas, dianalisis dan
disimpulkan.

d. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak
dicapai dalam penelitian. Penelitian dapat bertujuan untuk mengidentifikasi,
mendeskripsikan, menganalisis, merumuskan, membuktikan masalah hukum,
serta membandingkan sistem hukum yang menjadi fokus penelitian. Dengan
demikian kalimat dalam tujuan penelitian sebaiknya didahului dengan kata-
kata “mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, membuktikan” dan
dihubungkan dengan kalimat yang ada pada perumusan masalah.

e. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian menguraikan dan menjelaskan kegunaan teoritik dan
aplikatif dari penelitian yang dilakukan. Manfaat Teoritis, adalah manfaat
penelitian terhadap perkembangan ilmu hukum. Manfaat Praktis adalah
manfaat hasil penelitian bagi stakeholders atau pihak-pihak yang terkait
langsung dengan hasil penelitian, seperti:

1. pembuat kebijakan,
2. dunia usaha atau industri
3. meningkatkan pelayanan,
4. pemecahan masalah ditingkat operasional,
5. kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

f. Tinjauan Pustaka
Tinjauan pustaka berisi landasan teori, pendapat para ahli, doktrin, hasil
penelitian sebelumnya atau informasi yang dijadikan sebagai pisau analisis
atau kerangka dalam menjawab masalah penelitian. Perumusan tinjauan
pustaka hendaknya  memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Pustaka yang digunakan terbaru, relevan, dan asli dari karya ilmiah.

Jumlah pustaka yang digunakan sebagai rujukan, minimal terdiri dari 15
judul buku;

2. Sumber informasi dan data yang berasal dari buku sebaiknya terbitan
edisi paling akhir (minimal 5 tahun terakhir), kecuali untuk buku yang
memuat mengenai grand theory;
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3. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain
yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan landasan untuk melakukan
penelitian yang diusulkan;

4. Uraian dalam tinjauan pustaka diarahkan untuk menyusun kerangka atau
konsep yang akan digunakan dalam penelitian.

g. Metode Penelitian
Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari
merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana
menganalisis hasil penelitian. Metode penelitian memuat uraian tentang:
1. Jenis Penelitian,

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan rumusan masalah,
baik empiris maupun normatif, yang disertai dengan alasan memilih jenis
penelitian itu.

2. Pendekatan Penelitian,
Pendekatan penelitian yang digunakan juga disesuaikan dengan rumusan
masalah, seperti yuridis sosiologis, yuridis antropologis atau pendekatan
penelitian lain untuk penelitian empiris. Untuk penelitian normatif dapat
digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
pendekatan konsep (conceptual approach), perbandingan (comparative
approach), pendekatan kasus (case approach), dan lain-lain.

3. Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum
Jenis data dalam penelitian empiris adalah data primer dan data sekunder.
Data primer dalam penelitian empiris antara lain pengetahuan,
pemahaman, sikap, tindakan, persepsi, pengalaman, dan lain-lain yang
diperoleh langsung dari subyek penelitian. Sedangkan data sekunder
dalam penelitian empiris adalah data yang tidak diperoleh langsung dari
sumber data yang diteliti. Sumber data sekunder antara lain arsip,
kwitansi, berkas perkara, perjanjian, notulensi dan lain-lain.
Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum
primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, konvensi
internasional. Adapun bahan hukum sekunder adalah notulensi
pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, doktrin,
pendapat ahli, dan lain-lain.

4. Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data atau Teknik Penelusuran
Bahan Hukum
Data primer dalam penelitian hukum empiris biasanya diperoleh melalui
wawancara, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur, pengamatan tidak
terlibat atau terlibat, dan Focus Group Discussion (FGD). Penelusuran
bahan hukum primer, sekunder atau tersier dapat dilakukan dengan
mengakses di situs-situs internet, pada pusat-pusat dokumentasi dan
informasi hukum atau di perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang
terkait.

5. Populasi dan Sampling
Pada penelitian empiris, populasi harus diidentifikasi dan dideskripsikan
dengan batasan-batasan yang jelas sesuai dengan informasi atau data yang
dibutuhkan sama seperti penentuan sampel penelitian. Pendiskripsian
sampel harus disertai dengan teknik penentuan sampel, misalnya:
probability sampling, purposive sampling, accidental sampling atau
snow-ball sampling, dan lain-lain.

6. Teknik Analisis Data atau Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis data pada penelitian empiris maupun normatif disesuaikan
dengan teori-teori yang digunakan masing-masing. Penggunaan tabel-
tabel tunggal maupun tabel ganda dapat dilakukan untuk mendeskripsikan
data, agar memudahkan menganalisis dan mengambil kesimpulan.
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Teknik-teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan statistik yang
univariate, bivariate ataupun multivariate dapat dilakukan. Demikian
pula analisis data kualitatif untuk hasil wawancara, terutama hasil
wawancara yang merupakan proses suatu kejadian (content analysis),
misalnya tentang proses penyelesaian sengketa.Teknik analisis bahan
hukum pada penelitian normatif dapat menggunakan teknik interpretasi
yang sesuai, antara lain interpretasi gramatikal, formal, ekstensif,
ristriktif, dan lain-lain

h. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan mendiskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut
subtansi penulisan laporan skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab
yang digunakan.

A.1.3.  Bagian Akhir

Bagian akhir proposal skripsi berisi jadwal pelaksanaan penelitian, daftar pustaka
dan daftar lampiran.
a. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Jadwal penelitian menjelaskan urutan dan waktu pelaksanaan kegiatan
penelitian, yang terdiri dari persiapan, melakukan studi pustaka, menyusun
instrumen penelitian, melaksanakan penelitian lapang atau penelitian bahan
hukum, menganalisis data dan menulis laporan akhir skripsi. Jadwal
penelitian perumusannya dapat disajikan dalam bentuk matriks atau uraian
(Lihat contoh pada Lampiran 4).

b. Daftar Pustaka
Semua pustaka yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan usulan skripsi
harus tercantum di dalam daftar pustaka. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam merumuskan daftar pustaka adalah:
1. Tatacara penyusunan menggunakan sistem alfabetis,
2. Kemutakhiran dan relevansi rujukan (kecuali menyangkut grand theory

atau teori hukum dasar yang perkembangannya relatif lama),
3. Benar-benar terkait dengan permasalahan penelitian,
4. Sesuai dengan rujukan yang digunakan dalam uraian baik di latarbelakang

masalah, tinjauan pustaka, maupun dalam pembahasan,
5. Tidak boleh mencantumkan sumber bacaan dalam daftar pustaka, padahal

tidak pernah dirujuk dalam uraian.

c. Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat nomor dan judul semua lampiran yang disajikan
dalam teks berikut nomor halamannya. Judul lampiran dalam halaman daftar
lampiran harus sama dengan judul lampiran dalam teks. Contoh halaman
daftar lampiran ditunjukkan dalam Lampiran 5.

A.2. Kerangka Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal
meliputi halaman sampul judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, ringkasan,
kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar
lainnya. Adapun bagian isi/utama skripsi memuat lima bab yang terdiri dari: Bab
Pendahuluan, Bab Kajian Pustaka, Bab Metode Penelitian, Bab Hasil dan
Pembahasan, dan Bab Penutup. Secara lebih terperinci, isi skripsi dijabarkan dalam
uraian di bawah ini.

A.2.1. Bagian awal
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Bagian awal meliputi halaman sampul judul, halaman persetujuan, halaman
pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar,
daftar lampiran, dan daftar lainnya.
a. Halaman sampul judul

Sampul terdiri atas dua bagian, yaitu sampul luar dicetak pada kertas karton
(hardcover) dan sampul dalam dicetak pada kertas HVS putih. Pada
punggung sampul luar dicantumkan nama penulis, NIM, judul skripsi dan
tahun kelulusan. Cara penulisan punggung sampul luar ditunjukkan dalam
Lampiran 1.b.
Sampul luar skripsi berwarna merah. Pada sampul dicetak judul skripsi,
tulisan kata SKRIPSI (huruf kapital), tulisan kalimat Diajukan Untuk
Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum, kata disusun, nama lengkap penulis (tanpa gelar), nomor
induk mahasiswa, lambang logo Universitas Brawijaya, tulisan:
KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN, UNIVERSITAS
BRAWIJAYA, FAKULTAS HUKUM, MALANG dan tahun skripsi
diajukan (Contoh sampul lihat Lampiran 1.a).
Dalam hal penulisan judul skripsi, hendaknya memperhatikan hal-hal
berikut:
a. Dituliskan secara ringkas dan dalam kalimat yang jelas.
b. Disajikan dalam kalimat pernyataan dan bukan kalimat tanya.
c. Sedapat mungkin disajikan dalam satu kalimat.
d. Tidak menggunakan kata-kata yang bermakna ganda, membingungkan,

terlalu puitis, berisi kata-kata mutiara, atau pernyataan yang
muluk-muluk.

b. Halaman Persetujuan
Halaman persetujuan memuat judul penelitian, nama lengkap mahasiswa,
nomor induk mahasiswa, konsentrasi, jangka waktu pelaksanaan penelitian,
tanggal persetujuan, persetujuan pembimbing utama dan pendamping, serta
mengetahui ketua bagian. Contoh halaman persetujuan tertera dalam
Lampiran 2.

c. Halaman Pengesahan
Halaman pengesahan memuat judul skripsi, kata-kata "Disusun oleh", nama
penulis, nomor induk mahasiswa, kata-kata. "Skripsi ini telah disahkan oleh
Majelis Penguji pada tanggal ………selanjutnya cantumkan nama-nama,
Ketua dan Anggota Majelis Penguji, Ketua Bagian dan Dekan. Contoh
halaman pengesahan ditunjukkan dalam Lampiran 6.

d. Kata Pengantar
Kata Pengantar umumnya mengungkapkan tujuan penyusunan skripsi,
ucapan terima kasih, harapan-harapan, serta hal-hal lain yang dianggap
perlu oleh penulis. Hal-hal yang diungkapkan dalam Kata Pengantar harus
ditulis dengan kalimat yang santun dan formal. Contoh halaman pengantar
tersaji pada lampiran 8.

e. Daftar Isi
Daftar isi memuat daftar tabel (bila ada), daftar gambar (bila ada), judul bab
dan sub bab, daftar pustaka dan lain-lain lengkap dengan nomor
halamannya. Contoh halaman daftar isi ditunjukkan dalam lampiran 9.

f. Daftar Tabel
Daftar tabel memuat nomor dan judul semua tabel yang disajikan dalam
teks berikut nomor halamannya. Judul tabel dalam halaman daftar tabel
harus sama dengan judul tabel dalam teks. Contoh halaman daftar tabel
ditunjukkan dalam Lampiran 10.
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g. Daftar Gambar
Daftar gambar memuat nomor dan judul semua gambar (grafik, foto, bagan,
atau ilustrasi lain) yang disajikan dalam teks berikut nomor halamannya.
Judul gambar dalam halaman daftar gambar harus sama dengan judul
gambar dalam teks. Contoh halaman daftar gambar ditunjukkan dalam
lampiran 11.

h. Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat nomor dan judul semua lampiran yang disajikan
dalam teks berikut nomor halamannya. Judul lampiran dalam halaman
daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran dalam teks. Contoh
halaman daftar lampiran ditunjukkan dalam lampiran 5.

i. Ringkasan
Ringkasan ditulis dalam bahasa Indonesia, bila ingin menambahkan
ringkasan dalam bahasa Inggris diperkenankan. Judul rimgkasan
ditempatkan di sisi halaman bagian tengah atas. Ringkasan merupakan
uraian singkat yang menggambarkan seluruh substansi skripsi. Ringkasan
terdiri dari permasalahan, tujuan, metode, dan hasil penelitian.
Ringkasan disusun antara 400 sampai 500 kata (satu halaman) diketik satu
spasi. Pada tiap memulai pargaraf masuk 1 tab (4 ketuk). Contoh ringkasan
ditunjukkan dalam lampiran 7.a dan 7.b.

A.2.2. Bagian isi/utama
Bagian isi/utama skripsi merupakan bagian terpenting dari tulisan ilmiah yang
memuat kebenaran ilmiah dan secara detail didiskripsikan dalam setiap bab.
Kebenaran ilmiah harus dinyatakan dengan uraian yang benar dan baik dalam
kajian teoritik, empiris dan analisis keduanya merupakan dasar untuk
mengambil kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji. Sehingga dalam
penulisan skripsi memuat tentang (1) argumen teori yang benar, sahih dan
relevan, (2) dukungan fakta yang akurat  dan terjaga validitasnya, (3) Analisis
kajian yang mempertautkan antara argumentasi teoritik dengan fakta terhadap
permasalahan yang dikaji.
Adapun bagian isi/utama skripsi memuat lima bab yang terdiri dari Bab
Pendahuluan, Bab Kajian Pustaka, Bab Metode Penelitian, Bab Hasil dan
Pembahasan, dan Bab Penutup. Isi masing-masing bab memuat hal yang sangat
spesifik sebagaimana diuraikan di bawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah memuat alasan pentingnya penelitian yang akan
dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian
berdasarkan permasalahan yang ada. Pada bagian ini juga mendiskripsikan
fakta dan data awal adanya kesenjangan antara das sein dan das sollen yang
melahirkan suatu masalah hukum yang akan diteliti. Fakta dan data yang
dikutip tersebut harus didapat dari sumber yang jelas, jurnal ilmiah,
manuskrip, makalah pada sebuah seminar/simposium/diskusi panel, majalah
Apabila penelitian skripsi dilakukan berdasarkan penelitian yang telah ada
sebelumnya maka, penulis harus mendiskripsikan peneltian sebelumnya
tersebut dalam bentuk tabel, sebagaimana tabel di bawah ini :
No Tahun

Penelitian
Nama
Peneliti
dan asal
instansi

Judul
Penelitian

Rumusan
Masalah

Keterangan

1
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2
Pada akhir latar belakang masalah harus dinyatakan apa ruang lingkup
masalah yang akan diteliti.

