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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

FAKULTAS HUKUM 

 

S U R A T      KEPUTUSAN  

Nomor : SK /     / UN63.6 / AD / XI / 2016 
 

Tentang 
 

 BUKU PEDOMAN SKRIPSI 
FAKULTAS HUKUM  UPN ”VETERAN”  JAWA TIMUR   

 
 

DEKAN FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 
 

Menimbang  :   Bahwa dalam rangka perubahan kedua Buku Pedoman 
Skripsi Fakultas Hukum, perlu ditetapkan surat 
keputusan.   

 
D a s a r   :  1. Peraturan Pemerintah Nomor  20 Tahun 2003  

tentang Sistim Pendidikan Nasional. 
  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999  

tentang  Pendidikan Tnggi. 
  3. Keputusan Mendiknas RI  Nomor 232/U//2002 

tanggal 20 Desember 2002  tentang Pedoman 
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 
Penelitian Hasil Belajar Mahasiswa.  

     
Memperhatikan      :  1.  Kalender Akademik UPN ”Veteran” Jawa Timur  

TA. 2016/ 2017 
   2.  Program Kerja kegiatan Fakultas Hukum UPN 

“Veteran” Jawa Timur TA. 2016/ 2017.  
 

 M E M U T U S K A N  
 
Menetapkan  :  1. Berlaku Surat Keputusan tentang Pedoman, 

Prosedur, Tata Cara Pengajuan, Pembimbingan, 
Penulisan dan Pengujian Skripsi bagi mahasiswa 
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak 
terpisahkan dengan Surat Keputusan ini 

  2.  Penyelenggaraan Administrasi Akademik agar 
menyesuaikan dengan buku  ini.  

  3.  Hal-hal  yang belum diatur dalam Surat 
Keputusan ini akan diatur sendiri.  

  4.  Dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, maka 
peraturan yang telah ada dan menyimpang dari Surat 
Keputusan ini tidak berlaku. 

  5.  Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya.  

        
     

                                                           Ditetapkan  di :  S  u  r  a  b  a  y  a 

                                                       Pada tanggal  : 10 November 2016 

 
         DEKAN  

  
 
 

Tembusan :                                             Dr. Sutrisno, SH, M.Hum. 
                  
1. Rektor  UPN “Veteran” Jatim 
2. Warek I UPN “Veteran” Jatim  
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LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  

UPN “VETERAN” JAWA TIMUR 

NOMOR  : SK/     /UN63.6/AD/XI/2016 

TANGGAL : 10 November 2016 

 

 

PROSEDUR TATA CARA PENGAJUAN, PEMBIMBINGAN, 

PEMBUATAN DAN PENGUJIAN SKRIPSI BAGI PARA 

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 

PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1. Umum 

Skripsi adalah Karya tulis ilmiah yang disusun oleh 

mahasiswa Fakultas Hukum berdasarkan penelitian dan atau 

kepustakaan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Hukum (S.H) 

Penulisan skripsi merupakan salah  satu jawaban yang tepat 

terhadap persoalan peningkatan latihan berfikir dan bekerja ilmiah 

dikalangan mahasiswa. Melalui penulisan skripsi, mahasiswa secara 

terbimbing mampu belajar menyusun konsep rencana penelitian, 

melakukan pengumpulan data, mengolah data, menarik kesimpulan 

serta menuliskan laporan karya ilmiah dengan sebaik-baiknya. Oleh 

karena itu, penulisan skripsi merupakan tugas yang penting bagi 

mahasiswa. 

Penelitian yang dilakukan untuk menyusun skripsi ialah 

kegiatan akademik ilmiah yang menggunakan penalaran empiris atau 

normatif dan memenuhi syarat metodologi disiplin ilmu, 

dilaksanakan berdasarkan usulan penelitian yang telah disetujui oleh 

pembimbing dan tim penguji usulan penelitian. 

Sebagai karya ilmiah, isi dan cara penulisan skripsi dapat 

bervariasi, namun demikian tetap dipandang perlu adanya suatu 

pedoman umum. 
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2. Dasar 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan 

Tinggi.  

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan   

4. Surat Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Jawa Timur Nomor : SKEP/119/IX/2009 tentang Sistem Penilaian 

Ujian Semester dan Ujian Tesis/Skripsi/Komprehensif 

5. Instruksi Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa 

Timur Nomor : INS/02/IV/1996 tentang Administrasi Penyelesaian 

Skripsi. 

6. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jawa Timur Nomor: SK/  /UN63.6/AD/XI/2016 

tentang Prosedur Tata Cara Pengajuan, Pembimbingan, Penulisan dan 

Pengujian Skripsi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional Jawa Timur. 

 

 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud :  

Melatih para mahasiswa agar mampu memahami, menganalisis serta 

permasalahan hukum yang kemudian disusun dalam bentuk laporan 
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skripsi sebagai syarat kelulusan menjadi sarjana hukum yang 

memiliki kecakapan secara akademis dan profesional 

b. Tujuan : 

Buku pedoman ini dibuat adalah untuk digunakan sebagai pedoman : 

a. Mahasiswa dalam penulisan skripsi. 

b. Pembimbing untuk proses pembimbingan kepada peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

BAB II 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

Pengajuan Skripsi didahului dengan pengajuan permohonan judul 

proposal yang ditujukan kepada Koordinator Program Studi Ilmu Hukum 

serta dilengkapi dengan proposal skripsi.  

