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KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, karena
dengan Rahmat dan Hidayah-Nya Buku Pedoman
Praktek Magang ini dapat disusun dan diterbitkan.
Buku Pedoman Praktek Magang ini disusun dan
diterbitkan guna mensosialisasikan informasi tentang
pelaksanaan Praktek Magang, disamping juga untuk
memberikan gambaran dan penjelasan baik bagi
Dosen maupun mahasiswa Fakultas Hukum tentang
persyaratan, prosedur, pola pelaksanaan serta
sistematika
atau
tata
cara
penulisan
dan
penyususunan Laporan Praktek Kerja Lapangan, yang
perlu diperhatikan dan dilaksanakan.
Semoga Buku Pedoman Praktek Magang ini
dapat memenuhi fungsinya dalam pelaksanaan
program praktek magang khususnya dan pelaksanaan
Tri Darma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum UPN
"Veteran" Jawa Timur Umumnya.
Untuk penyempurnaan dan pengembangan
lebih lanjut, diperlukan adanya masukan berupa
saran-saran yang konstruktif dari semua pihak.

Dekan
Dr. Sutrisno, SH, M.Hum.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.

Umum

Praktek Magang merupakan salah satu program
kurikuler wajib bagi setiap mahasiswa Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa
Timur, dan dilaksanakan pada semester yang telah
ditentukan.
Praktek
magang
merupakan
perkuliahan
mandiri yang bersifat praktis dimana mahasiswa
dilibatkan langsung dalam kegiatan-kegiatan sesuai
dengan bidang ilmu yang dipilih, disamping itu juga
sebagai wadah mahasiswa dalam meningkatkan
wawasan dalam menerapkan dan membandingkan
teori yang diterima dengan keadaan sebenarnya yang
terjadi dilapangan.
Agar pelaksanaan dan penyusunan laporan
Praktek Magang mempunyai kesamaan arah, gerak
dalam proses dan prosedur, perlu disusun dan
diterbitkan Pedoman Praktek Magang Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa
Timur.
2.
Maksud dan Tujuan
a. Maksud Pedoman Praktek Magang : sebagai
petunjuk teknis yang harus diterapkan di
Program
Studi
Ilmu
Hukum
dalam
melaksanakan dan menyusun Laporan
Praktek Magang.
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b. Tujuan Pedoman Praktek Magang :
1) Sebagai penjelasan langkah-langkah
yang diperlukan oleh mahasiswa dalam
melaksanakan Praktek Magang.
2) Mengurangi ketergantungan mahasiswa
pada Dosen pembimbing dalam hal
teknis penyusunan laporan.
3) Mewujudkan kesamaan arah dan gerak
dari pelaksanaan program praktek
magang.
3.

Dasar
a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun
1999 tantang Pendidikan Tinggi
b. Keputusan Menhankam Nomor : Kep / 01 /
II / 1093 tanggal 27 Pebruari 1993
tentang penataan UPN "Veteran" Jawa
Timur
c.
Keputusan
Bersama
Mendikbud
dan
Menhankam Nomor : 0307/ 0 /1994
UPN
"Veteran"
Melalui
Pelaksanaan
Keterkaitan dan Kesepadanan
d. Keputusan
Mendikbud
Nomor
:
0325/U/1994 tentang Kurikulum Nasional
Program Sarjana Ilmu Ilmu Hukum.

4.

Ruang Lingkup dan Tata Urut Penulisan
Pedoman
ini
meliputi
ketentuan
secara
menyeluruh yang mencakup : tata cara, prosedur,
proses
pelaksanaan
dan
penyelesaian
serta
penyusunan Laporan Praktek Magang, dengan tata
2

urut sebagai berikut :
Bab I.
Pendahuluan
Bab II.
Persyaratan Praktek Magang
Bab III.
Prosedur Praktek Magang
Bab IV.
Pembuatan Laporan Praktek Magang
Bab V.
Tata Cara Penulisan
Bab VI.
Ujian
Bab VII.
Penutup
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BAB II
PERSYARATAN

5.
Mahasiswa yang memprogram Praktek
Magang harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a. Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum
UPN "Veteran" Jawa Timur pada tahun akademik
saat memprogram
b. Telah menempuh minimal 120 SKS
c. Sudah menempuh semua mata kuliah Hukum
Acara dan minimal nilai C
d. Mencantumkan / memprogram Praktek Magang
pada Kartu Rencana Studi (KRS)
e. Memenuhi
persyaratan
administrasi
yang
ditentukan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa
Timur
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BAB III
PROSEDUR

6.
a.

b.
c.

d.

Proses Awal
Memiliki Buku Pedoman Praktek Magang
Fakultas Hukum di Tata Usaha Fakultas Hukum
dengan mengganti biaya cetak
Menyelesaikan Administrasi keuangan bimbingan
dan ujian di Program Studi
Mendaftar pada Ketua Program Studi dengan
menunjukan bukti asli dan menyerahkan 1
(satu) lembar Foto copy :
1. Kwitansi biaya bimbingan dan buku Pedoman
magang.
2. Menempuh Mata Kuliah Metodologi Penelitian
Hukum (KRS/KHS)
Mahasiswa mengisi formulir pendaftaran Praktek
Magang yang ditandatangani oleh mahasiswa
dan disetujui oleh Ketua Program Studi.
(Blanko 1)
Ketua Program Studi menentukan Dosen
Pembimbing dan mengeluarkan Surat Penugasan
Dosen Pembimbing Praktek Magang rangkap 3
(tiga), dengan penggunaan sebagai berikut :
1) Lembar Asli untuk Dosen Pembimbing
2) Lembar ke dua untuk Mahasiswa
3) Lembar ke tiga untuk Arsip Program Studi
(Contoh Surat Penugasan Dosen Pembimbing
pada lampiran 1)
5

e. Selanjutnya
mahasiswa
melaksanakan
bimbingan dengan Dosen Pembimbing
7.