B. Perumusan Masalah
Masalah yang akan diteliti dirumuskan dengan jelas, masalah penelitian harus
fokus dan spesifik,  masalah yang dikaji orisinil, aktual dan memiliki nilai guna
bagi masyarakat. Sebaiknya masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jumlah
pertanyaan penelitian dapat satu atau lebih, tergantung kedalaman dan luasnya
masalah yang akan diteliti.
Apabila menggunakan kalimat tanya, dapat digunakan salah satu kata tanya apa
(what), mengapa (why), kapan (when), dimana (where), siapa (who),  atau
bagaimana (how). Perumusan pertanyaan  penelitian yang tajam akan membimbing
peneliti ke arah mana penelitiannya akan dibahas, dianalisis dan disimpulkan.

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai
dalam penelitian. Penelitian dapat bertujuan untuk mengidentifikasi,
mendeskripsikan, menganalisis, merumuskan, membuktikan masalah hukum, serta
membandingkan sistem hukum yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian
kalimat dalam tujuan penelitian sebaiknya didahului dengan kata-kata
“mengidentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, membuktikan” dan
dihubungkan dengan kalimat yang ada pada perumusan masalah.

D.   Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian menguraikan dan menjelaskan kegunaan teoritik dan aplikatif
dari penelitian yang dilakukan. Manfaat Teoritis, adalah manfaat penelitian
terhadap perkembangan ilmu hukum. Manfaat Praktis adalah manfaat hasil
penelitian bagi stakeholders atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil
penelitian, seperti:

1. pembuat kebijakan,
2. dunia usaha atau industri
3. meningkatkan pelayanan,
4. pemecahan masalah ditingkat operasional,
5. kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penelitian.

E.   Sistematika Penulisan.
Sistematika penulisan mendiskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut
substansi penulisan skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang
digunakan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka adalah argumentasi ilmiah yang berasal dari referensi yang sahih
maupun hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya yang akan dipergunakan
sebagai pisau analisis data maupun bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian.
Sumber-sumber referensi dapat berupa buku-buku teks, eksiklopedia, monogram,
jurnal, hasil penelitian, pandangan ahli dan lain-lain.
Sedikitnya terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh sumber referensi, yaitu:
a. Adanya keterkaitan antara isi referensi dengan masalah yang dibahas;
b. Kemutakhiran sumber bacaan, artinya sumber referensi yang sudah kadaluwarsa

isinya harus ditinggalkan.

Pada umumnya urutan langkah yang dilakukan dalam melakukan kajian teoritis
melalui sumber referensi adalah sebagai berikut:
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a. Mengkaji teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang
dipermasalahkan dan akan dipakai dalam analisis;

b. Membahas hasil-hasil kajian ilmiah lain yang berhubungan dengan apa yang
dipermasalahkan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan
pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.
Metode Penelitian yang digunakan bergantung kepada jenis penelitian yang dilakukan.
Berikut akan diuraikan tentang Metode Penelitian pada penelitian empiris dan penelitian
normatif.

A. Penelitian Empiris
Metode Penelitian Empiris memuat uraian tentang:
a. Pendekatan

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan yang digunakan dan memberikan
alasan mengapa pendekatan tersebut digunakan.

b. Alasan Pemilihan Lokasi
Berisi diskripsi penjelasan tentang (1) Lokasi Penelitian secara definitif, (2)
Alasan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan obyektif, sesuai
dengan permasalahan dan tujuan penelitian, bukan didasarkan pada pertimbangan
yang subyektif.

c. Jenis dan Sumber Data
Jenis/macam dan sumber data adalah macam-macam informasi yang digunakan
dalam penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer
adalah informasi yang berupa pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat,
harapan dan lain-lain dari subyek penelitian (nara sumber, informan, responden,
dan lain-lain). Data sekunder adalah informasi yang berupa dokumen yang terdiri
dari arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain.
Sumber data adalah tempat ditemukannya informasi. Sumber data terdiri dari
sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari
subyek penelitian secara langsung. Sumber data sekunder berasal dari lembaga,
institusi, atau individu.

d. Teknik Memperoleh Data
Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi. Data primer
diperoleh melalui wawancara, baik terstruktur ataupun tidak terstruktur,
pengamatan, dan Focus Group Discussion (FGD). Data sekunder diperoleh
melalui studi dokumen berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta
penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber, penelusuran
situs di internet, klipping koran dan lain-lain.

e. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan,
meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat
dibatasi pada periode dan lokasi tertentu.
Sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Sampel ditentukan berdasarkan
teknik sampling. Teknik sampling adalah cara penentuan sampel baik random
maupun non random.

f. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah cara untuk mengkaji, mengolah dan membahas
informasi yang diperoleh dari penelitian secara ilmiah. Teknik analisis data
menggunakan deskriptif kualitatif.

g. Definisi Operasional
Definisi Operasional adalah batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam
penelitian sesuai dengan tema penelitian. Definisi operasional dapat merujuk
pada peraturan perundang-undangan, kamus, maupun pendapat ahli.
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B. Penelitian Normatif
Metode Penelitian Normatif memuat uraian tentang:
a. Pendekatan

Menjelaskan tentang jenis dan pendekatan yang digunakan dan memberikan
alasan mengapa pendekatan tersebut digunakan.

b. Jenis dan Sumber Bahan Hukum
bahan hukum adalah segala materi yang menjadi obyek penelitian yang terdiri
dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah
bahan hukum yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang-
undangan, yurisprudensi, dan perjanjian. Bahan hukum sekunder adalah bahan
hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari penjelasan
peraturan perundang-undangan, notulensi pembahasan, risalah sidang, rancangan
undang-undang, naskah akademik, doktrin dan pendapat ahli, serta dapat juga
diperoleh dari hasil penelitian. Bahan hukum tersier berupa bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder,yang berupa kamus dan ensiklopedi.
Sumber bahan hukum adalah tempat ditemukannya materi yang menjadi obyek
penelitian. Jenis/macam dan sumber bahan hukum, menjelaskan berbagai macam
bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian baik yang sifatnya primer
maupun sekunder. Menjelaskan pula darimana bahan hukum primer dan
sekunder tersebut diperoleh. Biasanya bahan hukum dalam penelitian hukum
normatif diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

c. Teknik Memperoleh Bahan Hukum
Menjelaskan tentang bagaimana data atau bahan hukum, baik primer maupun
sekunder diperoleh.

d. Teknik Analisis Bahan Hukum
Mendiskripsikan prosedur, cara dan teknik pengelolan bahan hukum dan
analisa bahan hukum. Pendekatan penelitian normatif menggunakan teknik
analisa isi atau content anaysis.

e. Definisi Konseptual
Adalah batasan konsep istilah yang digunakan dalam penyusunan skripsi.
Definisi konseptual diperlukan untuk menegaskan konsep-konsep utama yang
dipakai oleh peneliti sehingga dipahami secara sama oleh orang lain.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil
berikut hasil-hasil kajiannya. Skripsi dapat berupa penelitian lapang, studi literatur,
studi perbandingan, atau studi kasus, maka laporan kegiatannya pun berbeda-beda.
Selanjutnya ditampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka (pendapat pakar)
dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam upaya
pengambilan kesimpulan.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Untuk penelitian hukum sosiologis,
penelitian hukum normatif tidak diperlukan)
Bagian ini mendeskripsikan secara ringkas tentang gambaran umum lokasi
penelitian. Contohnya yaitu menjelaskan mengenai keadaan geografis, sosial,
ekonomi, budaya dan agama masyarakat setempat.

B.   Pembahasan
Bagian pembahasan memuat deskripsi atau uraian serta pembahasan secara kritis
seluruh permasalahan penelitian. Masing-masing permasalahan menjadi sub bab
bahasan tersendiri. Misalnya, dalam skripsi terdapat 3 permasalahan, maka ketiga
permasalahan tersebut dijadikan dasar penulisan sistematika dalam bab
pembahasan. Dengan demikian banyaknya sub bab dalam pembahasan sangat
ditentukan oleh banyaknya permasalahan yang dikaji dalam penelitian.
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Memasukkan permasalahan ke dalam sub-sub bahasan sangat membantu dalam
menjaga konsistensi dan relevansi antara permasalahan yang dikaji dengan
pembahasan skripsi.

BAB  V : PENUTUP

Kesimpulan dan saran merupakan bab terakhir yang umumnya terdiri atas dua sub-bab
yaitu kesimpulan dan saran.
A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah
dijabarkan di dalam pembahasan. Oleh karena itu, disarankan agar
pernyataan-pernyataan kesimpulan ditulis dalam rangkaian kalimat-kalimat
deklaratif yang tidak terlalu panjang, ringkas tetapi padat isi.

B. Saran
Setiap saran yang ditulis setidak-tidaknya harus mengungkapkan (a) kepada siapa
saran itu diberikan, (b) apa saran yang diberikan dan (c) mengapa saran tersebut
diberikan. Tentu saja saran itu harus didapat berdasar pada hasil kajian.

A.2.3. Bagian Akhir
Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, surat keterangan telah melakukan
penelitian, Instrumen penelitian (naskah kuesioner, pedoman wawancara, atau
pedoman penelusuran bahan hukum), riwayat hidup penulis, pernyataan keaslian
tulisan penulis.
a. Daftar pustaka

Daftar pustaka harus memuat semua pustaka yang dikutip penulis, terkecuali
bahan yang tidak diterbitkan dan tidak dapat diperoleh dalam perpustakaan.
Bahan-bahan tersebut, seperti keterangan pribadi teman penulis, bahan kuliah,
bahan stensilan, brosur dan sebagainya harus dijelaskan dalam,catatan kaki dalam
teks dan tidak dicanturnkan dalam daftar pustaka. Skripsi, tesis maupun disertasi
yang tidak dipublikasikan merupakan perkecualian, karena biasanya dapat dibaca
di perpustakaan. Oleh karena itu bahan tersebut dicantumkan dalam daftar pustaka,
bukan sebagai catatan kaki.
Tujuan utama daftar pustaka adalah memberi informasi mengenai cara orang dapat
dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan dalam penyusunan laporan.

b. Surat keterangan telah melakukan penelitian
Surat keterangan ini memberikan penjelasan bahwa mahasiswa yang bersangkutan
telah bersungguh-sungguh melakukan penelitian pada instansi yang terkait dengan
permasalahan. Surat keterangan ini diterbitkan oleh lembaga di mana peneliti
melakukan penelitian dan di tanda tangani oleh pimpinan lembaga atau yang
mewakili serta disahkan dengan stempel resmi lembaga.

c. Lampiran
Lampiran merupakan tambahan informasi yang secara langsung digunakan untuk
keperluan penafsiran dalam bab hasil penelitian dan pernbahasan, yang berfungsi
sebagai penunjang. Bentuk lampiran dapat berupa tabel, contoh perhitungan
rancangan percobaan, proses atau mekanisme alat yang digunakan dan sebagainya.

d. Instrumen penelitian (kuesioner, pedoman wawancara, pedoman penelusuran
bahan hukum)

Instrumen penelitian yang perlu dilampirkan dalam skripsi dapat berupa kuesioner,
pedoman wawancara, pedoman penelusuran bahan yang dipergunakan dalam
mencari data, baik di lapang maupun di perpustakaan. Lampiran ini sangat penting
untuk mengontrol dan menelusuri kembali apakah seluruh bahan yang ada telah
diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan.

e. Pernyataan keaslian tulisan penulis
Surat pernyataan tertulis dari penulis ini berisi keterangan tentang keaslian tulisan
dan data yang dipergunakan dalam menulis skripsi serta konsekwesi sanksi yang
akan ditanggung penulis bila kelak dikemudian hari ternyata isi tulisan menjiplak
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(mencuri) karya orang lain baik sebagian atau keseluruhan (plagiat), lihat lampiran
17.

B. KERANGKA PENULISAN LEGAL MEMORANDUM

B. 1. Kerangka Penulisan Proposal Legal Memorandum (LM)
Kerangka penulisan proposal Legal Memorandum terdiri dari 3 (tiga) bagian:

B.1.1.  Bagian Awal
Bagian awal proposal secara berurutan berisi halaman sampul judul,
halaman persetujuan dan daftar isi.
a. Halaman sampul judul secara berurutan dari atas ke bawah berisi:

proposal legal memorandum, judul kasus, tulisan Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
llmu Hukum, oleh, nama lengkap mahasiswa, NIM, logo universitas,
nama universitas, nama fakultas, nama kota dan tahun penyerahan.
Contoh halaman judul dapat dilihat pada Lampiran 12.

b. Halaman persetujuan memuat: tulisan LEGAL MEMORANDUM,
judul kasus, oleh, nama lengkap mahasiswa, nomor induk mahasiswa,
tanggal persetujuan, persetujuan pembimbing utama dan pendamping
serta mengetahui ketua bagian. Contoh halaman persetujuan tertera
dalam Lampiran 13.

c. Daftar isi memuat judul bab dan sub bab, daftar pustaka lengkap
dengan nomor halamannya. Contoh daftar isi ditunjukkan dalam
Lampiran 14.