 

1. Syarat Pengajuan Proposal Skripsi  

a. Mahasiswa yang diperkenankan mengajukan proposal skripsi adalah 

mahasiswa yang masih terdaftar sebagai ”mahasiswa aktif” pada 

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa 

Timur. 

b. Telah lulus/menyelesaikan 120 sks dengan nilai IPK minimal 2,50 

(tidak ada nilai E). Hal ini dibuktikan dengan menyertakan Transkrip 

nilai Akademik Sementara 

c. Nilai Mata kuliah Prasyarat Skripsi yakni Metode Penelitian Hukum 

dan Praktek Latihan Kemahiran Hukum minimal C 

d. Telah mengikuti magang dan menyelesaikan seminar Laporan 

Magang (dengan menyerahkan Fotocopy Bukti Penyerahan Laporan 

Praktek Magang) 

e. Dapat menunjukkan dua sertifikat seminar nasional atau satu 

sertifikat internasional atau empat seminar regional atau lokal  

f. Memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Rektor dan/ atau oleh 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 
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”Veteran” Jawa Timur 

 

2. Prosedur Pengajuan Proposal Skripsi 

a. Mahasiswa yang telah memenuhi syarat, mengajukan diri untuk 

pendaftaran proposal skripsi dan membayar biaya proposal skripsi 

yang telah ditentukan Koordinator Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa 

Timur 

b. Melakukan entry data secara online di http://siamik.upnjatim.ac.id 

serta diprint out dan mengisi formulir pengajuan proposal/ skripsi 

yang disediakan oleh Progdi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur dengan 

melampirkan : 

1). Outline judul Proposal Skripsi minimal dua judul 

2). Transkrip  nilai minimal 120 sks dengan IPK Minimal 2,50 

3). Kwitansi pembayaran proposal skripsi  

4). Fotocopy bukti penyerahan laporan praktek magang 

5). Fotocopy sertifikat seminar masing- masing rangkap 1 

6). Pas foto 3 x 2 sebanyak 2 lembar 

c.  Berkas permohonan setelah mendapat persetujuan dosen pembimbing 

diajukan kepada Koordinator Program Studi Ilmu Hukum untuk 

mendapat persetujuan dan penugasan dosen pembimbing. 

 

3. Perumusan Judul Skripsi 

Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam pembuatan proposal 

skripsi adalah merumuskan judul penelitian atau judul Proposal/ 



- 9 - 

Skripsi: 

a. Mengajukan judul minimal 2 judul dengan masing-masing disertai 2 

rumusan permasalahan 

b.  Judul Penelitian Hukum merupakan refleksi terhadap tema sentral/  

tema pokok masalah yang menjadi objek penelitian 

c. Judul harus dibuat singkat dan jelas, sehingga tidak menimbulkan 

interpretasi yang menyimpang dari materi yang diteliti  

 

4. Substansi Proposal Skripsi 

Substansi atau materi yang dituangkan pada proposal skripsi 

pada dasarnya adalah Bab I (PENDAHULUAN) dari skripsi yang terdiri 

dari : 

A. Bagian Awal 

1. Halaman Sampul Depan 

2. Halaman Sampul Dalam  
 

B. Bagian Inti 

Bagian inti usulan penelitian terdiri dari : 

 BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

1.2. Perumusan Masalah (minimal 2 (dua) rumusan masalah) 

1.3. Tujuan Penelitian  

1.4. Manfaat Penelitian (manfaat teoritis dan manfaat praktis) 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Berisi Landasan  Konseptual yang berkaitan dengan Judul 

Skripsi yang akan diambil. Isi dari Landasan Konseptual 
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itu bisa berupa peraturan perundang-undangan yang 

terkait, pendapat-pendapat para sarjana, kamus dan 

sebagainya. 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Tipe penelitian 

3.2. Sumber data dan/ atau Bahan Hukum 

3.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.4. Metode Analisis Data 

3.5. Sistematika Penulisan 

3.6. Lokasi Penelitian 

3.7. Jadwal Penelitian 

3.8. Rincian Biaya Penelitian 

 

C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir terdiri dari :  

1. Daftar Pustaka 

2. Lampiran-lampiran (jika ada). 

 

Penjelasan Kandungan Unsur-Unsur Proposal  

A.   Bagian Awal 

1. Halaman Sampul Depan berisi: 

a. Judul Penelitian : judul harus ringkas, dapat menjelaskan dan  

menggambarkan masalah yang akan diteliti 

b. Jenis Karya Ilmiah : Proposal 

c. Lambang Universitas 
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d. Nama dan Nomor Pokok Mahasiswa 

e. Nama Universitas, Nama Fakultas, Nama Program Studi 

f. Nama Kota tempat Universitas 

g. Tahun diajukannya Proposal 

(Contoh Halaman Sampul Depan Proposal pada lampiran 1) 

 

2. Halaman Sampul Dalam berisi : 

Halaman ini berisi materi yang sama dengan halaman sampul 

depan, tetapi menggunakan kertas putih. 
 

B. Bagian Inti 

Penjelasan bagian inti meliputi : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

  Latar belakang berisi uraian : 

a. Alasan apa yang menjadi masalah penelitian, alasan mengapa 

masalah itu penting dan perlu diteliti. 

b. Permasalahan harus didukung dengan fakta empiris 

sehingga jelas, serta ditunjukkan letak masalah yang diteliti 

dalam konteks teori. 

c. Disusun secara sistematis, terarah, pada suatu permasalahan 

yang ingin diteliti 

 

1.2. Perumusan Masalah 

a. Perumusan masalah merupakan rumusan secara konkrit masalah 

yang ada. 
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b. Rumusannya dalam bentuk kalimat tanya, yang jelas dan 

lengkap. 

c. Rumusannya mencakup ruang lingkup masalah yang diteliti. 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Mengemukakan tujuan yang ingin dicapai melalui proses 

penelitian. 

b. Tujuan penelitian harus jelas dan tegas. 

c. Dirumuskan secara spesifik, berdasarkan urutan masalah yang 

dirumuskan. 

d. Dalam tujuan tidak disebutkan "sebagai salah satu syarat 

untuk mencapai gelar sarjana" 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Menjelaskan tentang suatu bentuk temuan baru yang 

diupayakan dan akan dihasilkan dalam penelitian serta apa 

manfaat temuan tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan atau praktik hukum. Oleh karena itu dirinci, baik manfaat 

praktis maupun manfaat teoritis yang dihasilkan dalam penelitian 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Landasan Konseptual 

Memuat uraian teoritis yang sistematik tentang teori dasar, 

fakta, konsep, atau pendekatan terbaru yang relevan dengan 

penelitian yang dilakukan sehingga menjadi pedoman untuk 

menganalisis terhadap pemecahan hukum yang diteliti.  
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian Hukum dapat dilakukan melalui Penelitian 

Hukum Normatif (Yuridis Normatif) atau Empiris (Yuridis Empiris). 