Bimbingan Praktek Magang
a. Sebagai bukti bimbingan Dosen Pembimbing
mengisi dan menandatangani kartu bimbingan
yang ada di dalam buku Pedoman
(Blangko Kartu Bimbingan pada Blanko 2)
b. Bimbingan Dosen dan pelaksanaan Praktek
Magang setiap periode berlaku untuk masa 2
(dua) semester
c. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan Praktek
Magang dalam 2 (dua) semester diwajibkan
melakukan daftar ulang pada Program Studi
d Bila selama masa bimbingan terdapat hambatan
yang disebabkan bukan oleh mahasiswa, maka
keputusan diserahkan kepada Ketua Program
Studi
8.
Pelaksanaan Praktek Magang
a. Instansi/Perusahaan/Lokasi Praktek Magang
dapat ditentukan oleh mahasiswa dan atau
Dosen Pembimbing
b. Surat
Perijinan
lokasi
Praktek
Magang
diselesaikan melalui Ketua Program Studi.
Dapat secara kolektif maupun perorangan.
(Contoh Surat Perijinan / Instansi Lokasi pada
lampiran 2)
c. Metode Praktek Magang dilakukan dengan cara
Observasi atau pengamatan langsung dan
melaksanakan langsung pada bidang Praktek
Magang.
6

d. Pelaksanaan Praktek Magang minimal selama
1 (satu) bulan, dan teknis pelaksanaan diatur
oleh mahasiswa dengan Pembimbing
e. Pelaksanaan Praktek Magang mahasiswa
dibuktikan dengan Surat Keterangan dari
Instansi / Perusahaan / tempat Praktek
Magang

9.

Proses Akhir
a. Penyusunan Laporan Praktek Magang
b. Ujian Praktek Magang

Gambar 1. Prosedur Program Praktek Magang
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BAB IV
PENYUSUNAN LAPORAN

Setelah mahasiswa melaksanakan
magang, diwajibkan menyusun laporan
magang. Penyusunan Laporan Praktek
mengikuti sistematika sebagai berikut :

praktek
praktek
Magang

10.

Judul
- Ringkas dan spesifik sesuai dengan lingkup
praktek magang
- Secara jelas menggambarkan permasalahan
yang diamati
- Tidak menggunakan singkatan dan simbolsimbol
- Ditulis dengan huruf kapital
(Contoh judul praktek magang pada lampiran 3)

11.

Lembar Pengesahan, berisi :
- Judul, identitas mahasiswa
- Tanda tangan Dosen Pembimbing, Ketua
Program Studi dan Dekan
(Contoh Lembar Pengesahan Ujian pada
lampiran 4)
(Contoh Lembar Pengesahan Laporan Praktek
Magang pada Lamp.5)

12.

Kata Pengantar
- Merupakan ungkapan rasa syukur dan
ucapan terima kasih kepada pihak yang
terkait
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13.

Daftar Isi
- Merupakan gambaran dari sistematika
Laporan Praktek Magang
- Dengan dilengkapi nomor halaman
- Berbentuk sebagai berikut :
DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR ................................
DAFTAR ISI .........................................
DAFTAR TABEL (Jika ada) ......................
DAFTAR LAMPIRAN ...............................

ii
iii
iv
v

BAB I PENDAHULUAN ............................
A. Latar Belakang .......................
B. Tujuan dan Kegunaan ..............

1
1
1

BAB II LANDASAN TEORI .......................

dst

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK
(Instansi/Perusahaan)............................

dst

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PRAKTEK MAGANG
A. Hasil Praktek Magang ........................
dst
B. Pembahasan ....................................
dst
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............
A. Kesimpulan ......................................
B. Saran-Saran ....................................

dst
dst
dst

DAFTAR PUSTAKA ................................

dst

LAMPIRAN (jika ada) .............................

dst
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14.

Pendahuluan
a. Latar Belakang
- Mengemukakan
alasan
pentingnya
lingkup
obyek
praktek
magang
dilakukan
- Ditinjau
dari
permasalahan
dan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
permasalahan praktis
b.

15.

Tujuan dan Kegunaan Praktek
Magang
1) Tujuan Praktek Magang
- Merupakan pernyataan tentang
apa yang dilakukan dan sasaran
apa yang hendak dicapai
2) Kegunaan Praktek Magang
- Merupakan
pernyataan
yang
mengambarkan
manfaat
yang
akan
dihasilkan
dari
praktek
magang untuk mahasiswa ataupun
instansi

Landasan Teori
- Mengemukakan teori-teori yang sesuai dan
terkait dengan lingkup permasalahan dan
pokok kajian
- Sebagai dasar atau pokok pembahasan

16. Gambaran Umum Obyek
- Menguraikan
dan
menjelaskan
secara
menyeluruh
dari
keadaan
instansi
/
perusahaan sebagai obyek praktek magang
10

17. Metode Praktek Magang
- Metode yang digunakan adalah Metode
Observasi lapangan (Observasi Partisipan)
- Dimana mahasiswa mengamati secara
langsung kegiatan (topik kajian) yang
sedang dilaksanakan
- atau mahasiswa ikut terlibat langsung di
dalam kegiatan
18.