B.1.2. Bagian Isi
Bagian isi meliputi:
a. Kepala Legal Memorandum
b. Permasalahan Hukum
c. Jawaban Singkat
d. Pernyataan Fakta

Catatan: bagian isi dikemukakan dengan singkat dan jelas

B.1.3. Bagian Akhir
Bagian akhir proposal berisi: jadwal pelaksanaan penelitian, daftar
pustaka dan daftar lampiran.
a. Jadwal pelaksanaan penelitian

Jadwal penelitian menjelaskan urutan dan waktu pelaksanaan
kegiatan penelitian, yang terdiri dari persiapan, melakukan studi
pustaka, menyusun instrumen penelitian, melaksanakan penelitian
lapang, menganalisis data dan menulis laporan akhir Legal
Memorandum. Jadwal penelitian perumusannya dapat disajikan
dalam bentuk matriks atau uraian (Lihat contoh pada Lampiran 4).

b. Daftar pustaka
Semua pustaka yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan usulan
Legal Memorandum harus tercantum di dalam daftar pustaka.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan daftar
pustaka adalah:

1. Tatacara penyusunan menggunakan sistem alfabetis;
2. Kemutakhiran dan relevansi rujukan (kecuali menyangkut

grand theory atau teori hukum dasar yang perkembangannya
relatif lama);

3. Benar-benar terkait dengan permasalahan penelitian;
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4. Sesuai dengan rujukan yang digunakan dalam uraian baik
dalam latarbelakang masalah, tinjauan pustaka, maupun
dalam pembahasan;

5. Jangan sekali-sekali mencantumkan daftar pustaka, pada hal
tidak pernah dirujuk dalam uraian.

c. Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat nomor dan judul semua lampiran yang
disajikan dalam teks berikut nomor halamannya. Judul lampiran
dalam halaman daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran
dalam teks. Contoh halaman daftar lampiran ditunjukkkan dalam
Lampiran 5.

B. 2. Kerangka Penulisan Legal Memorandum (LM)
Kerangka penulisan Legal Memorandum terdiri dari 3 (tiga) bagian:

B.2.1.  Bagian Awal
Bagian awal secara berurutan berisi halaman sampul judul, halaman
persetujuan dan daftar isi.
a. Halaman sampul judul secara berurutan dari atas ke bawah berisi:

tulisan Legal Memorandum, judul kasus, tulisan Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam
llmu Hukum, oleh, nama lengkap mahasiswa, NIM, logo universitas,
nama universitas, nama fakultas, nama kota dan tahun penyerahan.

b. Halaman persetujuan memuat: tulisan LEGAL MEMORANDUM,
judul kasus, oleh, nama lengkap mahasiswa, nomor induk mahasiswa,
tanggal persetujuan, persetujuan pembimbing utama dan pendamping
serta mengetahui ketua bagian. Contoh halaman persetujuan tertera
dalam Lampiran 13.

c. Daftar isi memuat judul bab dan sub bab, daftar pustaka lengkap
dengan nomor halamannya. Contoh daftar isi ditunjukkan dalam
Lampiran 14.

B.2.2. Bagian Isi
Bagian isi meliputi:
a. Kepala Legal Memorandum (Heading)

Pada bagian ini memuat tentang kepada siapa LM ditujukan, siapa
yang membuat LM, pokok masalah yang dibahas dalam LM/Nama
para pihak- yang bersengketa, Tanggal dibuat/Kapan LM dibuat.

b. Permasalahan Hukum (Legal Issues)
Pada bagian ini penulis harus menentukan permasalahan hukum yang
timbul berkaitan dengan kasus tersebut serta aturan-aturan hukum yang
mungkin berkaitan dengan kasus tersebut. Permasalahan hukum
biasanya dalam bentuk pertanyaan.

c. Jawaban Singkat (Brief Answer)
Pada bagian ini penulis hanya memberikan jawaban singkat atas
permasalahan hukum yang timbul disertai alasan yang mendukung
jawaban tersebut secara ringkas.

d. Pernyataan Fakta (Statement of Facts)
Pada bagian ini penulis harus menguraikan fakta-fakta hukum yang
penting yang berkaitan dengan permasalahan hukum dari kasus
tersebut. Uraian tentang fakta-fakta hukum ini diperlukan untuk
menentukan peraturan hukum mana yang dapat diterapkan pada fakta
tersebut. Bagian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang
sesungguhnya pada pembaca tentang kasus tersebut.

e. Analisa (Analysis)
Bagian ini merupakan inti dari Legal Memorandum. Analisa harus
dilakukan secara seksama dan menyeluruh mengenai kasus tersebut
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dan penerapan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan
hukum dari kasus tersebut. Pada bagian ini penulis harus melakukan
analisa peraturan hukum yang berkaitan dengan kasus tersebut disertai
dengan argumen-argumen yang mendukung pendapatnya. Pada bagian
ini penulis juga dapat melengkapi argumennya dengan mengacu pada
teori, doktrin, pendapat para ahli ataupun Yurisprudensi yang berkaitan
dengan permasalahan hukum yang timbul. Analisa harus disusun
secara sistematis schingga dapat menjawab permasalahan hukum
dengan tepat.

f. Kesimpulan (Conclusion)
Pada bagian ini merupakan ringkasan umum dari analisa yang
langsung merujuk pada semua aturan hukum yang diterapkan dalam
permasalahan hukum dari kasus tersebut.

B.2.3. Bagian Akhir
Bagian akhir berisi jadwal pelaksanaan penelitian, daftar pustaka dan
daftar lampiran.
a. Jadwal pelaksanaan penelitian

Jadwal penelitian menjelaskan urutan dan waktu pelaksanaan
kegiatan penelitian, yang terdiri dari persiapan, melakukan studi
pustaka, menyusun instrumen penelitian, melaksanakan penelitian
lapang, menganalisis data dan menulis laporan akhir Legal
Memorandum. Jadwal penelitian perumusannya dapat disajikan
dalam bentuk matriks atau uraian (Lihat contoh pada Lampiran 4).

b. Daftar pustaka
Semua pustaka yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan usulan
Legal Memorandum harus tercantum di dalam daftar pustaka.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan daftar
pustaka adalah:

a. Tatacara penyusunan menggunakan sistem alfabetis;
b. Kemutakhiran dan relevansi rujukan (kecuali menyangkut

grand theory atau teori hukum dasar yang perkembangannya
relatif lama);

c. Benar-benar terkait dengan permasalahan penelitian;
d. Sesuai dengan rujukan yang digunakan dalam uraian baik

dalam latarbelakang masalah, tinjauan pustaka, maupun
dalam pembahasan;

e. Tidak boleh mencantumkan daftar pustaka, pada hal tidak
pernah dirujuk dalam uraian.

c. Daftar Lampiran
Daftar lampiran memuat nomor dan judul semua lampiran yang
disajikan dalam teks berikut nomor halamannya. Judul lampiran
dalam halaman daftar lampiran harus sama dengan judul lampiran
dalam teks. Contoh halaman daftar lampiran ditunjukkkan dalam
Lampiran 5.

C. KERANGKA PENULISAN MAKALAH

C.1. Bagian Awal
1. Halaman Sampul

Hal-hal yang harus ada pada bagian sampul adalah judul makalah, keperluan atau
maksud ditulisnya makalah, nama penulis makalah, dan tempat serta waktu penulisan
makalah. Keperluan atau maksud penulisan makalah dapat berupa, misalnya untuk
memenuhi tugas suatu matakuliah yang dibina oleh dosen X, disusun oleh, nama,
nomor induk mahasiswa. Tempat dan waktu yang dimaksud dapat berisi nama lembaga
(universitas, fakultas), nama kota, dan tahun. Contoh :
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2. Daftar Isi
Daftar isi berfungsi memberikan panduan dan gambaran tentang garis besar isi
makalah. Melalui daftar isi, pembaca akan dapat dengan mudah menemukan
bagian-bagian yang membangun makalah. Selain itu, melalui daftar isi akan dapat
diketahui sistematika penulisan makalah yang digunakan. Daftar-isi dipandang perlu
jika panjang makalah lebih dari 20 halaman. Penulisan daftar isi dilakukan dengan
ketentuan: judul bagian makalah ditulis dengan menggunakan huruf kecil (kecuali awal
kata selain kata tugas ditulis dengan huruf besar), penulisan judul bagian dan judul
subbagian dilengkapi dengan nomor halaman tempat pemuatannya dalam makalah.
Penulisan daftar isi dilakukan dengan menggunakan spasi tunggal dengan jarak antar
bagian 2 spasi. Contoh :

3. Daftar Tabel dan gambar (jika ada)
Penulisan daftar tabel dan gambar juga dimaksudkan untuk memudahkan pembaca
menemukan tabel atau gambar yang terdapat dalam makalah. Penulisan daftar tabel
dan gambar dilakukan dengan cara seperti berikut. Identitas tabel dan gambar (yang
berupa nomor dan nama) dituliskan secara lengkap. Jika tabel dan gambar lebih dari
satu buah, sebaikhya penulisan daftar tabel dan gambar dilakukan secara terpisah;
tetapi jika dalam makalah hanya terdapat sebuah tabel atau gambar, sebaiknya daftar
tabel atau gambar disatukan dengan daftar isi makalah. Contoh

C.2. Bagian Isi
a.  Pendahuluan:

Bagian pendahuluan berisi penjelasan tentang latar belakang penulisan makalah,
masalah atau topik bahasan beserta batasannya, dan tujuan penulisan makalah.
Penulisan bagian pendahuluan dapat dilakukan dengan dua cara berikut.
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(1) Setiap unsur dari bagian pendahuluan ditonjolkan dan disajikan sebagai
subbagian. Jika penulisan makalah dilakukan dengan menggunakan angka, maka
dapat dijumpai judul sub bagian seperti berikut:
1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Masalah atau Topik Bahasan
1.3 Tujuan Penulisan Makalah

(2) Semua unsur yang terdapat dalam bagian pendahuluan tidak dituliskan sebagai
subbagian, sehingga tidak dijumpai adanya sub-sub bagian dalam bagian
pendahuluan. Untuk menandai pergantian unsur (misalnya, untuk membedakan
antara paparan yang berisi latar belakang dengan masalah) cukup dilakukan
dengan pergantian paragraf.

b. Latar Belakang Penulisan
Butir-butir yang seharusnya ada dalam latar belakang penulisan makalah adalah
hal-hal yang melandasi perlunya ditulis makalah. Hal-hal yang dimaksud dapat
berupa paparan teoretis ataupun paparan yang bersifat praktis, tetapi bukan alasan
yang bersifat pribadi. Yang pokok, bagian ini harus dapat mengantarkan pembaca
pada masalah atau topik yang dibahas dalam makalah dan menunjukkan bahwa
masalah atau topik tersebut memang perlu dibahas. Penulisan bagian latar belakang
dapat dilakukan, dengan berbagai cara, di antaranya:

1. dimulai dengan sesuatu yang diketahui bersama (pengetahuan umum), atau
teori yang relevan dengan masalah atau topik yang akan ditulis, selanjutnya
diikuti dengan paparan yang menunjukkan bahwa tidak selamanya hal tersebut
dapat terjadi;

2. dimulai dengan suatu pertanyaan retoris yang diperkirakan dapat mengantarkan
pembaca pada masalah atau topik yang akan dibahas dalam makalah;

3. dimulai dengan sebuah kutipan dari orang terkenal, ungkapan atau slogan,
selanjutnya dihubungkan atau ditunjukkan relevansinya dengan masalah atau
topik yang akan dibahas dalam makalah.

c. Rumusan Masalah
Setelah bagian latar belakang dipaparkan, selanjutnya diutarakan rumusan masalah
atau topik bahasan beserta batasannya. Masalah atau topik bahasan yang dimaksud
adalah apa yang akan dibahas dalam makalah. Masalah atau topik bahasan tidak
terbatas pada persoalan yang memerlukan pemecahan, tetapi juga mencakup
persoalan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, persoalan yang memerlukan
pendeskripsian lebih lanjut, dan persoalan yang memerlukan penegasan lebih lanjut.
Masalah dalam penulisan makalah seringkali disinonimkan dengan topik (meskipun
kedua istilah ini tidak selalu memiliki pengertian yang sama). Masalah atau topik,
bahasan sebenarnya merupakan hal yang pertama kali harus ditetapkan dalam
penulisan makalah. Artinya, kegiatan penulisan makalah diawali dengan penentuan
masalah atau topik makalah, yang selanjutnya diikuti dengan penyusunan garis besar
isi makalah (kerangka makalah), pengumpulan bahan penulisan makalah, dan
penulisan draft makalah serta revisi draft makalah.
Topik dapat ditentukan oleh orang lain atau ditentukan sendiri. Lazimnya, topik
makalah yang telah ditentukan bersifat sangat umum, sehingga perlu dilakukan
spesifikasi atau pembatasan topik. Pembatasan topik makalah seringkali didasarkan
pada pertimbangan aktualitas, serta pertimbangan kemampuan dan kesempatan. Jika
topik makalah ditentukan sendiri oleh penulis makalah, terdapat beberapa hal yang
perlu dipertimbangkan.

1. Topik yang dipilih haruslah ada manfaatnya, baik dari segi praktis ataupun dari
segi teoritis, dan layak untuk dibahas.