3.1. Jenis dan Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, sumber 

utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial 

karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah 

bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
1
 

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari Sumber Bahan Hukum 

Primer, sumber bahan hukum sekunder dan sumber bahan 

hukum tersier. 

Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan untuk  

penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang 

mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, 

penelitian terhadap efektifitas hukum2. Tipe penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis. 

 

3.2. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data 

a. Data Primer 

Data Primer diperoleh melalui wawancara 

terstruktur, questioner, dan lain-lain. 
 

b. Data Sekunder  

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan 

                                                 
1
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar 

Maju, 2008. hal. 86 
2
 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:  Sinar Grafika, 2009, hal. 30 
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bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan 

Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundangan-undangan secara hierarki dan 

putusan-putusan pengadilan. 

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang 

terdiri atas buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, 

yurisprudensi, hasil penelitian para pakar, atau dengan kata 

lain yaitu bahan hukum di luar dari bahan hukum primer.  

Bahan Hukum Tersier adalah ensiklopedia, Kamus, 

dan lain-lain. 

 

3.3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

dan/atau Data  

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum, 

bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi 

dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Untuk 

mempermudah perlu digunakan system kartu, meliputi : 

a. Kartu kutipan. 

b. Kartu ulasan. 

c. Kartu analisis 

3.4. Metode Analisis Data 

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan 

terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk 

menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan 

masalah. Pengolahan tersebut dapat menggunakan metode 
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induksi atau metode deduksi. Sedangkan analisis terhadap bahan 

hukum digunakan deskriptif analisis. 

 

3.5. Sistematika Penulisan 

Dalam Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang 

terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub 

Bab, dari mulai Bab I Pendahuluan sampai dengan Bab Keempat 

Kesimpulan dan Saran. 

3.6. Lokasi Penelitian 

Jika penelitiannya yuridis empiris maka harus 

mencantumkan lokasi penelitian untuk menggali data. Tempat / 

lokasi dari penulis melakukan penelitian dan untuk menggali 

data-data yang terkait dengan penelitian skripsinya. 

3.7. Jadwal Penelitian 

Berisi tentang jangka waktu penulis melakukan 

penelitian atas skripsinya. Dan jangka waktu tersebut dibuat 

dengan rentang waktu minimal 3 (tiga bulan) maksimal 6 (enam) 

bulan 

3.8. Rincian Biaya Penelitian 

Berisi rincian biaya yang dikeluarkan mulai dari 

pengajuan proposal skripsi sampai dengan ujian Lisan. 

 

C. BAGIAN AKHIR 

Bagian akhir usulan penelitian proposal skripsi meliputi Daftar 

Pustaka (lihat cara penulisan kepustakaan) Merupakan penyusunan 

dan identifikasi semua acuan pustaka yang dipergunakan sebagai sumber 
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informasi.  

 

5. Prosedur Seminar Proposal Skripsi  

Setelah formulir dan proposal disetujui oleh Koordinator Program Studi, 

maka prosedur untuk mahasiswa yang akan melakukan seminar proposal 

adalah: 

a. Pernah mengikuti seminar proposal mahasiswa lain, minimal 5 (lima) 

kali (blanko diambil di bagian Akademik Fakultas Hukum) 

b. Koordinator Program Studi menunjuk dosen pembimbing seminar  

proposal sesuai dengan konsentrasi mahasiswa dan judul proposal, 

yang ditetapkan dengan surat tugas dekan; 

c. Pelaksanaan seminar proposal dihadiri oleh mahasiswa minimal 

semester 6 (enam) atau semester 7 (tujuh) dan sekurang-kurangnya 

10 (sepuluh) orang; 

d. Untuk mahasiswa yang rumusan masalah proposal tidak layak atau 

merubah rumusan masalah proposal yang sudah disetujui oleh 

Koordinator Program Studi, harus melakukan seminar ulang 

proposal; 

e. Hasil seminar pra proposal dengan revisiannya yang telah disetujui 

oleh dosen penguji seminar proposal harus diserahkan kepada 

Koordinator Program Studi maksimal 2 (dua) minggu untuk 

penunjukkan dosen penguji skripsi. 

6. Ujian Proposal Skripsi 

a. Untuk menentukan diterima/ disetujuinya Judul Skripsi Mahasiswa 

harus lulus Ujian Proposal Skripsi 

b. Ujian Proposal Skripsi dilakukan untuk : 
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1) Penyempurnaan Judul Skripsi 

2) Penyempurnaan Metode Penelitian 

3) Penyempurnaan Sistematika Penulisan 

c. Tim Penguji Proposal Skripsi terdiri : 

1) Dosen pembimbing. Bila yang bersangkutan tidak bisa menguji, 

maka bisa menunjuk pada salah satu dosen dengan persetujuan 

korprodi. 

2) Dua orang dosen penguji  

d. Setelah dinyatakan lulus dan telah ditetapkan Dosen Pembimbing I 

atau disebut juga Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing 

II atau disebut juga Dosen Pembimbing Pendamping maka 

berdasarkan Surat Keputusan Dekan, Mahasiswa segera 

menyelesaikan biaya Administrasi Skripsi di Biro Keuangan dan 

menghubungi para Dosen Pembimbing untuk Konsultasi bimbingan 

skripsi 
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BAB III 

PROPOSAL SKRIPSI  

(LAPORAN PENELITIAN) 

 

 

Skripsi merupakan suatu bentuk karya ilmiah yang didasarkan pada 

hasil penelitian dengan mengemukakan penafsiran-penafsiran, analisis-

analisis serta kenyataan-kenyataan yang obyektif dengan dasar logika, 

yang bertolak dari masalah-masalah, berdasarkan metodologi yang benar. 