Hasil dan Pembahasan
a. Hasil Praktek Magang
- Menggambarkan secara deskripsi data
laporan dan hasil dari pelaksanaan
kegiatan pokok kajian yang sesuai
dengan disiplin ilmu (program studi)
b. Pembahasan
- Menguraikan dan menginterpretasikan
secara deskriptif hasil pengamatan di
lapangan
- Membandingkan dengan teori atau ilmu
pengetahuan yang terkait

19.

Kesimpulan dan Saran
a. Kesimpulan
- Adalah penyampaian pokok-pokok hasil
secara singkat dan padat
- Berdasarkan
pembahasan
yang
dikemukakan
- Juga mencantumkan implikasi obyek
observasi
11

b. Saran-Saran
- Merupakan
pernyataan
yang
berhubungan dengan penerapan hasil
praktek magang untuk keperluan praktis
- Dikemukakan berdasarkan kesimpulan

20.

Daftar Pustaka
- Secara
lengkap
dan
Sistematis
mencantumkan seluruh buku sumber
yang digunakan dalam penulisan laporan
- Penyusunan sesuai dengan abjad

21.

Lampiran
- Berisi
seluruh
materi
yang
perlu
diikutsertakan dalam laporan
- Misalnya
Daftar
pertanyaan,
tabel,
grafik, dan lain-lain
- Surat
keterangan
dari
instansi
/
perusahaan tempat magang
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BAB V
TATA CARA PENULISAN
22.

Pengetikan
a. Kertas
- Laporan diketik diatas HVS Kuarto 70 gram,
warna putih, ukuran A4 (21,5 X 29,0)
- Halaman Cover, berwarna merah sesuai
ketentuan Fakultas Hukum
b. Huruf :
- Huruf yang diharuskan adalah standar
sebagai huruf PICA dan diketik dengan
komputer.
c. Batas Ketikan:
-

tepi
tepi
tepi
tepi

kiri
atas
kanan
bawah

berjarak
berjarak
berjarak
berjarak

4 cm
4 cm
2,5 cm
2,5 cm

dari
dari
dari
dari

tepi
tepi
tepi
tepi

kiri
atas
kanan
bawah

kertas
kertas
kertas
kertas

d. Jarak Baris :
- Setiap baris berjarak 2 (dua) spasi atau
spasi ganda
e. Memutuskan Kata
- Memutuskan kata tidak boleh sewenangwenang
- Memutuskan kata harus memperhatikan :
1) Kata Dasar
2) Kata awalan
3) Kata Akhiran
13

f. Rangka Tulisan
- Untuk menyusun rangka tulisan kedalam
bab, bagian dari bab dan selanjutnya
mengikuti sistem sebagai contoh berikut :
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian dan konsep ilmu hukum
1. Pengertian dan konsep ilmu hukum
a. Pengertian dan konsep ilmu hukum
1) Pengertian dan konsep ilmu hukum
a) dst ............................
b) dst ............................
2) Pengertian dan konsep ilmu hukum
a) Pengertian ilmu hukum
b) dst ..........................
(1) Pengertian ilmu hukum
(2) dst
(a) dst ..................
(b) dst ..................

23.

G. Pembuatan Alinea Baru
- Setiap baris baru dalam alinea dimulai
dengan ketukan pertama agak masuk
kedalam 7 (tujuh) ketukan
Penyebutan Gelar
- Dalam laporan gelar-gelar tidak perlu
disebutkan dan ditulis
- Penyebutan gelar hanya ditulis pada
14

halaman kata pengantar, dan ucapan terima
kasih
24.

Sebutan Pribadi
- Sebutan saya, kami, aku, anda harus
dihindarkan
- Dalam keadaan yang memaksa, penyebutan
diri cukup kata "penulis" atau "penyusun"

25.

Penggunaan Bahasa
- Dalam penulisan laporan sedapat mungkin
menggunakan Bahasa Indonesia, tanpa
mengurangi ketepatan maknanya.
- Penggunaan
Bahasa
jangan
sampai
menimbulkan interpretasi yang berbeda
antara maksud penulis dengan pembaca
- Menggunakan kaidah Bahasa Indonesia
yang baik dan benar
- Bahasa
Indonesia
yang
digunakan
merupakan bahasa ilmiah, bukan bahasa
puitis, bombastis, dan sebagainya

26.

Menyingkat Kata
- Menyingkat kata maupun kata ulang dalam
penulisan ilmiah menyalahi kaidah-kaidah
Bahasa Indonesia, jadi harus dihindarkan.

27.

Menyusun Daftar Kepustakaan
- Berdasarkan Abjad dan Nama
didahulukan,
- Contoh :
15

Marga

Ali,
Mahrus,
kejahatan
Korporasi,
Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2008.
Khakim, Abdul, Aspek Hukum Pengupahan,
Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 2006.
Sahetapy,
J.E.,
Kejahatan
Korporasi,
Bandung, Penerbit Refika aditama, 2002.
Suryokusumo, Sumaryo, Hukum Diplomatik
Teori dan Praktek, Bandung, Alumni, 2005
28.

Penomoran Halaman
- Pemberian nomor halaman pada bagian
halaman : judul, pengesahan, daftar isi,
daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran
dengan huruf romawi kecil (i, ii, iii, iv, v, vi,
vii, dst)
- Pemberian nomor halaman pada bagian
Pokok (isi), dengan angka arab (1, 2, 3, 4,
5, dst)
- Halaman judul dan halaman persetujuan dan
pengesahan
tidak
dituliskan
nomor
halamannya, tetapi tetap diperhitungkan
sebagai nomor halaman i dan ii
- Halaman kata pengantar, daftar isi, daftar
tabel dan daftar lampiran, nomor halaman
ditulis pada bagian bawah tengah Nomor
halaman bab baru, ditempatkan dibagian
bawah tengah dan halaman selanjutnya,
nomor pada sudut kanan atas.
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29.