2. Topik yang dipilih hendaknya menarik dan sesuai dengan minat penulis.
Dipilihnya topik yang menarik akan sangat membantu dalam proses penulisan
makalah. Jika seseorang menulis makalah dengan topik yang tidak menarik,
maka usaha yang dilakukan biasanya ala kadamya dan kurang serius.
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3. Topik yang dipilih haruslah dikuasai, dalam arti tidak terlalu asing atau terlalu
baru bagi penulis.

4. Bahan yang diperlukan sehubungan dengan topik tersebut memungkinkan
untuk diperoleh. Setelah topik dipilih, selanjutnya perlu dilakukan spesifikasi
topik (pembatasan topik) agar tidak terlalu luas. Jika topik yang diangkat terlalu
luas, maka pembahasan topik tidak dapat dilakukan secara mendalam dan
tuntas.

Pembatasan topik makalah dapat dilakukan dengan cara seperti berikut.
1. Letakkan topik pada posisi sentral dan ajukan pertanyaan apakah topik masih

dapat dirinci.
2. Buat rincian-rincian topik itu dan pilih salah satu rincian topik tersebut untuk

topik makalah.
3. Ajukan pertanyaan apakah rincian topik yang telah dipilih dapat dirinci lagi.

Topik sering disamakan dengan judul. Pada dasarnya topik tidak sama dengan judul.
Topik merupakan masalah pokok yang dibicarakan atau dibahas dalam makalah,
sedangkan judul merupakan label atau nama dari makalah yang ditulis.
Dalam membuat judul makalah beberapa hal berikut perlu dipertimbangkan.

1. Judul harus mencerminkan isi makalah atau mencerminkan topik yang diangkat
dalam makalah.

2. Judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frasa, bukan dalam bentuk kalimat.
Itulah sebabnya judul makalah tidak diakhiri dengan tanda titik.

3. Judul makalah hendaknya singkat dan jelas. Sebaiknya, judul makalah berkisar
antara 5 sampai 15 kata.

4. Judul hendaknya menarik perhatian pembaca untuk mengetahui isinya. Namun
judul makalah harus tetap mencerminkan isi makalah.

d. Tujuan Penulisan
Perumusan tujuan penulisan makalah dimaksudkan bukan untuk memenuhi tugas
yang diberikan oleh seseorang dan yang sejenis dengan itu, tetapi lebih mengarah
pada apa yang ingin dicapai dengan penulisan makalah tersebut. Perumusan tujuan
penulisan makalah memiliki fungsi ganda: bagi penulis makalah dan bagi pembaca
makalah. Bagi penulis makalah, rumusan tujuan penulisan makalah dapat
mengarahkan kegiatan yang harus dilakukan selanjutnya dalam menulis makalah,
khususnya dalam pengumpulan bahan penulisan. Bagi, pembaca makalah, perumusan
tujuan penulisan makalah memberikan informasi tentang apa yang disampaikan
dalam makalah tersebut. Oleh karena itu, rumusan tujuan yang disusun haruslah dapat
memberikan gambaran tentang cara menguraikan atau membahas topik yang telah
ditentukan. Dengan demikian rumusan tujuan bisa berfungsi sebagai pembatasan
ruang lingkup makalah tersebut. Rumusan tujuan ini dapat berupa kalimat kompleks
atau dijabarkan dalam bentuk rinci.

e. Pembahasan
Bagian teks utama makalah berisi pembahasan topik-topik makalah. Isi bagian teks
utama sangat bervariasi, tergantung topik yang dibahas dalam makalah. Jika dalam
makalah dibahas tiga topik, misalnya, maka ada tiga pembahasan dalam bagian teks
utama.
Penulisan bagian teks utama dapat dikatakan sebagai inti kegiatan penulisan,makalah.
Kemampuan seseorang dalam menulis bagian teks utama makalah merupakan
cerminan tinggi-rehdahnya kualitas makalah yang disusun. Penulisan bagian teks
utama yang baik adalah yang dapat membahas topik secara mendalam dan tuntas,
dengan menggunakan gaya penulisan ringkas, lancar, dan langsung pada persoalan,
serta menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pengertian mendalam dan tuntas ini
tidak selalu berarti panjang dan bertele-tele. Dalam penulisan teks utama, hindarilah
penggunaan kata-kata tanpa makna dan cara penyampaian yang melingkar-lingkar.
Hindarilah penggunaan kata-kata seperti: dan sebagainya, dan lain-lain (yang lain itu
apa), yang sebesar-besarnya (seberapa besarnya).
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Penulisan bagian teks utama makalah sangat bervariasi, tergantung pada jenis topik
yang dibahas. Kegiatan pokok penulisan bagian teks utama adalah membahas topik
beserta subtopiknya sesuai dengan tujuan penulisan makalah. Pembahasan topik
beserta subiopiknya. dapat dilakuk.an dengan menata dan merangkai bahan yang
telah dikumpulkan. Beberapa teknik perangkaian bahan untuk membahas topik
beserta subtopiknya dapat dikemukakan seperti berikut.

1. Mulailah bab ide/hal yang bersifat sederhana/khusus menuju hal yang bersifat
kompleks/umum, atau sebaliknya.

2. Gunakan teknik metafor, kiasan, perumpamaan, penganalogian, dan
perbandingan.

3.    Gunakan teknik diagram dan klasifikasi.
4.    Gunakan, teknik pemberian contoh.

Penulisan bagian teks utama makalah dapat dilakukan setelah bahan penulisan
makalah berhasil dikumpulkan. Bahan penulisan dapat berupa. bahan yang bersifat
teoretis (yang diperoleh dan buku teks, laporan penelitian, jurnal, majalah, dan barang
cetak lainnya) atau dapat juga dipadukan dengan bahan yang bersifat faktual-empiris
(yang terdapat dalam kehidupan nyata).

f.  Penutup
Bagian penutup berisi kesimpulan atau rangkuman pembahasan dan saran-saran jika
memang dipandang perlu). Bagian penutup menandakan berakhirnya penulisan
makalah. Penulisan bagian penutup makalah dapat dilakukan dengan menggunakan
teknik berikut:
(1) Penegasan kembali atau ringkasan dari pembahasan yang telah dilakukan, tanpa

diikuti dengan kesimpulan. Hal ini dilakukan karena masih belum cukup bahan
untuk memberikan kesimpulan terhadap masalah yang dibahas, atau
dimaksudkan agar pembaca menarik kesimpulan sendiri.

(2) Menarik kesimpul an dari apa yang telah dibahas pada teks utama makalah.

Selain itu, pada bagian penutup juga dapat disertakan saran atau rekomendasi
sehubungan dengan masalah yang telah dibahas. Saran harus relevan dengan apa
yang telah di bahas. Selain itu, saran yang dibuat harus eksplisit, kepada siapa saran
ditujukan, dan tindakan atau hal apa yang disarankan.

C.3. Bagian Akhir
a. Daftar Pustaka

Berisi keseluruhan bahan yang dirujuk dalam penulisan skripsi. Daftar pustaka
disusun secara alfebetis sesuai dengan tata cara penyusunan daftar pustaka. Model
atau format penyusunan harus konsisten. Guna mempermudah pembaca atau penulis
menelusuri kembali bahan pustaka yang dirujuk, sebaiknya penyusunan bahan
pustaka dikelompokkan tersendiri sesuai dengan jenis atau macam bahan, seperti:
buku, jurnal, majalah, sumber internet, koran atau media massa, serta kumpulan
peraturan perundang-undangan.

b. Lampiran (jika ada)
Bagian lampiran berisi hal-hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam
proses penulisan makalah. Hal-hal yang dimaksud dapat berupa data (baik yang berupa
angka-angka ataupun yang berupa deskripsi verbal) dan yang dipandang sangat penting
tetapi tidak dimasukkan dalam batang tubuh makalah. Bagian lampiran hendaknya juga
diberi nomor halaman.

D. PROPOSAL DAN LAPORAN KULIAH KERJA LAPANG (KKL)
D.1 Format Proposal KKL

Format proposal  dibuat dengan menggunakan urutan sebagai berikut:
1) Halaman Judul dan Cover berwarna hijau muda

Cover berisi judul, nama mahasiswa dan NIM, logo Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya serta tahun pelaksanaan. (lihat contoh di lampiran)
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2) Lembar Persetujuan
Berisi tentang judul, nama mahasiswa dan NIM, lokasi, jangka waktu pelaksanaan
program, serta pengesahan dari Ketua Bagian dan Dosen Pembimbing. (lihat
contoh di lampiran)

3) Isi:
A. Judul

Merupakan rumusan yang memberi batasan ruang lingkup, dinyatakan secara
ekspresif, sesuai dan tepat dengan kegiatan KKL yang dirancang.

B. Latar Belakang
- Berisi tentang penjelasan fakta dan data yang memunculkan adanya

permasalahan hukum di lembaga yang mendasari dilakukannya KKL.
- Berisi fakta dan data yang memperkuat argumentasi pentingnya KKL.

C. Ruang Lingkup Kegiatan
Mengidentifikasi tentang:
(a)nama kantor lembaga tempat KKL,
(b)fungsi dan tugas lembaga tempat KKL
(c)bekerjanya lembaga tempat KKL pada saat ini,
(d)kendala yang dihadapi dalam bekerjanya lembaga tempat KKL,
(e)upaya yang sudah dilaksanakan oleh lembaga tempat KKL, dan
(f) rekomendasi yang diberikan mahasiswa peserta KKL untuk perbaikan

terhadap bekerjanya.
D. Tujuan Kegiatan

Merumuskan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan ruang lingkup kegiatan
KKL.

E. Manfaat Kegiatan
Menguraikan manfaat praktis dan manfaat teoritis.

F. Metode Kegiatan
a. Metode partisipatif, artinya mahasiswa yang bersangkutan harus terlibat

dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tempat KKL.
b. Metode wawancara, artinya mencari informasi yang terkait dengan materi

KKL melalui wawancara terhadap informan kunci (sumber informasi)
yang terdapat dalam lembaga tempat KKL.

c. Studi dokumentasi, artinya menelusuri pustaka dan peraturan perundang-
undangan yang terkait.

d. Metode observasi, artinya melakukan pengamatan terhadap kegiatan dan
atau obyek yang dituju.

G. Tahapan Kegiatan
Berisi tahapan prosedur pelaksanaan KKL yang meliputi kegiatan persiapan,
pelaksanaan dan evaluasi KKL.

4) Daftar Pusataka
Berisi tentang literatur mutakhir, peraturan perundang-undangan dan dokumen
yang dijadikan rujukan (referensi) dalam penyusunan proposal KKL.

D.2 Format Laporan KKL
Format laporan hasil KKL  sebagai berikut:
1) Halaman Judul dan Cover berwarna hijau muda

Menggambarkan fokus atau ruang lingkup yang menjadi perhatian dari kegiatan
yang akan dilakukan. (lihat contoh di lampiran)

2) Lembar Persetujuan
Berisi tentang judul, nama mahasiswa dan NIM, lokasi, jangka waktu pelaksanaan
program, pengesahan dari Ketua Bagian dan Dosen Pembimbing, serta mengetahui
dari Dekan. (lihat contoh di lampiran)

3) Kata Pengantar
4) Daftar Isi
5) Isi:
BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
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Berisi diskripsi tentang pentingnya KKL untuk judul tersebut.
B. Ruang Lingkup Kegiatan

Mengidentifikasi  tentang:
(a)nama kantor lembaga tempat KKL,
(b)fungsi dan tugas lembaga tempat KKL
(c)bekerjanya lembaga tempat KKL  pada saat ini,
(d)kendala  yang  dihadapi  dalam  bekerjanya  lembaga  tempat    KKL,
(e)upaya  yang sudah dilaksanakan oleh  lembaga  tempat KKL, dan
(f) rekomendasi yang diberikan mahasiswa peserta KKL untuk perbaikan

terhadap bekerjanya.
C. Tujuan Kegiatan

Merumuskan  tujuan  yang  hendak  dicapai  sesuai  dengan  ruang  lingkup
kegiatan KKL.

D. Manfaat Kegiatan
Menguraikan manfaat praktis dan manfaat teoritis.

E. Metode Kegiatan
a. Metode partisipatif, artinya mahasiswa yang bersangkutan harus terlibat

dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga tempat KKL.
b. Metode wawancara, artinya mencari informasi yang terkait dengan materi

KKL melalui wawancara terhadap informan kunci (sumber informasi) yang
terdapat dalam lembaga tempat KKL.

c. Studi dokumentasi, artinya menelusuri pustaka dan peraturan perundang-
undangan yang terkait.

d. Metode observasi, artinya melakukan pengamatan terhadap kegiatan dan
atau obyek yang dituju.

F. Tahapan Kegiatan
Berisi tahapan prosedur pelaksanaan KKL yang meliputi kegiatan persiapan,
pelaksanaan dan evaluasi KKL.

BAB II: KERANGKA KONSEPSIONAL
Kerangka konsepsional berisi tentang teori, konsep hukum dan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan ruang lingkup kegiatan KKL.

BAB III: HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
A. Nama kantor lembaga tempat KKL
B. Fungsi dan tugas lembaga tempat KKL
C. Bekerjanya lembaga tempat KKL pada saat ini
D. Kendala yang dihadapi dalam bekerjanya lembaga tempat  KKL
E. Upaya yang sudah dilaksanakan oleh lembaga tempat KKL
F. Analisis dan rekomendasi yang diberikan mahasiswa peserta KKL untuk

perbaikan terhadap bekerjanya lembaga tempat KKL
BAB IV:  PENUTUP

A. Kesimpulan
Berisi uraian ringkas hasil pembahasan sesuai dengan ruang lingkup dan
tujuan KKL.

B. Saran
Berisi rekomendasi upaya yang seharusnya dilakukan untuk perbaikan
bekerjanya lembaga tempat kegiatan KKL.

6)  Daftar Pustaka
Berisi tentang literatur mutakhir, peraturan perundang-undangan dan dokumen
yang dijadikan rujukan (referensi) dalam penyusunan laporan KKL.