 

1. PROSEDUR PENGAJUAN SKRIPSI 

a. Mahasiswa memprogram skripsi di KRS atau KPRS dan terdaftar 

pada semester yang bersangkutan; 

b. Meng-input pemilihan dosen pembimbing melalui sistem on line dan 

dicetak sebanyak 2 (dua) lembar untuk diserahkan kepada 

Koordinator Program Studi dan dosen pembimbing. 

c. Membayar biaya skripsi yang telah ditentukan di Biro Keuangan 

Rektorat 

d. Menyerahkan fotocopy hasil ujian seminar Proposal Skripsi disertai 

dengan fotocopy bukti Pembayaran Biaya Skripsi ke Sekretaris Progdi. 

e. Menyerahkan Pas Foto (Background warna merah, berpakaian Jas 

Almamater : 

o Ukuran 3 x 2 cm = 1 (satu) lembar 

 

2. BIMBINGAN SKRIPSI 

Setelah revisi proposal skripsi diterima Koordinator Program Studi, maka 
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dilanjutkan dengan proses pembimbingan skripsi, 

a. Dosen Pembimbing : 

1) Dosen Pembimbing Skripsi adalah Dosen yang telah memenuhi 

syarat pembimbing skripsi sesuai ketentuan yang berlaku. 

2) Dekan dapat menyetujui ditunjuknya Dosen Pembimbing di luar 

sub di atas dengan pertimbangan akademis tertentu 

3) Dosen Pembimbing I sebagai Pembimbing Utama 

bertanggungjawab terhadap materi atau substansi skripsi. Oleh 

karena itu, penunjukan Dosen Pembimbing I harus benar-benar 

memperhatikan penguasaan materi dan latar belakang bidang 

kajian Dosen yang bersangkutan dengan topik skripsi mahasiswa 

yang dibimbingnya 

4) Dosen Pembimbing II berfungsi membantu Dosen Pendamping 

dalam melengkapi hasil bimbingan Dosen Pembimbing Utama  

atas penulisan skripsi mahasiswa yang bersangkutan disamping 

juga membantu dalam hal teknis penulisan skripsi 

 

b. Konsultasi/Bimbingan 

1) Konsultasi mahasiswa dengan Dosen Pembimbing Skripsi dapat 

dilaksanakan setelah diterbitkannya Surat Penugasan dari 

Koordinator Program Studi tentang Dosen Pembimbing skripsi 

2) Konsultasi materi skripsi kepada Dosen Pembimbing diajukan pada 

awal bimbingan, bukan pada atau menjelang akhir bimbingan. 

Konsultasi selanjutnya agar dilakukan Bab per – Bab sesuai dengan 

kesepakatan antara mahasiswa dan Dosen Pembimbing yang 
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bersangkutan 

3) Bimbingan skripsi pada dasarnya dilaksanakan di Fakultas Hukum 

pada waktu jam kerja/hari kerja, perkecualian terhadap ketentuan 

ini dimungkinkan jika ada alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan memang sungguh-sungguh sulit untuk 

dilakukan di luar kampus 

4) Jadwal Konsultasi bimbingan skripsi mahasiswa dengan Dosen 

Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping 

diserahkan kepada masing-masing Dosen Pembimbing atas 

kesepakatan di antara Dosen Pembimbing tersebut. Namun 

mengingat tugas dan fungsi Dosen Pembimbing Utama yang 

bertanggung jawab atas materi Skripsi maka idealnya Mahasiswa 

lebih dulu konsultasi bimbingan skripsi dengan Dosen Pembimbing 

Utama. Setelah itu baru dengan Dosen Pembimbing Pendamping. 

5) Pada prinsipnya judul yang telah disetujui dekan/Pembantu Dekan 

I Bidang Akademik tidak dapat dirubah. Permohonan untuk 

merubah judul skrpsi akan dipertimbangkan apabila Dosen 

Pembimbing menyarankan kepada mahasiswa ybs agar judul 

direvisi/dirubah karena tidak sesuai dengan materi yang tertuang 

dalam proposal (menyesuaikan judul dengan materi bahasan) 

6) Apabila terjadi perubahan judul skripsi agar segera melaporkan 

perubahan judul tersebut kepada Pembantu Dekan I Bidang 

Akademik cq Ketua Program Studi untuk mendapat persetujuan 

7) Apabila tidak tercapai kata sepakat antara mahasiswa dengan 

Dosen Pembimbing tentang penyusunan skripsi, persoalan itu 
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diselesaikan oleh Dekan dan / atau Pembantu dekan I Bidang 

Akademik. 

8) Jika terjadi perbedaan diantara para Dosen Pembimbing terhadap 

materi skripsi, maka Dosen Pembimbing Pendamping berwenang 

memberikan masukan dan saran kepada Dosen Pembimbing 

Utama. Kewenangan terakhir untuk menentukan materi skripsi 

sesuai dengan tanggung jawabnya diserahkan pada Dosen 

Pembimbing Utama setelah memperhatikan saran dan masukan 

Dosen Pembimbing Pendamping atau Pembantu Dekan I Bidang 

Akademis. 