Penyajian Gambar dan Grafik
- Nomor Grafik (Gambar) ditulis dengan
angka arab (1, 2, dst) di belakang kata
GRAFIK (GAMBAR)
- Antara kata GRAFIK (GAMBAR) dan nomor
grafik (Gambar) diberi jarak 1 (satu)
ketukan
- Judul keterangan grafik (Gambar) diletakkan
dibawah gambar grafik.

30.

Penyajian Tabel
- Merupakan penyajian data
- Unsur yang terdapat dalam tabel :
a. Nomor tabel urut mulai dari awal
sampai akhir laporan
b. Judul tabel, jarak baris satu setengah
spasi

31.

Kutipan
Dalam landasan teori perlu diperhatikan
penggunaan kutipan. Ada 3 macam kutipan :
a. Kutipan langsung :
1) Kutipan langsung adalah kutipan yang
berasal dari sumber yang dikutip sama
dengan
aslinya
baik
mengenai
susunan kata-katanya, ejaan maupun
tanda bacanya
2) Kutipan yang panjangnya kurang dari
lima baris dimasukkan ke dalam teks
dengan spasi dua dan diberi tanda
17

3)

4)

5)

6)

kutip (”....”) pada awal dan akhir
kutipan
Kutipan yang panjangnya lima baris
atau lebih diketik berspasi satu tanpa
tanda kutip pada awal dan akhir
kutipan
dimulai
setelah
empat
karakter (huruf) dari margin kiri. Jarak
antara kutipan dan teks ( sebelum dan
sesudah kutipan ) adalah dua spasi
Apabila
dalam
kutipan
perlu
dihilangkan beberapa bagian kata /
kalimat
dalam
suatu
paragraf
(mungkin dianggap tidak penting),
maka bagian-bagian yang dihilangkan
itu digambar dengan tiga buah titik
(tidak termasuk titik sebagai akhir
kalimat)
yang
diketik
jarang
(ellipstispoints) diselingi satu karakter
(huruf) dan gunakan ellips panjang
mulai dari margin kiri sampai margin
kanan
jika
menghilangkan
satu
paragraf atau lebih
Kalau perlu disisipkan sesuatu kata ke
dalam kutipan, pergunakan tanda
kurung besar
Kalau dalam kutipan yang panjangnya
kurang dari lima baris terdapat tanda
kutip dua koma (”.....”) maka tanda
itu diubah menjadi tanda kutip satu
koma (‘.....’)
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7) Kata-kata aslinya tidak bergaris tetapi
oleh pengutip dianggap perlu diberi
bergaris, dibubuhi catatan langsung di
belakang bagian yang diberi bergaris
di
antara
tanda
kurung
besar,
contoh:.... dalam hal seperti itu
ternyata Presiden sama sekali tidak
(garis bawah dari penulis) berlaku
untuk setiap perubahan dan tambahan
terhadap bentuk asli bahan yang
dikutip
8) Tiap–tiap kutipan diberi nomor kutipan
pada akhir kutipan. nomor itu ditaruh
setengah spasi di atas baris kalimat,
langsung sesudah akhir kutipan ( tidak
diselingi satu karakter / huruf kosong).
Nomor kutipan berurutan dari awal
sampai bab terakhir, tidak dibubuhi
titik (kecuali akhir kalimat), tanda
kurung dan lain-lain.
b. Kutipan Tidak Langsung (Parafrasa) :
1) Kutipan tidak langsung pada dasarnya
adalah
pengutipan
yang
menitik
beratkan pada isi, maksud dan jiwa
kutipan bukan cara dan bentuk
kutipan
2) Kutipan
tidak
langsung
tidak
menggunakan tanda kutip (”.....”),
namun tetap harus dicantumkan
nomor kutipan dan sumber kutipan
19

yang dimuat dalam catatan kaki
(footnote) dengan nomor yang sama.
c. catatan kaki ( footnote)
1) Catatan kaki (footnote) adalah catatan
pada kaki halaman yang menyatakan
sumber, pendapat, fakta, ikhtiar atau
suatu kutipan dan dapt juga berisi
komentar
mengenai
suatu
yang
dikemukakan di dalam suatu teks
2) Sesuai dengan namanya, catatan kaki
(footnote) ditempatkan pada kaki
halaman, tetapi untuk memudahkan
pengetikan
”footnote”
dapat
ditempatkan di belakang / akhir tiaptiap bab, enam spasi sesudah baris
kalimat terakhir tanpa membubuhkan
judul ”catatan kaki” atau judul lain.
Catatan kaki pada halaman baru
sebelum halam daftar bacaan, dengan
diberi judul ”catatan kaki” atau
”footnote”
3) Kalau
catatan
kaki
(footnote)
ditempatkan pada kaki halaman maka
perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :
a) Ditempatkan pada halaman yang
sama dengan bagian yang dikutip
atau diberi komentar
b) Pada jarak dua spasi di bawah
teks/baris kalimat terakhir ditarik
garis pemisah sepanjang lima belas
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d.