7)   Lampiran
1. Surat keterangan dari lembaga tempat melakukan KKL.
2. Berisi tentang dokumen-dokumen yang relevan dengan kegiatan KKL.

5.  Jadwal Pelaksanaan KKL
Pelaksanaan KKL berlangsung paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak ditetapkannya
Surat Keputusan Dekan tentang Penetapan Pembimbing KKL.
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a.  Kegiatan Persiapan :  minggu I dan II
b.  Kegiatan Pelaksanaan :  minggu III s/d VIII
c.  Kegiatan Evaluasi :  minggu III s/d VIII

E. PROPOSAL DAN LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT (PPM)
E.1. Usulan PPM
Setiap usulan PPM terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
1. Cover berisi judul, nama dan NIM anggota kelompok, logo Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya serta tahun pelaksanaan.
2. Lembar Persetujuan berisi judul, nama dan NIM anggota kelompok, lokasi, jangka waktu

pelaksanaan program, biaya dan sumber dana serta pengesahan dari Ketua Pelaksana dan
Dosen Pembimbing.

3. Isi Usulan meliputi:
a. Judul Program merupakan rumusan yang memberi batasan ruang lingkup, dinyatakan

secara ekspresif, sesuai dan tepat dengan program yang dirancang.
b. Latar Belakang berisi tentang penjelasan fakta dan data yang memunculkan adanya

permasalahan hukum di masyarakat yang mendasari dilakukannya program. Berisi
fakta dan data yang memperkuat argumentasi pentingnya program.

c. Identifikasi Masalah berisi diskripsi masalah hukum yang ada dalam masyarakat dan
akan dicari pemecahannya

d. Tujuan Kegiatan merumuskan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan ruang lingkup
identifikasi masalah.

e. Manfaat Kegiatan menguraikan manfaat kegiatan bagi masyarakat setempat.
f. Kelompok Sasaran menjelaskan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan

yang akan dilaksanakan.
g. Alternatif Pemecahan dan Bentuk Kegiatan merumuskan alternatif pemecahan masalah

yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan.
h. Jadwal Kegiatan berisikan tahap-tahap dan alokasi waktu kegiatan.
i. Lokasi Kegiatan menjelaskan tempat kegiatan yang akan dilakukan.
j. Organisasi Pelaksana menggambarkan struktur organisasi pelaksana kegiatan di

lapangan.
k. Biaya dan Sumber Dana menjelaskan rincian biaya yang diperlukan serta sumber dana

yang diperoleh.

E.2 FORMAT LAPORAN HASIL PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(PPM)

Laporan hasil PPM terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
1. Cover berisi judul, nama dan NIM anggota kelompok, logo Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya serta tahun pelaksanaan.
2. Lembar Persetujuan berisi judul, nama dan NIM anggota kelompok, lokasi, jangka waktu

pelaksanaan program, biaya dan sumber dana serta pengesahan dari Ketua Pelaksana,
Dosen Pembimbing dan Dekan.

3. Kata Pengantar
Kata Pengantar umumnya mengungkapkan tujuan penyusunan skripsi, ucapan terima kasih,
harapan-harapan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh penulis. Hal-hal yang
diungkapkan dalam Kata Pengantar harus ditulis dengan kalimat yang santun dan formal.

4. Daftar Isi
Daftar isi memuat daftar tabel (bila ada), daftar gambar (bila ada), judul bab dan sub bab,
daftar pustaka dan lain-lain lengkap dengan nomor halamannya.

5. Isi meliputi :

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Berisi tentang penjelasan fakta dan data yang memunculkan adanya permasalahan
hukum di masyarakat yang mendasari dilakukannya program. Berisi fakta dan data
yang memperkuat argumentasi pentingnya program.

B. Identifikasi Masalah
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Masalah Hukum yang ada dalam masyarakat dan akan dicari pemecahannya
C. Tujuan Kegiatan

Merumuskan tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan ruang lingkup identifikasi
masalah

D. Manfaat Kegiatan
Menguraikan manfaat kegiatan bagi masyarakat setempat

E. Kelompok Sasaran
Menjelaskan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan yang akan
dilaksanakan

F. Alternatif Pemecahan Masalah
Merumuskan alternatif pemecahan masalah yang diwujudkan dalam kegiatan

G. Lokasi Kegiatan
Menjelaskan tempat kegiatan yang akan dilakukan

H. Organisasi Pelaksana
Struktur organisasi pelaksana kegiatan dilapangan

BAB II: KEADAAN UMUM LOKASI
Keadaan umum lokasi meliputi:
A. Letak Geografi
B. Demografi antara lain meliputi:
1). Jumlah Penduduk

2). Jenis Kelamin

3). Pekerjaan atau Mata Pencaharian
C. Kondisi Sosial Budaya dan Sosial Ekonomi
BAB III: HASIL PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan program meliputi:

A. Perumusan Alternatif Pemecahan
Berisi diskripsi dan argumentasi berbagai alternatif pemecahan masalah

B. Bentuk Kegiatan Berisi diskripsi dan argumentasi berbagai bentuk kegiatan yang telah
dilakukan untuk memecahkan masalah.

C. Pembahasan Pelaksanaan Program Berisi analisis kelebihan dan kelemahan program
yang dilaksanakan serta jalan keluarnya.

BAB IV: PENUTUP
A. Kesimpulan Berisi uraian ringkas hasil pembahasan yang merupakan jawaban dari

permasalahan atau relevan dengan tujuan PPM.
B. Saran Berisi rekomendasi upaya yang seharusnya dilakukan untuk perbaikan pada

kegiatan PPM yang akan datang.
LAMPIRAN

Berisi hal-hal yang bersifat pelengkap yang dimanfaatkan dalam proses kegiatan PPM,
misalnya foto kegiatan dan dokumentasi lain

F. ARTIKEL ILMIAH
Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan Nomor 152/E/T/2012 perihal Publikasi Ilmiah, Keputusan Rektor Universitas
Brawijaya Nomor 230/SK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah
dan Transkrip Akademik Lulusan Universitas Brawijaya, dan Peraturan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kurikulum dan Penyelenggaraan
Pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, setiap mahasiswa program sarjana yang akan
menyelesaikan studi diwajibkan menulis artikel jurnal ilmiah, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Artikel ilmiah disusun dari skripsi yang dibuat oleh mahasiswa yang bersangkutan.
b. Naskah artikel harus disampaikan dan mendapat persetujuan dari dosen

pembimbing skripsi bersamaan dengan pengajuan persetujuan ujian skripsi.
c. Naskah artikel ilmiah menjadi lampiran dari dokumen skripsi yang akan diujikan.
d. Apabila mahasiswa telah melalui ujian skripsi, salinan lunak (soft copy) artikel

ilmiah diserahkan kepada Perpustakaan UB atau PSIK Fakultas Hukum dengan
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menunjukkan salinan keras (hard copy) yang telah disetujui oleh dosen
pembimbing.

e. Bukti penyerahan salinan lunak artikel ilmiah ke Perpustakaan UB menjadi syarat
untuk mengikuti yudisium.

f. Penulisan Artikel Ilmiah dilakukan dengan pedoman sebagai berikut:
1) Panjang artikel antara 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) halaman, spasi 1,5,

font Times New Roman ukuran 12.
2) Isi artikel terdiri atas:

a) Judul
Judul dicetak tebal (bold) dengan huruf kapital. Judul maksimum terdiri dari 12
kata(Bahasa Indonesia) dan 10 kata (Bahasa inggris), atau 90 ketuk papan
kunci. Nama penulis ditulis lengkap tanpa gelar, lembaga dimana penulis
bekerja, dan alamat email.
Contoh :

MARITIME VIOLENCE : IMPLICATIONS TO MALAYSIA
Nurulizwan Ahmad Zubir & Wan Siti Adibah Wan Dahalan

The Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia
Email: wsa@ukm.my

b) Abstrak Indonesia dan Inggris.
Setiap artikel harus disertai satu paragraf abstrak (bukan ringkasan yang terdiri
atas beberapa paragraf) dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang
secara gamblang, utuh, dan lengkap menggambarkan esensi isi keseluruhan
tulisan.

c) Kata Kunci
d) Pendahuluan

Berisi uraian singkat latar belakang penelitian, paling banyak 3 halaman.
e) Masalah

Sesuai dengan permasalahan penelitian skripsi.
f) Metode

Uraian singkat mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, data
dan cara pengumpulan data, serta analisis data.

g) Pembahasan
Berisi hasil penelitian dan analisis yang diperoleh dalam penulisan skripsi.

h) Penutup
Berisi uraian singkat kesimpulan dan saran.

i) Daftar Pustaka
Contoh tata aturan penulisan daftar pustaka sebagai berikut :
Rover. C. De, To Serve and To Protect Acuan Universal Penegakan HAM.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

3) Penulisan artikel ilmiah harus memuat rujukan dalam bentuk catatan kaki dan
bebas dari plagiasi.

4) Khusus untuk mahasiswa kelas Bahasa Inggris, artikel ilmiah disusun dalam
bahasa Inggris.

5) Ketentuan lain penulisan artikel ilmiah mengacu pada Pedoman Penulisan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

G. TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH HUKUM
G.2. Cara Menulis footnote
G.2.1 Cara Merujuk Kutipan Langsung (dalam bentuk footnote)

Dalam suatu karya ilmiah, untuk menulis kutipan, terdapat dua bentuk yaitu dengan
menggunakan in note dan footnote. Namun untuk Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya hanya menggunakan footnote.
a. Kutipan Kurang dari 3 Baris

mailto:wsa@ukm.my
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Kutipan yang terdiri kurang dari 3 baris ditulis di antara tanda kutip (“....”) sebagai
bagian terpadu pada teks utama.

Contoh:
Kissya menyimpulkan "Masyarakat adat negeri Haruku memiliki peraturan kebun

adan yang dikenal dengan sasi” 9
;

b. Kutipan 3 baris atau lebih
Kutipan yang terdiri dari 3 baris atau lebih ditulis tanpa tanda kutip dari teks yang
mendahului, ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan serta diketik
dengan sepasi tunggal.
Contoh
Seperti yang dikemukan Adami:

Kesalahan adalah mengenai keadaan seseorang atau gambaran batin
orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu,
unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Dalam
hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat
obyektif dan dapat bersifat subyektif, bergantung pada redaksi rumusan

dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.7 ;

c. Kutipan yang sebagian dihilangkan
Kutipan yang sebagian dihilangkan apabila dalam mengutip langsung ada kata-
kata yang dibuang diganti dengan tiga titik.
Contoh:

“Masyarakat Adat Kimaan yang mengembangkan sistem pertanian canggih …
untuk menghasilkan ubi sebagai makanan pokok mereka“5 ;

G.2.2. Cara Merujuk Kutipan Tidak Langsung (dalam bentuk footnote)
Kutipan yang disebut tidak langsung adalah dikemukakan dengan bahasa penulis
sendiri tanpa tanda kutip dan terpadu dalam teks.
Contoh:
Di berbagai masyarakat terjadi krisis kepemimpinan tradisional  masyarakat adat,

ketua adat hanya berfungsi sebatas pelaksanaan upacara-upacara komunal.4 ;

G.2.3 Cara Menulis footnote
Menurut jenis bahan rujukan:
a. Rujukan dari Buku

Susunan footnote secara berurutan adalah nama penulis, judul buku
(cetak tebal, cetak tebal dan miring bila menggunakan bahasa asing),
penerbit, tempat penerbitan, tahun penerbitan dan halaman. Untuk
penulis orang Indonesia, nama pertama disebut terlebih dahulu,
sedangkan untuk penulis asing nama kelurga disebut lebih dahulu,
kesemuanya tanpa mencantumkan gelar.
Contoh:

3 Veronica Kumalawati, Peranan Infomed Consent Dalam
Taransaksi Terapentik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 23.

11 Bragdon, Allen, Building Mental Muscle: Conditioning
Exercises for the Six Intellegence Jones, Barin Waves Books, South
Yarmouth, 1998, hal 45.

b. Rujukan dari Buku yang Berisi Kumpulan Artikel (Ada Editornya)
Seperti menulis footnote dari buku ditambah dengan tulisan (Ed.) jika
ada satu editor dan (Eds.) jika editornya lebih dari satu, ditulis setelah
nama penulis.



31

Contoh:
9 Mc. Alister, John T (Ed), Southeast Asia, The Politic of

National Integration, Toronto, Random House, 1973, hal 68.
18 Mahmud Thoha (Ed.), Dampak Persetujuan Putaran

Uruguay-GATT Terhadap Industri Kecil, UI Press, Jakarta, 1998,
hal 89.

c. Rujukan dari Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel (Ada Editornya)
Nama penulis artikel ditulis di depan, judul artikel ditulis tanpa cetak
miring. Nama editor ditulis seperti menulis nama biasa, diberi
keterangan (Ed.) bila hanya satu editor, dan (Eds.) bila lebih dari satu
editor. Judul buku kumpulannya ditulis dengan huruf tebal, atau tebal
dan miring bila dalam bahasa asing, diikuti dengan tahun penerbitan
dan nomor halamannya.
Contoh:

29 Hartley, J.T., Harker, J.O. & Walsh, D.A., Contemporary
Issues and New Directions in Adult Development of Learning and
Memory, L.W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological Issues,
Washington, D.C.: American Psychological Association, 1980, hlm.
239-252.