9) Naskah Skripsi dan konsultasi/bimbingan skripsi dinyatakan selesai 

jika para Dosen Pembimbing telah menyetujui dan menanda 

tangani lembar persetujuan 

 

3. SUBSTANSI SKRIPSI 

Penulisan skripsi selalu terikat pada aturan-aturan penulisan 

ilmiah dengan kerangka penulisan Kerangka penulisan skripsi terdiri dari 3 

(tiga) bagian, yaitu : Bagian Awal, Bagian Inti dan Bagian Akhir. 

a. Bagian Awal : 

 Bagian awal terdiri dari : 

i. Halaman Judul ( Bagian Luar dan Bagian Dalam) 

ii. Halaman Persetujuan (oleh Pembimbing –I dan Pembimbing- II). 

iii. Halaman Pengesahan ( oleh para Dosen Penguji dan Diketahui oleh 

dekan). 

iv. Surat pernyataan keaslian penulisan skripsi 
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v. Kata pengantar 

vi. Daftar Isi 

vii. Daftar Lampiran (kalau ada) 

viii. Abstraksi 

 

b.Bagian Isi : 

Bagian isi terdiri dari Bab Pertama (pendahuluan) sampai dengan bab 

terakhir (penutup) : 

a. Bab I Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.5 Kajian Pustaka 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.7 Sistimatika Penulisan. 

b. Bab II  

Merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah-1. 

c. Bab III 

Merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah- 2. 

d. Bab IV Penutup 

1). Kesimpulan 

2). Saran. 

 

3. Bagian Akhir 

 Bagian Akhir dari skripsi berisi : 

1) Daftar Pustaka atau Daftar Bacaan 
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a. Daftar pustaka apabila menyebutkan buku apa saja yang 

menjadi bahan penulisan skripsi. 

b. Daftar bacaan apabila menyebutkan buku apa saja yang 

menjadi bahan  bacaan ketika menulis skripsi. 

2) Lampiran – lampiran sesuai Daftar Lampiran (kalau ada) 

 

Penjelasan Kandungan Unsur-unsur Skripsi  

a.  Bagian Awal 

1) Halaman Judul (Cover), berisi: 

a) Judul Penelitian: Sesuai dengan judul Proposal  

b) Jenis Penelitian 

c) Uraian untuk apa Skripsi diajukan 

d) Nama 

e) Lambang Universitas 

f) Nomor Pokok Mahasiswa 

g) Nama Kesatuan, Nama Universitas, Nama Fakultas  

h) Nama kota tempat Universitas  

i) Tahun diajukan skripsi 

(Contoh halaman judul pada lampiran 4) 

 

2) Halaman Persetujuan dan Pengesahan, Meliputi:  

a) Judul Skripsi 

b) Nama, Nomor Pokok Mahasiswa, dan Program Studi 

c) Nama dan tanda tangan Pembimbing, Ketua Program Studi serta 

Dekan  
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d)  Sebagai bukti untuk : 

(1) Ujian Skripsi (contoh pada lampiran 5) 

(2) Pengesahan sebagai Skripsi (Contoh pada lampiran 6) 

 

 

3) Abstraksi 

a) Abstraksi merupakan intisari dari keseluruhan dengan menyajikan 

pokok-pokok dan ruang lingkup skripsi sebagai berikut: 

(1) Nama peneliti (mahasiswa) 

(2) Judul Penelitian 

(3) Tujuan Penelitian 

   (5) Metode Penelitian 

(6) Kesimpulan  

b) Panjang abstraksi normal adalah 150 - 200 kata atau 1- 1,5 

halaman, diketik dengan jarak 1 spasi 

c) Nomor halaman tidak dituliskan tetapi diperhitungkan sebagai nomor 

iii (Contoh penyajian abstrak pada lampiran 7) 

 

4) Kata Pengantar 

a) Dalam kata pengantar tidak dimuat hal-hal yang bersifat ilmiah dan data  

b) Kata Pengantar memuat hal-hal sebagai berikut: 

(1) Ucapan Syukur kepada Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) 

(2) Ucapan terima kasih kepada orang - orang yang memberikan 

bantuan, misalnya, dosen pembimbing, orang tua, teman dekat. 

(3) Harapan dan implikasi penulis yang timbul sebagai akibat 

penelitian tersebut.  
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(4) Ungkapan yang menyatakan kekurang kesempurnaan skripsi 

 

c) Pada sebelah kanan bawah akhir kata pengantar ditulis nama kota 

dimana universitas tersebut berada. 

d) Dibawah nama  kota, bulan dan tahun, ditulis nama penulis. 

e) Halaman disebelah bawah tengah sebagai nomor : iv  

(Contoh penyajian Pengantar  pada lampiran 8) 

 

5)  Daftar Isi 

a) Daftar isi memuat semua bagian dalam usulan penelitian atau skripsi, 

termasuk urutan Bab, Sub Bab dan Anak Sub Bab dengan nomor 

halamannya. 

b) Nomor halaman ditulis di sebelah bawah tengah sebagai nomor 

halaman :  v 

c) Diketik dengan jarak baris 2 (dua) spasi (Contoh format Daftar Isi 

pada lampiran 9) 

5) Daftar Tabel 

Jika ada  

6) Daftar Gambar 

Jika ada  
 

8) Daftar Lampiran 

    Contoh format daftar lampiran ada pada lampiran 14  
 

b.   Bagian Inti 

1) PENDAHULUAN , isi dari bab ini adalah sama dengan proposal, yang 

berisikan : 
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a).  Latar Belakang Masalah 

Uraian Latar Belakang Masalah dalam Skripsi sesuai dengan uraian 

Latar Belakang Masalah dalam Proposal. 

b).  Perumusan Masalah 

Uraian Perumusan Masalah dalam Skripsi sesuai dengan Perumusan 

Masalah dalam Proposal 

c). Tujuan Penelitian 

Uraian Tujuan Penelitian dalam Skripsi sesuai dengan uraian 

Tujuan Penelitian dalam proposal 

d). Kegunaan Penelitian 

Uraian Kegunaan Penelitian dalam Skripsi sesuai dengan uraian 

Kegunaan Penelitian dalam Proposal 

e). Kajian Pustaka 

Berisi rujukan yang bersifat teoritis dengan menguraikan hal-hal yang 

relevan dengan permasalahan. Tiap-tiap rujukan yang bersifat teoritis, 

ditulis lengkap nama ahli yang berpendapat, diperoleh dari mana 

(buku, jurnal ilmiah atau yang lainnya). Demikian pula rujukan yang 

bersifat normatif. Penulis menjelaskan tentang peraturan yang relevan 

dengan pokok permasalahan. 

f). Metodologi penelitian 

Metode Penelitian Hukum dapat dilakukan melalui Penelitian 

Hukum Normatif (Yuridis Normatif) atau Empiris (Yuridis Empiris). 