karakter
(huruf)
dimulai
dari
margin kiri
c) Catatan
kaki
pertama
pada
halaman yang bersangkutan juga
diberi jarak dua spasi di bawah
garis pemisah
d) Nomor-nomor
catatan
kaki
(footnote)
disusun
berurutan
dengan angka arab (1,2,3 dan
seterusnya). Mulai bab satu sampai
terakhir
/
penutup
(nomor
”footnote” pertama dalam bab
berikutnya adalah lanjutan nomor
”footnote” ditempatkan setengah
spasi diatas baris pertama sebelum
huruf awal catatan kaki tanpa titik,
tanda
kurung
dan
lain-lain
(langsung, tanpa diselingi satu
karakter / huruf kosong)
e) Tiap-tiap catatan kaki (footnote)
diketik berspasi satu dan dimulai
sesudah tujuh karakter (huruf dari
margin kiri). Baris kedua dan
seterusnya dimulai dari margin kiri
f) Jika pada halaman yang sama
terdapat dua catatan kaki atau
lebih, maka jarak antara tiap-tiap
catatan kaki adalah dua spasi
Bentuk bentuk catatan kaki (footnote)
Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk
dan
contoh-contoh
catatan
kaki
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(footnote)
untuk
sumber-sumber
kutipan dari majalah, surat kabar,
karya yang tidak diterbitkan atau
dipublikasikan,
wawancara,
ensiklopedia dan lain-lain:
a) Buku :
Jika sumber kutipan berasal
dari buku, yang dicantumkan
berturut-turut
adalah
nomor
catatan kaki (footnote), nama
pengarang (tanpa gelar), judul
buku (diberi garis bawah atau
cetak miring, jilid kalau ada,
cetakan
penerbit,
tempat
penerbitan (diterbitkan di kota
mana), tahun penerbitan dan
nomor halaman yang dikutip.
1) Mengutip dan buku yang ditulis
seorang oleh pengarang:
1

Sri Soemantri, Prosedur
dan
Sistem
Perubahan
Konstitusi, Cetakan V, Alumni
Bandung, 1996, h. 163.
2
Soerjono Soekanto,
Pengantar Penelitian Hukum,
Cetakan
Keempat,
Penerbit
Universitas Indonesia, Jakarta,
1994, h. 137
2) Mengutip dari buku yang ditulis
oleh dua atau tiga orang
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pengarang, nama pengarang
dicantumkan seluruhnya:
3
Soerjono Soekanto dan
Sri Mamudji, Penelitian Hukum
Normatif, Cetakan III, Rajawali
Jakarta, 1992, h. 74
4
Masyur
Effendi,
Moh
Ridwan,
Muslich
Soebandi,
Pengantar
dan
Dasar-dasar
Hukum Internasional, cetakan
1,
penerbit
IKIP
Malang,
Malang, 1995, hal. 107
3) Mengutip dari buku yang ditulis
oleh lebih dari tiga orang hanya
nama pengarang pertama yang
dicantumkan
diikuti
et
al,
berasal dari et all artinya
dengan orang-orang lain atau
dengan kawan-kawan.
5
Dardji
Darmodihardjo,
et al, Santiaji Pancasila Cetakan
IX, Usaha Nasional, Surabaya,
1990, h. 154
4) Mengutip
dari
kumpulan
karangan bisa dalam bentuk
buku atau majalah:
6
Frans Hendra Winata,
Fungsi
Advokat
dalam
Masyarakat Indonesia, dalam
Bayu
Seto
(ed.),
Percikan
Gagasan
Tentang
Hukum,
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Cetakan I, Citra Aditya Bhakti,
Bandung, 1993, h. 47
5) Tidak ada Pengarang tertentu
sebagai pengarang dicantumkan
nama
badan,
lembaga,
perkumpulan, perusahaan dan
sebagainya:
7
Kantor
Penerangan
Perserikatan
Bangsa-Bangsa,
Pengetahuan Dasar Mengenai
Perserikatan
Bangsa-Bangsa,
1993, h. 86
6) Mengutip
dari
buku
yang
diterjemahkan
yang
dicantumkan
tetap
nama
pengarang aslinya, dibelakang
judul
buku
nama
penterjemahnya:
8
Alvin Toffler, Pergeseran
Kekuasaan,
Terjemahan
Herman
Sulistyo,
Cetakan
Pertama,
Pantja
Simpati,
Jakarta 1991, h. 131
b. Majalah :
1) Yang dicantumkan berturutturut : nama penulis (seperti
pada
buku),
judul
tulisan
diantara tanda kutip, nama
majalah (diberi garis bawah
atau huruf tebal/ cetak miring
pakai komputer, nomor tahun
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c.

d.

majalah dalam romawi (kalau
ada),
bulan
dan
tahun
penerbitan dan nomor halaman
yang dikutip).
Contoh :
9
Philipus
M.
Hadjon,
”Peradilan Pajak di Indonesia
Dewasa ini, Kontroversi Yuridis
Eksistensi Majelis Pertimbangan
Pajak”, Yuridika, No. 3 Th X.
Juni 1996, h.9
2) Kalau tidak diketahui nama
pengarang suatu artikel dalam
majalah maka nama pengarang
ditiadakan jadi catatan kaki
(footnote) dimulai dengan judul
karangan.
10
Pendidikan Hukum dan
Perkembangan Masyarakat di
Indonesia, Pro Justitia, Nomor 4
Th. XI Oktober 1993, h. 24
Surat Kabar:
Seperti pada majalah nama
penulis
mungkin
dicantumkan
mungkin juga tidak.
11
Denny J.A. ”Menciptakan
Konvensi Demokrasi”, Kompas, 21
Agustus 1999, h. 4
Jurnal :
Seperti
pada
majalah
nama
penulis dicantumkan, contoh :
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Sutrisno, “.....” Jurnal Hukum
bisnis Volume 30 Nomor 1 Tahun
2010 hal.....
e. Teknik
penulisan
kutipan
(Footnote) dari Internet :
Nama website/blog lengkap, di
download tanggal....., pukul....
f.
Karya yang tidak diterbitkan :
12
A. Hamid S. Attamini,
”Peranan Kepustakaan Presiden
Republik
Indonesia
Dalam
Penyelengaraan Pemerintah Negara
RI”,. Disertasi, Fakultas Hukum
Universitas
Indonesia,
Jakarta,
1990, h. 126
g. Wawancara:
13
Wawancara
dengan
Sudarto Radyo Suwarno, Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya, 16 Juni 1998
h. Tulisan dan Ensiklopedia nama
penulis
diketahui
atau
tidak
diketahui:
14
Erwin N. Griswold, ”Legal
Education”, Encyclopedia America
XVII, 1987, h. 267.
15
”Interpellation”,
Encyclopedia Britania XIV, 1970, h.
521
i. Mengutip dari bahan yang dikutip,
penulis yang langsung dicantumkan
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lebih
asli:

dahulu,
16

kemudian

penulis

Josef Riwu Koko, Analisa
Hubungan Pemerintah Pusat dan
Daerah di Indonesia, Edisi I, Bina
Aksara, Jakarta, 1982, h. 6; dikutip
dari F. Soegeng, Beberapa Segi
Hubungan Pemerintah Pusat dan
Daerah Dalam Negara Kesatuan
Indonesia,
Gadjah
Mada
Yogyakarta, 1978, h. 22
e. Mempersingkat Catatan Kaki (footnote)/
Pengulangan
Kalau suatu sumber sudah pernah
dicantumkan dalam catatan kaki (footnote)
sebelumnya, maka untuk selanjutnya jika
menyebut sumber/ catatan kaki sama dapat
dipersingkat dengan menggunakan Ibid, op.
cit, loc.cit (diberi garis bawah atau huruf
tebal/ cetak miring pakai computer)
1) Pemakaian Ibid:
Ibid,
kependekan dari ibidem, artinya
“pada tempat yang sama”, dipakai apabila
kutipan diambil dari sumber yang sama
yang telah disebut langsung sebelumnya
(tidak disela oleh sumber lain), meskipun
antara kedua kutipan itu terdapat
beberapa halaman.
Ibid. digunakan tanpa nomor halaman.
Jika bahan yang dikutip diambil dari
nomor halaman yang berbeda, maka
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digunakan ibid. Dengan nomor halaman.
Ibid tidak boleh dipakai jika antara dua
sumber itu terdapat sumber lain.
Dalam hal ini dipakai op.cit. atau loc.cit
2) Pemakaian op.cit
Op.cit. kependekan dari opera citato
artinya “dalam karya yang telah disebut”,
dipakai untuk menunjuk pada sumber
yang telah disebut sebelumnya dengan
lengkap, tetapi telah diselingi oleh sumber
lain dan nomor halamannya berbeda.
Kalau seorang penulis yang dipakai
sebagai sumber telah disebut dua macam
buku
atau
lebih
maka
untuk
menghindarkan
kekeliruan
harus
dijelaskan buku mana yang dimaksud
mencantumkan nama Penulis diikuti
angka romawi besar I, II, III da
seterusnya pada catatan kaki atau
footnote
sesudah
tahun
penerbitan
diantara dua tanda kurung.
Contoh :
17
Joeniarto,
Perkembangan
Pemerintah
Lokal,
Alumni,
Bandung,
1982
(selanjutnya
disingkat Joeniarto 1). h.64
18
Joeniarto,
Sejarah
Ketatanegaraan
Republik
Indonesia,
cetakan
III,
Bumi
Aksara, Jakarta, 1990 (selanjutnya
disingkat Joeniarto II), h.47
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19

Muhammad Yamin, Naskah
Persiapan UUD 1945,
Jilid I
Cetakan II, Signag, Jakarta, 1971,
238
20
Joeniarto I, op.cit., h.86
Yang dikutip adalah dari karya
Joeniarto dalam catatan kaki/
footnote nomor 17 bukan 18
3) Pemakaian loc.cit
Loc.cit. kependekan dari loco citato
artinya “pada tempat yang telah disebut”,
dipakai untuk menunjuk pada halaman
yang sama dan sumber yag telah disebut
sebelumnya dengan lengkap tetapi telah
diselingi sumber lain. Nomor halaman
tidak tercantum karena dengan sendirinya
sama dengan nomor halaman dalam
karya yang disebut sebelumnya.
Contoh pemakaian Ibid., op.cit., dan
Loc.cit., dalam rangkaian catatan kaki
atau footnote.
21
Ateng Syafrudin, Titik Berat
Otonomi Daerah Pada Tingkat II,
Cetakan I, Maju, Bandung, 1990.
h.37
22
Ibid,
(tanpa
halaman,
berarti
dikutip
dari
sumber
sebelumnya nomor kutipan 21
dengan halaman yang sama h.37)
23
Ibid, h.54 (jika halamannya
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berbeda).
24
Lexy J. Maleong, Metode
Penelitian Kualitatif, Cetaan I,
Remadja Karya, Bandung 1989,
h.72
25
Padmo Wahyono, Masalah
Ketatanegaraan Indonesia Dewasa
ini, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984,
h.72
26
Lexy J. Maleong, op.cit.,
h.178 (halamannya berbeda)
27
Padmo Wahyono, Loc.cit.
(berari dari halaman 72)
32.