36 Faruk, Menyingkap dan Membangun Multikulturalisme,
Th. Sumartana (Ed.), Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di
Indonesia, Institut Dian/Interfidei, Yogyakarta, 2001, hal 89.

d. Rujukan dari Artikel dalam Jurnal
Nama penulis ditulis paling depan dan judul artikel yang ditulis dengan
cetak biasa, dan huruf besar pada setiap awal kata dan huruf tebal atau
teal dan miring apabila dalam bahasa asing. Nama jurnal ditulis dengan
cetak biasa, dan huruf awal dari setiap katanya ditulis dengan huruf
besar kecuali kata hubung. Bagian akhir berturut-turut ditulis jurnal
tahun ke berapa, nomor berapa, diikuti dengan tahun dan nomor
halaman dari artikel tersebut.
Contoh:

65 Rachmad Syafa’at, Model Alternatif Penguatan
Kelembagaan dan Hukum Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam Berkelanjutan, Arena Hukum, Volume 13,
Fakultas Hukum Unibraw, Malang, 2002, hal 89.

e. Rujukan dari Artikel dalam Jurnal dari CD-ROM
Penulisannya di daftar rujukan sama dengan rujukan dari artikel dalam
jurnal cetak ditambah dengan penyebutan CD-ROMnya dalam kurung.
Contoh:

56 IPR Training Textbooks, Japan Patent Office, Asia Pacific
Industrials Property Center, JII (CD-ROM, JPO, 2002), 2002, hal 89.

f. Rujukan dari Artikel dalam Majalah atau Koran
Nama penulis ditulis paling depan, diikuti oleh tanggal, bulan, dan
tahun (jika ada). Judul artikel ditulis dengan cetak biasa, dan huruf
besar pada setiap huruf awal kata, kecuali kata hubung. Nama majalah
ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama setiap kata.
Contoh:

89 Robert, L. Dunne, Deterring Unauthorized Access to
Computers: Cotrolling Behaviour in Cyberspace Through a Contract
Law Paradigm, Jurimetrics, 2005, hal 89.
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3 S.V.C. Suryadarma, Prosesor dan Interface: Komunikasi
Data, Info Komputer, IV (4), 1990, hal 46-48.

41 Bartens, K., 11 Agustus 2003, Aborsi Di Tengah Polarisasi
“Pro life”- “Pro Choice”, Kompas, hal 89.

g. Rujukan dari Koran Tanpa Penulis
Nama koran ditulis di bagian awal. Tanggal, bulan, dan tahun ditulis
setelah nama koran, kemudian judul ditulis dengan huruf besar-kecil
dicetak tebal.
Contoh:

11 Jawa Pos, 22 April 1995, Wanita Kelas Bawah Lebih
Mandiri, hal 4.

h. Rujukan dari Dokumen Resmi Pemerintah yang Diterbitkan oleh
Suatu Penerbit Tanpa Penulis dan Tanpa Lembaga
Judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan cetak tebal, ,
kota penerbit dan nama penerbit. diikuti tahun penerbitan dokumen.
Contoh:

22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, , Bandung, Mandar Maju,
2002, hal 67.

i. Rujukan dari Lembaga yang Ditulis Atas Nama Lembaga Tersebut
Nama lembaga penanggungjawab langsung ditulis paling depan, diikuti
dengan tahun, judul karangan yang dicetak tebal, nama tempat
penerbitan, dan nama lembaga yang bertanggung jawab atas penerbitan
karangan tersebut.
Contoh:

23 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pedoman
Penulisan Laporan Penelitian,. Jakarta, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1978, hal 88.

j. Rujukan Berupa Karya Terjemahan
Nama penulis asli ditulis paling depan, diikuti tahun penerbitan karya
asli, judul asli, judul terjemahan, nama penerjemah, nama tempat
penerbitan, nama penerbit terjemahan dan tahun terjemahan. Apabila
tahun penerbitan buku asli tidak dicantumkan, ditulis dengan kata
Tanpa tahun.
Contoh:

52 Fukuyama, Francis, 1989, The Great Disruption, Hakikat
Manusia dan Rekostitusi Tatanan Sosial, Terjemahan oleh Ruslani,
Yogyakarta, Qalam, 2002, hal 90.

k. Rujukan Berupa Skripsi, Tesis, atau Disertasi
Nama penulis ditulis paling depan, judul skripsi, tesis atau disertasi
ditulis dengan cetak tebal diikuti dengan pernyataan skripsi, tesis, atau
disertasi tidak diterbitkan, nama kota tempat perguruan tinggi, dan
nama fakultas serta nama perguruan tinggi, diikuti tahun yang
tercanturn pada sampul.
Contoh:

69 Eko Juli Atmodjo, Typosquatting, Cybersquatting dan Cyber
piracy Domain Name Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana
Indonesia, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, 2003, hal 490.
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l. Rujukan Berupa Makalah yang Disajikan dalam Seminar,
Penataran, atau Lokakarya
Nama penulis ditulis paling depan, judul makalah ditulis dengan cetak
tebal, kemudian diikuti pernyataan "Makalah disajikan dalam ..”.., nama
pertemuan, lembaga penyelenggara, tempat penyelenggaraan, dan
tanggal serta bulannya.

Contoh:
3 N. Huda, Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal,

makalah disajikan dalam Lokakarya penelitian Tingkat Dasar bagi
Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitiah IKIP
MALANG, Malang, 12 Juli 2004, hal 58.

32 Z. Karim, Tatakota di Negara-negara Berkembang,
Makalah disajikan dalam Seminar Tatakota, BAPPEDA Jawa Timur,
Surabaya, 1-2 September 1987, hal 79.

m. Rujukan dari Internet berupa Karya Individual
Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, diikuti secara
berturut-turut oleh tahun, judul karya tersebut (dicetak tebak) dengan
diberi keterangan dalam kurung (online), dan diakhiri dengan alamat
sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses, di
antara tanda kurung.
Contoh:

39 Chalmer, Robert, 2002, Regulating The Net in Australia
Firing Blanket or Silver Bullets (online),
http://www.murdoch.edu.au/law/i/v/la.html, (12 Januari 2003)

n. Rujukan dari Internet berupa Artikel darl Jurnal
Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, diikuti secara
berturut-turut oleh tahun, judul artikel, nama jurnal dengan diberi
keterangan dalam kurung (online), volume dan nomor, dan diakhiri
dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan
kapan diakses, di antara tanda kurung.
Contoh:

35 Kennedy, DC., 2002, In Search of Balance Between Police
Power and Privacy in The Cybercrime Treaty (online), The Richmond
Journal Law and Technology, http://www.richmond.jlt.html/185.htm
(12 Januari 2003)

19 Heroeputri Arimbi, Aspek HKI dan Masyarakat Adat,
Prospek, Peluang dan Tantangan, 2000, E-Law (online),
http://www.walhi.org, diakses 21 Juni 2001.

o. Rujukan dari Internet berupa Bahan Diskusi
Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, topik bahan
diskusi, nama bahan diskusi (dicetak miring) dengan diberiketerangan
dalam kurung (online), dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan
tersebut disertai dengan keterangan kapan diakses, di antara tanda
kurung.
Contoh:

98 Burnhan, David, The First Conference on Computers
Freedom and Privacy, Tracking The Fed with Trac The Transactional
Records Access Clearing House CPRS (online),
http://www.transcripts.gov, (30 Juli 2003)

p. Rujukan dari Internet berupa E-mail Pribadi

http://www.richmond.jlt.html/185.htm
http://www.walhi.org/
mailto:transcripts@usdaj.gov
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Nama pengirim (jika ada) dan disertai keterangan dalam kurung (alamat
e-mail pengirim), diikuti secara berturut-turut oleh tanggal, bulan,
tahun, topik isi bahan (dicetak tebal, atau tebal miring untuk bahasa
asing), nama yang dikirimi disertai keterangan dalam kurung (alamat
e-mail yang dikirimi.).
Contoh:

21 Vandana, Shiva, (vandana@twn.unv.ernet.in) wawancara
melalui e-mail, 20 April 2000, Comment on Biotechnology and Bio
Diversity in Third World, E-mail kepada Yuliati Kholil
(yuyung@hotmail.com).

16 Naga, Dali S.-(ikip-jkt@indo.net.id). wawancara melalui e-
mail, I Oktober 1997. Artikel untuk JIP. E-mail kepada Ali Saukah
(ippsi@mlg.ywcn.or.id).

G.2.4. Cara Menulis Daftar Rujukan/Daftar Pustaka

Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, atau bahan
lainnya yang dikutip baik secara langsung maupun tidak langsung.
Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip tidak dicantumkan dalam
Daftar Rujukan, sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung ataupun
tak langsung dalam teks harus dicanturnkan dalam Daftar Rujukan. Pada
dasarnya, unsur yang ditulis dalam Daftar Rujukan secara berturut-turut
meliputi (1) nama penulis ditulis dengan urutan: nama keluarga, nama awal,
dan nama tengah, tanpa gelar akademik, untuk penulis yang bukan orang
Indonesia, sedangkan jika penulis orang Indonesia ditulis dengan urutan nama
awal dan nama akhir, (2) judul, termasuk anak judul (subjudul), (3) kota tempat
penerbitan (4) nama penerbit, dan (5) tahun penerbitan. Unsur-unsur tersebut
dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Jika penulisnya lebih dari
satu, cara penulisan namanya sama dengan penulis pertama.
Nama penulis yang terdiri dari dua bagian ditulis dengan urutan: nama akhir
diikuti koma, nama awal (disingkat atau tidak disingkat tetapi harus konsisten
dalam satu karya ilmiah), diakhiri dengan titik. Apabila sumber yang dirujuk
ditulis oleh tim, semua nama penulisnya harus dicantumkan dalam daftar
rujukan.

a. Rujukan dari Buku
Tahun penerbitan ditulis setelah nama penulis, judul buku ditulis dengan
huruf tebal atau tebal miring untuk bahasa asing, dengan huruf besar pada
awal setiap kata, kecuali kata hubung, nama penerbit dan tempat
penerbitan.
Contoh:
Geis Gilbert & Meier, Robert. F, White Collar Crime, Revised Edition,

Mac Millan Publishing, New York, 1977.
Mochtar Kusumaatmadja, , Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta,

Bandung, 1978.

Jika ada beberapa buku yang dijadikan sumber ditulis oleh orang yang
sama.
Contoh:
Clinard, B. Marshall, Corporate Ethics and Crime, SAGE Publication,

Beverly Hills, 1983.
-------------------------, Corporate Crime, SAGE Publication, Beverly Hills,

1983.

b. Rujukan dari Buku yang Berisi Kumpulan Artikel (Ada Editornya)

mailto:vandana@twn.unv.ernet.in
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Seperti menulis rujukan dari buku ditambah dengan tulisan (Ed.) jika ada
satu editor dan (Eds.) jika editornya lebih dari satu, di antara nama penulis
dan tahun penerbitan.
Contoh:
Mc. Alister, John T (Ed.), Southeast Asia, The Politic of National

Integration, Random House, Toronto, 1973.
Mahmud Thoha (Ed.), Dampak Persetujuan Putaran Uruguay-GATT

Terhadap Industri Kecil, UI Press, Jakarta, 1998.

c. Rujukan dari Artikel dalam Buku Kumpulan Artikel (Ada Editornya)
Nama penulis artikel ditulis di depan. Judul artikel ditulis tanpa cetak
miring. Nama editor ditulis seperti menulis nama biasa, diberi keterangan
(Ed.) bila hanya satu editor, dan (Eds.) bila lebih dari satu editor. Judul
buku kumpulannya ditulis dengan huruf miring, dan nomor halamannya
disebutkan dalam kurung.
Contoh:
Hartley, J.T., Harker, J.O. & Walsh, D.A., Contemporary Issues and New

Directions in Adult Development of Learning and Memory. Dalam
L.W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological Issues (hlm.
239-252), American Psychological Association, Washington,
D.C,1980.

Faruk, Menyingkap dan Membangun Multikulturalisme. Dalam Th.
Sumartana (Ed.), Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di
Indonesia, (hal. 56-78), Institut Dian/Interfidei, Yogyakarta, 2001.

d. Rujukan dari Artikel dalam Jurnal
Nama penulis ditulis paling depan ,judul artikel yang ditulis dengan cetak
biasa, dan huruf besar pada setiap awal kata. Nama jurnal ditulis dengan
cetak miring, dan huruf awal dari setiap katanya ditulis dengan huruf besar
kecuali kata hubung. Bagian akhir berturut-turut ditulis jurnal tahun ke
berapa, nomor berapa (dalam kurung), dan nomor halaman dari artikel
tersebut.
Contoh:
Rachmad Syafa’at, Model Alternatif Penguatan Kelembagaan dan

Hukum Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumberdaya
Alam Berkelanjutan, Arena Hukum, Volume 13, Fakultas Hukum
Unibraw, Malang, 2002.

e. Rujukan dari Artikel dalam Jurnal dari CD-ROM
Penulisannya di daftar rujukan sama dengan rujukan dari artikel dalam
jurnal cetak ditambah dengan penyebutan CD-ROMnya dalam kurung.
Contoh:
IPR Training Textbooks, Japan Patent Office, Asia Pacific Industrials

Property Center, JII (CD-ROM),2002.

f. Rujukan dari Artikel dalam Majalah atau Koran
Nama penulis ditulis paling depan, Judul artikel ditulis dengan cetak biasa,
dan huruf besar pada setiap huruf awal kata, kecuali kata hubung. Nama
majalah ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama setiap kata, dan
dicetak miring. diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun(jika ada).
Contoh:
Robert, L. Dunne, Deterring Unauthorized Access to Computers:

Cotrolling Behaviour in Cyberspace Through a Contract Law
Paradigm, Jurimetrics,  2005.