Namun untuk bahan Penulisan skripsi Program Studi Ilmu Hukum sangat 

disarankan agar mahasiswa melakukan Penelitian Hukum terhadap 

Norma (Normatif) 
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1. Jenis dan Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ilmu hukum normatif, sumber 

utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial 

karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji 

adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat 

normatif.
3
 Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari Sumber 

Bahan Hukum Primer, sumber bahan hukum sekunder dan 

sumber bahan hukum tersier. 

Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan untuk  

penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang 

mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis, 

penelitian terhadap efektifitas hukum
4
. Tipe penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum deskriptif analisis 

 

2. Sumber Bahan Hukum dan/atau Data 

a).  Sumber Bahan Hukum Primer 

  Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang 

terdiri atas peraturan perundangan-undangan secara hierarki dan 

putusan-putusan pengadilan Sedangkan Data Primer diperoleh melalui 

wawancara terstruktur, questioner, dan lain-lain 
 

b).  Sumber Bahan Hukum Sekunder  

  Sumber Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang 

terdiri atas buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, 

                                                 
3Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung, Mandar 

Maju,2008. h 86 
4 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 30 
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yurisprudensi, hasil penelitian para pakar, atau dengan kata lain yaitu 

bahan hukum diluar dari bahan hukum primer. 

c) Sumber bahan Hukum Tersier adalah Buku-buku Kamus 

 

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum 

dan/atau Data  

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum, bagaimana 

bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasi dengan menyesuaikan 

masalah yang dibahas. Untuk mempermudah perlu digunakan system 

kartu, meliputi : 

d. Kartu kutipan 

e. Kartu ulasan 

f. Kartu analisis 

4. Metode Analisis Data 

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap 

bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu 

hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Pengolah 

tersebut dapat menggunakan metode induksi atau metode deduksi. 

Sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis. 

 

5. Sistematika Penulisan 

Dalam Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang terkandung 

dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab, dari mulai Bab 

I Pendahuluan sampai dengan Bab Keempat Kesimpulan dan Saran. 

 

2) BAB  II 
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Isi dari Bab II ini adalah merupakan uraian jawaban dari rumusan 

permasalahan yang pertama. Penulis harus menganalisa data-data 

yang diperoleh penulis, yang didukung oleh sumber rujukan baik 

teoritis maupun normatif. Analisa yang biasanya digunakan dengan 

menggunakan analisa kualitatif. Kemampuan penalaran penulis akan 

dipertaruhkan dalam bab ini, dan penulis harus konsisten dengan apa 

yang akan dibahas berdasarkan sistematika penulisan yang ada pada 

bab I. 

3) BAB  III 

Isi dari Bab III ini adalah merupakan uraian jawaban dari rumusan 

permasalahan yang kedua. Analisa terhadap permasalahan yang 

kedua tetap harus menggunakan rujukan yang sudah ditulis dalam 

kerangka teori. Pembahasan harus disesuaikan dengan sistematika 

penulisan, jadi apa yang akan dibahas akan lebih terarah dan jelas. 

 

 

 

4) Bab IV Kesimpulan Dan Saran 

a)  Kesimpulan 

kesimpulan harus jelas dan harus sesuai dengan permasalahannya. 

Kesimpulan tidak perlu terlalu banyak, yang penting tidak 

menyimpang dari permasalahannya. dan dalam kesimpulan sebisa 

mungkin dihindari penulisan angka-angka. 

b) Saran 

Saran dapat berupa anjuran yang meliputi aspek operasional, 
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kebijaksanaan atau konsepsional sebagai rekomendasi terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan, 

 

4. BATAS WAKTU PENYELESAIAN SKRIPSI 

a. Jangka waktu pembimbingan dan penyelesaian pembuatan skripsi 

paling lama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkannya 

Surat Keputusan Dekan 

b. Jika sampai batas waktu yang ditentukan 6 (enam) bulan mahasiswa 

masih belum menyelesaikan skripsinya, maka masa bimbingan skripsi 

dinyatakan telah habis dan mahasiswa tidak punya hak untuk 

berkonsultasi/mendapatkan bimbingan skripsi dengan Dosen 

Pembimbing, kecuali mahasiswa mengajukan perpanjangan. 

c. Skripsi yang telah selesai disusun, diperbanyak sejumlah 4 (empat) 

buku. Setelah ditanda tangani oleh para Dosen Pembimbing serta 

diketahui oleh Dekan, diserahkan kepada Sekretariat Progdi untuk 

ditetapkan Hari/Tanggal Ujian serta Para Dosen Pengujinya 

 

 

5. KEASLIAN SKRIPSI 

a.  Seorang Penyusun Skripsi harus memberikan pertanggungjawaban 

ilmiah bahwa penelitian yang dilakukannya dijamin keasliannya. Oleh 

karena itu wajib bagi Penyusun untuk membuat Surat Pernyataan diatas 

materai yang berlaku (materai Rp.6000,-) untuk dilampirkan dalam 

skripsi yang bersangkutan 

b. Skripsi adalah hasil karya ilmiah murni yang dibuat oleh mahasiswa 

ybs dengan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing 
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Pendamping. Apabila dapat dibuktikan bahwa skripsi yang disusun 

oleh mahasiswa ybs ternyata melanggar norma-norma keilmuan 

misalnya; plagiat atau karya tulis orang lain yang diatas-namakan 

dirinya akan dikenakan sanksi akademik oleh Dekan dan Sanksi Pidana 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

c. Pengesahan keaslian skripsi dilakukan oleh KaProgdi 

 