Daftar Pustaka/ Daftar Bacaan
1
Pada
bagian
akhir
pedoman
skripsi
dicantumkan Daftar Bacaan. Penyebutan
Daftar Bacaan ini dimaksudkan sudah
mencakup semua bahan dan kegiatan
penyusunan skripsi di dalamnya sudah
termasuk buku, majalah surat kabar,
jurnal, internet, kamus, dan sebagainya.
2
Bentuk daftar bacaan hampir sama dalam
bentuk
catatan
kaki
atau
footnote.
Perbedaannya adalah :
a. Nama pengarang mulai diketik pada
garis margin kiri, sedangkan baris
seterusnya
dimulai
setelah
empat
karakter (huruf) dari garis margin kiri
dan antara satu dengan yang lain
dikosongkan dua spasi.
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b. Nomor halaman tidak ada (tidak
dicantumkan)
c. Nama pengarang atau penulis disusun
menurut abjad tanpa nomor urut
dengan mendahulukan nama keluarga
(kalau memiliki nama keluarga dapat
diketahui
nama
keluarga).
Jika
mengalami kesulitan untuk menentukan
nama
keluarga
pada
nama-nama
Indonesia, maka yang dijadikan patokan
adalah huruf pertama dan nama yang
paling
dikenal,
misalnya
Mochtar
Kusumaatmadja, lebih dikenal dengan
nama Mochtar, jadi masuk kelompok
huruf/ abjad M.
Contoh :
Fuller, Lion L., Jurisprudence, The
Foundation Press,
Mineola, New York, Second Edition,
1949
Lubis, Solly, Pergeseran Garis Politik
dan
Perundang-undangan
Mengenai
Pemerintah Daerah, Alumni, Bandung
1983
Mochtar Kusumaatmadja, Perlindungan
dan Pelestarian Lingkungan Laut, Edisi I,
Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
d. Kalau sebuah karya ditulis oleh dua
orang atau tiga orang maka hanya
nama pengarang pertama yang disusun
seperti uraian diatas, nama penulis
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kedua dan ketiga biasa seperti pada
“footnote”. Kalau penulis berjumlah
lebih dari tiga orang, maka hanya
penulis pertama yang disusun seperti
uraian diatas ditambah et.al.
e. Apabila dalam daftar bacaan terdapat
dua karya atau lebih yang ditulis oleh
seorang penulis, maka untuk karya
kedua dan seterusnya sebagai ganti
nama
penulis
dicantumkan
garis
sepanjang tujuh karakter (huruf), jadi
nama penulis tidak perlu diulang.
Contoh :
Rochmat Soemitro, Aturan Bea Meterai,
Eresco, Bandung, 1998
________,Asas dan Dasar Perpajakan 3,
Eresco, Bandung, 1989.
f. Jika sumber dalam daftar bacaan
banyak dan bermacam-macam, (buku,
majalah, surat kabar, jurnal dan lainlain) maka sumber-sumber tersebut
dikelompokkan dan tiap-tiap kelompok
juga disusun menurut abjad.
33.

Bahasa
1
Bentuk
kalimat
tidak
boleh
menampilkan orang pertama atau
orang kedua (saya, kami, engkau dan
lain-lain). Dalam penyajian ucapan
terima kasih pada kata pengantar,
saya dapat diganti penulis.
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2

3

4

5

6

Isi
(kata)
pengantar
mengenai
substansi laporan magang tidak perlu
merendah secara berlebihan supaya
tidak timbul kesan pada pembaca
bahwa laporan magang anda “tidak
ada apa-apanya”
Hindari sejauh mungkin penggunaan:
a. Kalimat-kalimat yang panjang
b. Kata-kata “ …… yang mana …..”, “
…… sejauh mana ……” …. Oleh
karena mana …..”, dan kata-kata
lain semacam itu.
Istilah yang dipakai istilah Indonesia
atau yang sudah di Indonesiakan, jika
terpaksa harus memakai isilah asing
digunakan huruf yang dicetak miring.
Penggunaan kata penghubung, kata
depan, awalan, akhiran dan tanda
baca secara tepat, antara lain:
a) Tidak membutuhkan koma untuk
kata “bahwa”, “karena”, “sebab”,
“supaya”.
b) Membutuhkan koma sebelum dan
setelah
kata
“misalnya”,
“melainkan”, “maka”
c) Membutuhkan koma sebelum dan
setelah kata “misalnya”, “contoh”.
“ialah”
Singkatan atau akronim tidak boleh
digunakan pada awal kalimat.
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Daftar Singkatan
Dalam Daftar Singkatan berikut ini
dimasukkan juga singkatan-singkatan yang
belum biasa digunakan oleh para penulis
Indonesia, tetapi yang perlu diketahui untuk
memahami tulisan-tulisan dalam bahasa asing
khususnya bahasa Inggris.
Anon
Ante
a.o.
a.quo
C. atau Ca
Chap (s)
C,q
Et.al
Etc.
Et. Seq
h.
ibid
id
Intra
Jis
Jo.

anoniem, tanpa nama (t.n); no
name (n.n)
di atas, dimuka, supra
among others, antara lain (a.l);
inter alia (t.a)
dalam hal ini (dhi)
circa, kira-kira, sekitar (tentang
tahun)
chapter (s) bab (-bab)
casu
quo,
dalam
Perkara/
Kejadian ybs
et alii, dan kawan-kawan
Atcetera, dan lain-lain
et sequentea, dan selanjutnya,
dan seterusnya
halaman
ibidem, pada tempat yang sama
idem (sama)
di bawah
juncties, berhubungan dengan
(jamak)
Juncto,
berhubungan
dengan
(tunggal)
34

Loc.cit.
N.B.
n.d.
n.n
nu (s)
Op.cit.

p.
p.s.
q.q.

quod non
sec (s)
vide
vs
vol (s)
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loco cotato, pada tempat yag
telah disebut/Dikutip
Nota Bene, harap diperhatikan
no date, tanpa tanggal (tt) atau
tanpa penerbitan
nomen disco, tanpa nama (t.n)
numero (s) nomor (-nomor), no.
opera citato, dalam karya yang
telah disebut/
Dikutip
page , halaman (h.)
post scriptum, catatan akhir
qualitate qua, dalam kedudukan
(kualitas)
sebagai wakil
padahal tidak
section (s), pasal (-pasal)
lihat
versus, lawan
volume, jilid, series (ser)

Penggunaan
Gelar,
pangkat
dan
sebagainya
Gelar, pangkat dan sebagainya seperti
Prof., Mr., Dr., SH., MS., MH., dan atributatribut lain semacam itu, terutama dalam
catatan kaki atau footnote dan daftar bacaan
tidak perlu dicantumkan. Perkecualian hanya
dalam kata pengantar yang berisi pernyataan
terima kasih.
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BAB VI
UJIAN

36.