S.V.C. Suryadarma, Prosesor dan Interface: Komunikasi Data, Info
Komputer, IV (4), 1999.
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Bartens, K., Aborsi Di Tengah Polarisasi “Pro life”- “Pro Choice”,
Kompa, 11 Agustus 2003.

g. Rujukan dari Koran Tanpa Penulis
Nama koran ditulis di bagian awal., kemudian judul ditulis dengan huruf
besar-kecil dicetak miring. Tanggal, bulan, dan tahun ditulis setelah judul
artikel.
Contoh:
Jawa Pos, Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri. 22 April, 1995

h. Rujukan dari Dokumen Resmi Pemerintah yang Diterbitkan oleh Suatu
Penerbit Tanpa Penulis dan Tanpa Lembaga
Judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan cetak miring, , kota
penerbit dan nama penerbit diikuti tahun penerbitan dokumen.
Contoh:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang, Mandar Maju, Bandung,2002.

i. Rujukan dari Lembaga yang Ditulis Atas Nama Lembaga Tersebut
Nama lembaga penanggungjawab langsung ditulis paling depan, judul
karangan yang dicetak miring, nama tempat penerbitan, dan nama lembaga
yang bertanggungjawab atas penerbitan karangan tersebut. diikuti dengan
tahun.
Contoh:
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Pedoman Penulisan Laporan

Penelitian, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1978.

j. Rujukan Berupa Karya Terjemahan
Nama penulis asli ditulis paling depan, diikuti tahun penerbitan karya asli,
judul terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemahan, nama tempat
penerbitan dan nama penerbit terjemahan. Apabila tahun penerbitan buku
asli tidak dicantumkan, ditulis dengan kata Tanpa tahun.
Contoh:
Fukuyama, Francis, tanpa tahun, The Great Disruption, Hakikat Manusia

dan Rekostitusi Tatanan Sosial, Terjemahan oleh Ruslani, Qalam,
Yogyakarta.

k. Rujukan Berupa Skripsi, Tesis, atau Disertasi
Nama penulis ditulis paling depan, , judul skripsi, tesis atau disertasi ditulis
dengan cetak miring diikuji dengan pernyataan skripsi, tesis, atau disertasi
tidak diterbitkan, nama kota tempat perguruan tinggi, dan nama fakultas.
serta nama perguruan tinggi diikuti tahun yang tercantum pada sampul.
Contoh:
Eko Juli Atmodjo, Typosquatting, Cybersquatting dan Cyber piracy

Domain Name Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana
Indonesia, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya, 2003.

l. Rujukan Berupa Makalah yang Disajikan dalam Seminar, Penataran,
atau Lokakarya
Nama penulis ditulis paling depan, judul makalah ditulis dengan cetak
tebal; kemudian diikuti pernyataan "Makalah disajikan dalam ..”.., nama
pertemuan, lembaga penyelenggara, tempat penyelenggaraan, dan tanggal
serta bulannya.
Contoh:
N. Huda, Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal, Makalah disajikan

dalam Lokakarya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan
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PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitiah IKIP MALANG,
Malang, 12 Juli 1999.

Z. Karim, Tatakota di Negara-negara Berkembang. Makalah disajikan
dalam Seminar Tatakota, BAPPEDA Jawa Timur, Surabaya, 1-2
September 2005.

m. Rujukan dari Internet berupa Karya Individual
Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, judul karya tersebut
(dicetak miring) dengan diberi keterangan dalam kurung (online), dan
diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan keterangan
kapan diakses, di antara tanda kurung, dan diikuti dengan penulisan
Contoh:
Chalmer, Robert, Regulating The Net in Australia Firing Blanket or

Silver Bullets (online),
http://www.murdoch.edu.au/elaw/issue/v9n3/cla.html, (12 Januari
2003) , 2002.

n. Rujukan dari Internet berupa Artikel darl Jurnal
Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, , judul artikel, nama
jurnal (dicetak miring) dengan diberi keterangan dalam kurung (Online),
volume dan nomor,-dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut
disertai dengan keterangan kapan diakses, di antara tanda kurung, tahun
pada bagian akhir.
Contoh:
Kennedy, DC., In Search of Balance Between Police Power and Privacy in

The Cybercrime Treaty (online), The Richmond Journal Law and
Technology, http://www.richmond.jlt.html/185.htm (12 Januari
2003)

Arimbi Heroeputri, 2000, Aspek HKI dan Masyarakat Adat, Prospek,
Peluang dan Tantangan, E-Law (online), http://www.walhi.org, (21
Juni 2001), 2002.

o. Rujukan dari Internet berupa Bahan Diskusi
Nama penulis ditulis seperti rujukan dari bahan cetak, diikuti secara
berturut-turut oleh tanggal, bulan, tahun, topik bahan diskusi, nama bahan
diskusi (dicetak miring) dengan diberiketerangan dalam kurung (Online),
dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan tersebut disertai dengan
keterangan kapan diakses, di antara tanda kurung.
Contoh:
Burnhan, David, Tracking The Fed with Trac The Transactional Records

Access Clearing House CPRS (online), The First Conference on
Computers Freedom and Privacy, http://transcripts@usdaj.gov, (30
Juli 2003), 1991.

p. Rujukan dari Intemet berupa E-mail Pribadi
Nama pengirim (jika ada) dan disertai keterangan dalam kurung (alamat
e-mail pengirim), diikuti secara berturut-turut oleh tanggal, bulan, tahun,
topik isi bahan (dicetak tebal), nama yang dikirimi disertai keterangan
dalam kurung (alamat e-mail yang dikirimi.).

Contoh:
Vandana, Shiva (vandana@twn.unv.ernet.in) wawancara melalui email, 20

April 2000, Comment on Biotechnology and Bio Diversity in Third
World, E-mail kepada Yuliati Kholil (yuyung@hotmail.com).

Naga, Dali S.-(ikip-jkt@indo.net.id). wawancara melalui email, 1 Oktober
1997. Artikel untuk JIP. E-mail kepada Ali Saukah
(ippsi@mlg.ywcn.or.id).

http://www.murdoch.edu.au/elaw/issue/v9n3/chlamer93.html
http://www.richmond.jlt.html/185.htm
http://www.walhi.org/
mailto:transcripts@usdaj.gov
mailto:vandana@twn.unv.ernet.in
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G.3.  Tabel Dan Gambar

A. Penulisan Tabel
Penggunaan tabel dapat dipandang sebagai salah satu cara yang sisternatis untuk
menyajikan data statistik dalam kolom-kolom dan lajur, sesuai dengan klasifikasi
masalah. Dengan menggunakan tabel, pembaca akan dapat memahami dan
menafsirkan data secara cepat, dan mencari hubungan-hubungannya.
Tabel yang baik seharusnya sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide.
Memasukkan terlalu banyak data dalam suatu tabel dapat mengurangi nilai penyajian
tabel. Lebih baik menggunakan banyak tabel daripada menggunakan sedikit tabel yang
isinya terlalu padat. Tabel yang baik harus dapat menyampaikan ide dan
hubungan-hubungannya secara efektif. Jika suatu tabel cukup besar (lebih dari
setengah halaman), maka tabel harus ditempatkan pada halaman tersendiri; dan jika
tabel cukup pendek (kurang dari setengah halaman) sebaiknya diintegrasikan dengan
teks.
Tabel harus diberi identitas (berupa nomor dan nama tabel) dan ditempatkan di atas
tabel. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perujukan. Jika tabel lebih dari satu
halaman, maka bagian kepala tabel (termasuk teksnya) harus diulang pada halaman
selanjutnya. Akhir tabel pada halaman pertama tidak perlu diberi garis horisontal. Pada
halaman berikutnya, tuliskan Lanjutan Tabel... pada tepi kiri, tiga spasi dari garis
horisontal teratas tabel. Hanya huruf pertama kata tabel ditulis dengan menggunakan
huruf besar. Kata "Tabel" ditulis di pinggir, diikuti nomor dan judul tabel. Judul tabel
ini ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama setiap kata kecuali kata hubung. Jika
judul tabel lebih dari satu baris, baris kedua dan seterusnya ditulis sejajar dengan huruf
awal judul dengan jarak satu spasi. Judul tabel tanpa diakhiri tanda titik. Berilah jarak
3 spasi antara teks sebelum tabel dan teks sesudah tabel. Nomor tabel ditulis dengan
angka Arab sebagai identitas tabel yang menunjukkan bab tempat tabel itu dimuat dan
nomor urutnya dalam bab yang bersangkutan. Dengan demikian untuk setiap bab
nomor urut tabel dimulai dari nomor 1.
Contoh:

Tabel 2.1.
Inisiatif Pengemisan

No Variabel f %
1 Diri sendiri 23 64
2 Diajak tetangga 2 6
3 Orang lain 4 11
4 Disuruh orang tua 3 8
5 Lainnya 4 11

Jumlah 35 100
Sumber: Data Primer, diolah, 2007

Garis yang paling atas dari tabel diletakkan 3 spasi di bawah nama tabel. Kolom
pengepalaan (heading), dan deskripsi tentang ukuran atau unit data harus dicanturnkan.
Istilah-istilah seperti nomor, persen, frekuensi, dituliskan dalam bentuk
singkatan/lambang: No., %, dan f. Data yang terdapat dalam tabel ditulis dengan
menggunakan spasi tunggal. Garis akan digunakan jika dipandang lebih mempermudah
pembacaan tabel, tetapi garis vertikal di bagian kiri, tengah, dan kanan tabel tidak
diperlukan.
Tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai nama akhir
penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman tabel asli di bawah tabel dengan jarak
tiga spasi dari garis horisontal terbawah, mulai dari tepi kiri. Jika diperlukan catatan
untuk menjelaskan butir-butir tertentu yang terdapat dalam tabel, gunakan
simbol-simbol tertentu dan tulis dalam bentuk superskrip. Catatan kaki untuk tabel
ditempatkan di bawah tabel, dua spasi di bawah sumber, bukan pada bagian bawah
halaman.
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Contoh:
Tabel 2.2.

Teknik Pengemisan

No Variabel f %

1 Diam di tempat* 20 56
2 Berjalan dalam satu area** 14 39
3 Berjalan berpindah-pindah area*** 2 5

Jumlah 36 100
Sumber: Data Primer, diolah, 2007

Keterangan Variabel:
- *Orientasi: diam di tempat adalah sang pengemis tidak bergerak pindah dari

tempatnya (diam).
- **Berjalan dalam satu area maksudnya pengemis walaupun dalam satu area

tetapi berpindah-pindah tempat.
- ***Berjalan berpindah-pindah area, berarti pengemis berpindah-pindah area.

Contoh:
Tabel 2.3.

Persentase Tamu Domestik dan Tamu Asing yang Datang

No Bulan Tamu
Domestik

Tamu
Asing

1 Januari 86 14
2 Pebruari 81 19
3 Maret 80 20
4 April 84 16
5 Mei 84 16
6 Juni 85 15
7 Juli 85 15
8 Agustus 83 17
9 September 85 15
10 Oktober 87 13
11 November 88 12
12 Desember 88 12

Sumber: Data Primer, diolah, 2007

B. Penyajian Gambar
Istilah gambar mengacu pada foto, grafik, chart, peta, sket, diagram, bagan, dan
gambar lainnya. Gambar dapat menyajikan,data dalam bentuk-bentuk visual yang
dapat dengan mudah dipahami. Gambar tidak harus dimaksudkan untuk membangun
deskripsi, tetapi dimaksudkan untuk menekankan hubungan tertentu yang signifikan.
Gambar juga dapat digunakan untuk menyajikan data statistik berbentuk grafik.
Beberapa pedoman penggunaan gambar dapat dikemukakan seperti,berikut.
1. Judul gambar ditempatkan di bawah gambar, bukan di atasnya. Cara penulisan

judul gambar sama dengan penulisan judul tabel.
2. Gambar harus sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan jelas dan dapat

dipahami tanpa harus disertai penjelasan tekstual.
3. Gambar harus digunakan dengan hemat. Terlalu banyak gambar dapat mengurangi

nilai penyajian data.
4. Gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus ditempatkan

pada, halaman tersendiri.
5. Penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar.
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6. Gambar diacu dengan menggunakan angka, bukan dengan menggunakan kata
gambar di atas atau gambar di bawah.

7. Gambar dinomori dengan menggunakan angka Arab seperti pada penomoran tabel.

Contoh Bagan

Bagan 4.1.

Jaringan Perdagangan dalam Prostitusi

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2007.

G.4. Bahasa Dan Tanda Baca

A. Penggunaan Bahasa
Penulisan karya ilmiah hendaknya menggunakan bahasa yang jelas, tepat,
formal, dan lugas. Kejelasan dan ketepatan isi dapat diwujudkan dengan
menggunakan kata dan istilah yang jelas dan tepat, kalimat yang tidak
berbelit-belit, dan struktur paragraf yang runtut.
Kelugasan dan keformalan gaya bahasa diwujudkan dengan menggunakan
kalimat pasif, kata-kata yang tidak emotif, dan tidak berbunga-bunga.
Hindarilah penggunaan kata-kata seperti saya atau kami atau kita. Jika terpaksa
menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh penulis sendiri, istilah yang dipakai
bukan kami atau saya, melainkan penulis atau peneliti. Namun, istilah penulis
atau peneliti seyogyanya digunakan sesedikit mungkin.