6. UJIAN SKRIPSI 

1. Syarat Ujian Skripsi 

a. Membayar biaya Ujian Skripsi di Biro Keuangan Pusat 

b. Menggandakan sebanyak 4(empat) skripsi yang telah mendapat 

pengesahan dari masing-masing Dosen Pembimbing 

2. Tim Penguji 

a. Skripsi yang telah disusun mahasiswa, diuji dan dipertahankan di 

depan Tim Penguji 

b. Tim Penguji terdiri atas 3-4 (tiga - empat) orang penguji dengan 

komposisi masing-masing : 

1) Satu orang menjadi Ketua Penguji 

2) Satu orang menjadi Sekretaris  

3) Satu atau Dua orang menjadi Anggota 

c. Kualifikasi Dosen Penguji sama seperti kualifikasi Dosen 

Pembimbing Skripsi 

d. Dosen Pembimbing Utama dengan sendirinya menjadi salah satu 

penguji mahasiswa yang bimbingannya, kecuali jika berhalangan 

atau hal lain yang ditentukan Dekan 
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e. Sedapat mungkin 3 (tiga) orang anggota penguji yang lain diambil 

diluar dari Dosen Pembimbing Mahasiswa yang mempertahankan 

skripsinya namun yang relevan dengan penguasaan materi terhadap 

skripsi mahasiswa. Hal ini diharapkan untuk menciptakan kualitas 

dan obyektifitas hasil ujian 

 

3. Waktu Pelaksanaan Ujian Skripsi 

a. Penentuan Waktu atau Jadwal pelaksanaan ujian ditetapkan oleh 

KaProgdi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu menjelang Rapat 

Yudisium 

b. Waktu yang disediakan untuk ujian skripsi paling lama 60 (enam 

puluh) menit bagi setiap manusia 

4. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian 

a. Mahasiswa harus hadir selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit 

sebelum ujian dilaksanakan 

b. Peserta Ujian Wajib menandatangani daftar hadir sesuai nomor 

urut kedatangan masing-masing 

c. Peserta Ujian akan dipanggil masuk Ruang Ujian berdasarkan 

Nomor Urut kehadiran masing-masing  

d. Pelaksanaan Ujian skripsi dilakukan oleh Tim Penguji secara 

bersama-sama (serentak) dipimpin oleh Ketua Penguji 

e. Untuk menjaga obyektivitas dalam pelaksanaanya harus dihindari 

pelaksanaan ujian secara individual oleh Ketua Tim Penguji 

f. Peserta Ujian Skripsi wajib berseragam baju kemeja warna Putih 

bawahan Celana/Rok warna Hitam. Berdasi warna Hitam  
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5. Penilaian 

a. Penilaian diberikan/dilakukan oleh Ketua Tim Penguji atas dasar 

musyawarah dengan Anggota Tim Penguji 

b. Penilaian terhadap hasil Ujian Skripsi mahasiswa didasarkan pada 

dua komponen yang menentukan yakni : 

1).  Nilai Materi Skripsi meliputi: 

a) Latar Belakang Masalah dan Perumusan Masalah 

b) Kerangka Teori  

c) Metode Penelitian 

d) Interpetasi Data 

e) Analisa 

f) Penggunaan Bahasa dan Sistematika Penulisan 

2).  Nilai Ujian Skripsi 

a) Cara menyajikan/presentasi 

b) Cara Menjawab pertanyaan 

 

c. Rumus Penilaian Nilai Akhir  

NA =
Nilai Materi Skripsi (0-100)+Nilai Ujian Skripsi (0-100) 

2 

d. Predikat Kelulusan Ujian Skripsi ditentukan sebagai berikut : 

Nilai Angka Nilai Huruf 

≥    80  -  100 A 

≥    75  -  < 80 A-
 

≥    70  -  < 75 B+ 

≥    65  -  < 70 B 
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≥    60  -  < 65 B- 

≥    55  -  < 60 C+ 

≥    50  -  < 55 C 

≥    45  -  < 50 C- 

≥    35  -  < 45 D+ 

≥    25  -  < 35 D 

0   -  < 25 E 

Note : Mahasiswa dinyatakan lulus Jika Nilai Akhir Ujian  

   Skripsi minimal C (≥  50 - < 55) 

 
e. Hasil Ujian Skripsi/Nilai diumumkan kepada mahasiswa oleh 

Ketua Tim Penguji segera setelah Ujian Skripsi berakhir 

f. Jika skripsi mahasiswa dinyatakan lulus murni (tanpa 

catatan/revisi) maka skripsi tersebut dapat langsung dijilid sesuai 

dengan ketentuan, dan apabila dinyatakan lulus dengan 

catatan/revisi maka Penjilidan Skripsi dilakukan setelah revisi 

dengan saran Tim Penguji 

g. Jika mahasiswa dinyatakan tidak/belum lulus atau dinyatakan lulus 

dan menghendaki untuk Ujian Ulang, maka disamping 

memperhatikan saran-saran Tim Penguji, Prosedur administrasi 

harus dipenuhi sebagaimana pertama kali mengurus Ujian Skripsi. 