Tata Cara Ujian
Setelah Laporan hasil Praktek Magang disusun
dan telah disetujui oleh dosen pembimbing dan di
sahkan oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum maka :
a.
Diadakan ujian lisan dalam bentuk seminar
b.
Laporan Praktek Magang digandakan rangkap 4
(empat)
c.
Mendaftarkan ujian lisan / seminar pada
sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dengan
menunjukkan persyaratan yang ditetapkan
d.
Mahasiswa membuat ringkasan laporan untuk
mahasiswa peserta seminar minimum 10
eksemplar
e.
Pelaksanaan ujian dan dosen penguji ditetapkan
oleh Ketua Program Studi
f.
Ujian dihadiri minimum 10 mahasiswa
g.
Dosen penguji sebanyak minimal 3 (tiga) orang
h.
Dibuktikan dengan Berita Acara Ujian
(Contoh Berita Acara Ujian lampiran 6)
i.
Kehadiran mahasiswa dalam ujian (seminar)
dibuktikan dengan Kartu Seminar yang ada
dalam buku pedoman dan ditandatangani Ketua
Tim Penguji (Kartu Seminar pada Blangko 2)
J.
Nilai Praktek Magang dimasukkan lansung ke
dalam Transkrip
k.
Mahasiswa yang tidak lulus, diberi kesempatan
untuk mengulang
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37.

Pelaksanaan Penilaian Ujian

a.

Penilaian Ujian Praktek Magang diberikan
oleh
Dosen
Penguji
sebagai
tim,
berdasarkan aspek-aspek berikut :
1) Isi Laporan Praktek Magang
1) Kesesuaian format dengan aturan yang
berlaku
2) Tingkat Keaslian dan Aktualitas Data /
Hasil
3) Ketepatan dan Kebenaran penguraian
serta interpretasi data / hasil sesuai
dengan ilmu pengetahuan yang terkait
2) Penampilan Dalam Ujian
a) Penguasaan Isi / Hasil Praktek Magang
b) Kejelasan pengungkapan uraian dan
interpretasi data/hasil praktek magang
dengan ilmu pengetahuan
c) Kelogisan, kesesuaian dalam menjawab
pertanyaan

b.

Tata Cara Penilaian
1) Skor penilaian Isi dan Penampilan
dinyatakan dengan angka 0 sampai dengan
100 dan masing-masing aspek diberi bobot
50 % (Contoh Lembar Penilaian pada
lampiran 7)
2) Hasil rekapitulasi penilaian oleh Ketua Tim
Penguji diserahkan kepada Ketua Program
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Studi (Sie Nilai Program studi)
(Contoh Rekapitulasi Nilai pada lampiran 8)
38.

Revisi Akhir
a. Setelah Ujian mahasiswa melaksanakan
revisi kepada dosen pembimbing
b. Revisi ditandatangani oleh dosen penguji
c. Laporan Praktek Magang yang telah direvisi
dan disetujui oleh Dosen Pembimbing
digandakan rangkap 4 (empat)
d. Laporan dijilid dengan warna kover merah
sesuai ketentuan ditandatangani oleh :
1) Pembimbing
2) Dosen Penguji
3) Ketua Program Studi
4) Dekan
e. Laporan praktek magang
sebagai berikut :
- 1
(satu)
eksemplar
Pembimbing
- 1 (satu) eksemplar untuk
Studi
- 1
(satu)
eksemplar
Perpustakaan
- 1
(satu)
eksemplar
Mahasiswa (asli)
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didistribusikan
untuk

Dosen

Arsip Program
untuk

Arsip

untuk

Arsip

f. Penyerahan Laporan Praktek Magang paling
lambat 1 (satu) bulan setelah ujian, dan
disertai dengan tanda bukti penyerahan
(Bukti Penyerahan Laporan pada Blanko 4)
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BAB VII
PENUTUP

39.
Buku Pedoman Praktek Magang ini diharapkan
dapat membantu kelancaran pelaksanaan praktek
magang secara teknis khususnya bagi mahasiswa.
40.
Dengan diterbitkannya Buku Pedoman Praktek
Magang ini diharapkan adanya kesamaan arah dan
gerak, keseragaman dan kesesuaian pelaksanaan
Praktek Magang pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum.
41.
Hal-hal lain yang belum diatur dalam buku
pedoman ini akan ditentukan oleh kebijaksanaan
Dekan dan Ketua Program Studi.
42.
Diharapkan
buku
pedoman
ini
dapat
bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa
Timur.
Surabaya,
Juli 2018
Dekan,
Dr. Sutrisno, SH, M.Hum.
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Lampiran 3. CONTOH HALAMAN JUDUL / KOVER

( JUDUL / LINGKUP OBYEK PRAKTEK MAGANG )
LAPORAN PRAKTEK MAGANG

Oleh :

NPM.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
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