B. Penggunaan Bahasa Asing
Penggunaan kata atau kalimat asing atau selain Bahasa Indonesia hendaknya
ditulis dengan cetak miring (kecuali huruf Arab). Penulisan kata atau kalimat
asing hendaknya diikuti dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang
ditulis dalam kurung.
Contoh

Tempat Asal
Tempat Tujuan

 Ortu
 Ayah
 Ibu
 Teman
 Pacar
 Calo

 Perawan
 Tidak Perawan
 Istri

 Dikenal
 Tidak dikenal

Jaringan Trafficking
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.....konsumen di dalam standart contract (perjanjian baku) tidak memiliki
kebebasan.....

C. Penulisan Tanda Baca
Penulisan tanda baca, kata, dan huruf mengikuti Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, Pedoman Pembentukan Istilah, dan
Kamus (Keputusan Mendikbud, Nomor 0543a/U/487, tanggal 9 September
1987). Berikut ini beberapa kaidah penting yang perlu diperhatikan.
Titik (.), koma (,), titik dua (:), tanda seru (!), tanda tanya (?), dan tanda persen
(%) diketik rapat dengan huruf yang mendahuluinya.

Tidak Baku Baku
Sampel dipilih secara rambang . Sampel dipilih secara rambang.
Data dianalisis dengan teknik korelasi , Data dianalisis dengan teknik korelasi,
.... nova,dan regresi ganda. .... nova, dan regresi ganda.
…dengan teori ; kemudian… ….dengan teori; kemudian….
...sebagai berikut : ….sebagai berikut:
Hal itu tidak benar ! Hal itu tidak benar!
Benarkah hal itu ? Benarkah hal itu?
Jumlahnya sekitar 20 % Jumlahnya sekitar 20%.

Tanda kutip ("…") dan tanda kurung ( ) diketik rapat dengan huruf dari kata atau frasa
yang diapit.

Tidak Baku Baku
Kelima kelompok " sepadan ". Kelima kelompok "sepadan".
... ( standardized ) ... ... (standardized) ...

Tanda hubung (-) tanda pisah (--) dan garis miring (/) diketik rapat dengan huruf yang
mendahului dan mengikutinya.

Tidak Baku Baku
Tidak berbelit - belit Tidak berbelit-belit
Ini terjadi selama tahun 1942 - 1945 Ini terjadi selama tahun 1942-1945
... dipakai - baru dan lama - perlu... ... dipakai -baru dan lama- perlu...
Dia tidak / belum mengaku. Dia tidak/belum mengaku.

Tanda sama dengan (=), lebih besar (>), lebih kecil (<), tambah (+), kurang (-), kali
(x), dan bagi (:).diketik dengan spasi satu ketukan sebelum dan sesudahnya.

Tidak Baku Baku
P=0,05 P = 0,05
P>0,01 P > 0,01
P<0,01 P < 0,01
a+b=c a + b = c
a:b=d a:b = d

Akan tetapi, tanda bagi (:) yang dipakai untuk memisahkan tahun penerbitan dengan
nomor halaman pada rujukan diketik rapat dengan angka yang mendahului dan
mengikutinya.

Tidak Baku Baku
Sadtono (1980 : 10) menyatakan ... Sadtono (1980:10) menyatakan ...

Pemenggalan kata pada akhir baris (-) disesuaikan dengan suku katanya.
Tidak Baku Baku

Masalah ini perlu ditegas
kan.

Masalah ini perlu ditegas-
kan.

Tidak dilakukan dengan, me- Tidak dilakukan dengan mem-
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mbabi-buta. babi-buta.

G. 5 Pengetikan Dan Penjilidan

Cara pencetakan berikut ini berlaku untuk penulisan skripsi, tesis, disertasi, laporan
penelitian, makalah, dan artikel ilmiah. Sedangkan cara penjilidan hanya berlaku untuk
skripsi, tesis, dan disertasi.

A. Pencetakan
a. Kertas, Bidang Pengetikan, dan Naskah Akhir

Kertas yang digunakan adalah jenis HVS putih, ukuran A4 (21,0 cm x 29,7
cm), minimal 70 gram untuk skripsi dan legal memeorandum, 60 gram untuk
makalah, artikel, dan laporan penelitian. Bidang pengetikan berjarak 4 cm dari
tepi kiri kertas, dan 3 cm dari tepi atas, tepi kanan, dan tepi bawah kertas. Tiap
halaman hendaknya tidak berisi lebih dari 26 baris (untuk teks dengan
spasi.ganda). Sebuah paragraf hendaknya tidak dimulai pada bagian halaman
yang hanya memuat kurang dari tiga baris.
Naskah akhir hendaknya dicetak dengan printer deskjet, inkjet atau laser.

b. Jenis Huruf
Karya ilmiah harus diketik dengan komputer, menggunakan program MS Word
dengan jenis huruf (font) Times New Roman atau sejenisnya, antara lain Times,
CG Times, dan Dutch. Jenis huruf ini disebut huruf proporsional, karena jarak
antar huruf tergantung pada besar-kecilnya huruf tersebut. Misalnya huruf m
berukuran lebih besar dari pada huruf i, sehingga jarak antara dua huruf selalu
rapat. Jenis huruf ini amat lazim digunakan pada pencetakan buku, jurnal,
majalah, dan surat kabar. Contoh huruf Times New Roman:
Teks ini diketik dengan, huruf Times New Roman. Bentuk huruf ini mirip
dengan huruf  CG Times, Times, dan Dutch (tergantung pada program MS
Word yang digunakan).
Catatan: Standar internasional untuk dokumen resmi huruf yang dipakai adalah
Arial 12. Jenis huruf footnote adalah Times New Roman ukuran 10.

c. Ukuran Huruf
Bagian-bagian suatu bab menggunakan ukuran huruf yang berbeda seperti
berikut.
12 point judul bab, judul subbab, teks induk, abstrak (skripsi, tesis, dan

disertasi), lampiran, daftar rujukan,
10 point kutipan blok, abstrak makalah dan artikel, judul tabel, judul

bagan/gambar, teks tabel, teks bagan/gambar, catatan akhir, catatan
kaki, indeks, header, footer

Ukuran huruf untuk huruf Traditional Arabic:
26 point judul bab
18 point judul subbab, judul abstrak, judul daftar rujukan, judul tabel, judul

gambar, dan judul    indeks
16 point teks induk, indeks, dan yang lain

d. Modus Huruf
Penggunaan huruf normal, miring (italic), tebal (bold), dan garis bawah
(underline) sebagai berikut.

Normal
 teks induk, abstrak, kata-kata kunci, tabel, gambar, bagan, catatan,

lampiran.
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Miring (italic)
a. kata nonIndonesla (bahasa asing dan bahasa daerah)
b. istilah yang belum lazim.
c. bagian penting (untuk bagian penting tidak boleh digunakan bold-normal, tetapi

boleh italic bold)
d. contoh yang disajikan pada teks utama
e. judul subbab peringkat 4 pada Alternatif 1
f. judul buku, jurnal, majalah, dan. surat kabar dalam teks utama dalam daftar

rujukan.

Tebal (bold)
a. judul bab
b. judul subbab (heading)
c. bagian penting dari suatu contoh dicetak bold-italic; perhatikan contoh berikut:

Amir anak Amat sedang belajar di Akademi Militer.

Garis bawah (underline)
Garis bawah (underline) tidak boleh dipergunakan, kecuali dalam hal-hal yang
amat khusus. Garis bawah dipergunakan untuk teks yang dicetak dengan huruf
mesin ketik (Courier dan Prestige). Pada teks yang dicetak dengan huruf Times
New Roman, garis bawah diganti dengan huruf miring (italic).

e. Spasi
Antarbaris: Artikel ilmiah dicetak dengan spasi 1,5 sedangkan skripsi, tesis,
disertasi, makalah, dan laporan, penelitian dicetak dengan spasi 2 (ganda),
kecuali keterangan gambar, grafik, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak
dengan spasi tunggal. Judul bab dicetak turun 4 spasi dari garis tepi atas bidang
ketikan. Jarak antara akhir judul bab dan awal teks adalah 4 spasi. Jarak antara
akhir teks dengan subjudul 3 spasi dan jarak antara subjudul dengan awal teks
berikutnya 2 spasi. Jarak antara paragraf sama dengan jarak antar baris, yaitu 2
spasi untuk skripsi dan makalah, dan 1,5 spasi untuk arlikel. Jarak antara satu
macam bahan pustaka dengan bahan pustaka lain dalam daftar rujukan
menggunakan spasi ganda (2 spasi). Contoh lihat pada Lampiran 18.

Antarkata: Spasi antara dua kata tidak boleh terlalu renggang. Spasi yang
dibolehkan maksimal sama dengan ukuran satu huruf. Tepi kanan boleh rata
(ful1justification) atau tidak rata. Jika tepi kanan rata (full justification), harap
diupayakan spasi antarkata cukup rapat. Agar spasi antarkata cukup rapat, kata
yang terletak di pinggir jika perlu diputus menurut suku katanya (fasilitas
hyphenation diaktifkan: on) mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baku.
Berikut contoh teks dengan spasi antarakata rapat dan kurang rapat.

Salah
Spasi antarkata pada teks ini terlalu lebar sehingga
tidak tampak rapi dan menyulitkan untuk dibaca.
Benar
Spasi antarkata pada teks ini cukup rapat sehingga tampak rapi dan mudah
dibaca.

f. Tanda Pisah dan Bulit
Tanda pisah (dash) dalam huruf proporsional (seperti Times New Roman)
dinyatakan dengan satu garis panjang (-), dan tidak boleh dinyatakan dengan 2
garis pendek (--) seperti pada huruf Courier dan Prestige. Tanda pisah
hendaknya rapat (tidak diberi spasi) dengan kata yang mendahului dan
mengikutinya.
Tanda butir nonhierarkis dengan garis pendek (-) tidak boleh digunakan, dan
hendaknya dinyatakan dengan tanda bulit (berbentuk bulat atau persegi:  dan
■). Perhatikan contoh berikut:
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Salah
Semua pendekatan penelitian--kuantitatif dan kualitatif--perlu dikaji penerapannya.
Bagian tersebut tertulis pada halaman 15--20.
Hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam memilih kertas untuk skripsi:
- jenis
- ukuran
- bobot

Benar
Semua pendekatan penelitian -kuantitatif dan kualitatif- perlu dikaji penerapannya.
Bagian tersebut tertulis pada halaman 15-20.
Hal-hal berikut perlu diperhatikan dalam memilih kertas untuk skripsi:
 jenis
 ukuran
 bobot

g. Paragraf dan Penomoran
Awal paragraf dimulai 1,2 cm dari tepi kiri bidang pengetikan. Sesudah tanda
baca titik, titik dua, titik koma, dan koma, hendaknya diberi satu ketukan
kosong.
Lambang-lambang huruf Yunani dan yang tidak dapat ditulis Idengan
komputer hendaknya ditulis tangan secara rapi dengan tinta hitam. Bilangan
hendaknya ditulis dengan angka, kecuali pada permulaan kalimat.
Bagian awal skripsi diberi nomor halaman angka Romawi kecil di tengah
bagian, bawah, sedangkan nomor halaman pada bagian inti dan bagian penutup
skripsi.dengan angka Arab di kanan atas, kecuali nomor halaman bab baru yang
ditulis di tengah bagian bawah halaman. Nomor halaman untuk lampiran ditulis
dengan menggunakan angka Arab, di sudut kanan atas, melanjutkan nomor
halaman sebelumnya.

B. Penjilidan
Ketentuan mengenai penjilidan yang dikemukakan di sini hanya berlaku untuk
skripsi, tesis, dan disertasi, sedangkan penjilidan makalah diatur oleh dosen
yang memberi tugas.
Skripsi, tesis, dan disertasi harus dijilid dengan menggunakan karton tebal.
Pada punggung skripsi hendaknya dimuat nama penulis dan judul. Contoh
dapat dilihat pada Lampiran 1. Skripsi dijilid sebanyak 3 eksemplar (1 untuk
bagian, 1 untuk perpustakaan pusat, dan 1 untuk arsip penulis).
Halaman sampul harus dicetak dengan tinta hitam diatas dasar kulit warna
merah.

G.6. Beberapa Hal Penting Yang Perlu Diperhatikan Dalam Teknik Penulisan

Berikut ini disajikan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam teknik
penulisan:
a. Berilah jarak 3 spasi antara tabel atau gambar dengan teks sebelum atau

sesudahnya.
b. Judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambarnya harus ditempatkan pada

halaman yang sama (jika memungkinkan). Penyebutan tabel atau gambar dalam
teks menggunakan kata Tabel ... atau Gambar.... (diberi nomor sebagai
identitas).

c. Tepi kanan teks tidak harus rata; oleh karena itu kata pada akhir baris tidak harus
dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungnya ditulis setelah huruf
akhir, tanpa disisipi spasi, bukan diletakkan di bawahnya.
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d. Tempatkanlah nomor halaman di pojok kanan atas pada setiap halaman, kecuali
halaman pertama setiap bab dan halaman Bagian Awal. Nomor halaman awal
bab dan Bagian Awal ditulis di tengah bagian bawah halaman.
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