 

7. PERBAIKAN SKRIPSI 

a. Materi Perbaikan 

1) Perbaikan dilakukan terhadap materi skripsi yang oleh Tim Penguji 

dianggap perlu diperbaiki ditambah atau dikurangi sehingga tujuan 

pembuatan skripsi memenuhi syarat akademik sebagai karya tulis 

ilmiah 
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2) Perbaikan skripsi tidak merubah substansi yang menjadi topik yang 

akan dibahas sesuai dengan Judul skripsi 

b. Waktu Perbaikan 

1) Waktu perbaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan 

ujian skripsi 

2) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pada angka 1) 

tersebut diatas mahasiswa ybs mengalami hambatan karena sakit 

atau lainnya, maka mahasiswa ybs wajib memberitahukannya 

kepada Dosen Penguji, Dosen Pembimbing dan Pimpinan Fakultas 

(cq. Pembantu Dekan I) 

3) Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam yudisium S-1 dengan 

catatan harus melakukan perbaikan skripsi, maka ijazah Sarjana 

Hukum baru dapat diberikan setelah ybs menunjukkan bukti 

perbaikan skripsi 

 

 

c. Bukti selesai perbaikan 

1) Bukti perbaikan Skripsi harus dikonsultasikan lebih dahulu kepada 

Dosen Penguji, Dosen Pembimbing dan Pimpinan Fakultas (cq. 

Pembantu Dekan I) 

2) Setelah mendapat persetujuan dari Dosen Penguji, Dosen 

Pembimbing dan Pimpinan Fakultas (cq. Pembantu Dekan I), 

skripsi dapat dijilid sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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BAB IV 

CARA PENULISAN 

 

 

3.l.  Ketentuan Penulisan Skripsi 

1. Teknis Penulisan/ Standard Penulisan : 

Skripsi merupakan karya (tulis) ilmiah, maka penulisan  

skripsi harus mengikuti kelaziman penulisan ilmiah yang berlaku 

secara umum. 

1) Bentuk, ukuran dan format skripsi 

a) Bentuk skripsi berukuran ”A4” dengan jenis kertas HVS 70-

80 gram secara satu muka (tidak boleh bolak-balik) 

b) Jenis atau bentuk huruf Times New Roman dengan ukuran 

12. 

c) Jumlah halaman skripsi sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) 

halaman terhitung mulai Bab I : Pendahuluan sampai dengan 

Bab Penutup. 

 

2) Skripsi diketik dengan format 2 (dua) spasi, dengan batas margin : 

- batas atas   : 4 cm 

- batas bawah  : 3 cm 

- batas kiri  : 4 cm 

- batas kanan  : 3 cm 

3) Alinea baru dimulai setelah 7 (tujuh)  huruf dari garis  margin kiri. 

4) Huruf miring hanya digunakan untuk : 
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a) penekanan sebuah kata atau kalimat 

b) menyatakan judul buku atau majalah. 

c) menyatakan kata atau frase asing. 

5)  Sampul luar (cover) terbuat dari kertas  buffalo berwarna merah 

hati. 

6)  Tulisan pada sampul luar (cover) dan halaman persetujuan skripsi 

sesudah sampul luar ditulis dengan huruf besar dan tahun 

pembuatan skripsi, seperti contoh pada lampiran. 

7)  Nomor Halaman : 

a)  Halaman-halaman bagian awal skripsi (sampai dengan daftar 

isi) nomor urut angka Romawi kecil, (i, ii, iii dan seterusnya). 

Angka ditulis di bagian bawah di tengah halaman dua spasi di 

bawah teks. Dua halaman (cover dan halaman persetujuan) 

dihitung tetapi tidak diberi nomor. 

b)  Halaman-halaman berikutnya (mulai Pendahuluan) diberi nomor 

urut angka Arab (1,2,3 dan seterusnya) ditulis di sudut kanan, 

dua spasi diatas teks, kecuali jika pada halaman itu dimulai baab 

baru, maka nomor halaman-halaman ditulis di bagian bawah 

ditengah halaman, dua spasi di bawah teks. 

8)  Pendahuluan dijadikan Bab I 

9) Tiap-tiap Bab diberi nomor urut angka Romawi besar (I, II, III dan 

seterusnya) diatas judul Bab. 

a)  Judul Bab ditulis dengan huruf besar tanpa garis bawah dan 

tanpa diakhiri titik. 

b) Bab (biasanya) dibagi dalam beberapa sub bab. Judul su bab 
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ditulis dengan huruf kecil dengan garis bawah tanpa titik 

(sebagai pengganti garis bawah dapat ditulis dengan huruf 

tebal pakai komputer); huruf pertama dari tiap-tiap kata ditulis 

dengan huruf besar. Judul sub bab di dahului dengan huruf Latin 

besar (A<B<C< dan seterusnya). 

c)  Jika sub bab dibagi dalam sub-sub bab, judul sub-sub bab 

didahului angka Arab (1,2,3 dan seterusnya), judul sub-sub bab 

ditulis dengan huruf kecil; huruf besar hanya huruf pertama 

pada awal (kalimat) judul, diakhiri dengan titik dan titik 

bergaris bawah. Penulisan judul sub bab dan sub-sub bab 

dimulai dan tidak bergaris bawah. 

d) Jika sub-sub bab dibagi ke dalam bagian yang lebih kecil, maka 

sebelum judul diawali dengan huruf Latin  kecil (a.b.c dan 

seterusnya) dan jika masih perlu dibagi dalam bagian lebih kecil 

lagi, maka didahului dengan angka Arab yang dikurung, contoh: 

(1), (2), (3) dan seterusnya. 

e) Kata-kata ungkapan pribadi, motto dan sebagainya dimuat 

dalam halaman tersendiri sebelum halaman kata pengantar. 

 

2. Kutipan : 

ada dua macam kutipan langsung dan kutipan tidak langsung 

(parafrasa/ paraphrasa): 

1) Kutipan langsung : 

a) Kutipan langsung adalah kutipan yang berasal dari suatu 

sumber yang dikutip sama dengan aslinya baik mengenai 

susunan kata-katanya, ejaan maupun tanda bacanya. 
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b) Kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris dimasukkan 

ke dalam teks dengan spasi dua dan diberi tanda kutip (“.......”) 

pada awal dan akhir kutipan. 

c) 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. 

d) Apabila dalam kutipan perlu dihilangkan beberapa bagian 

kata/ kalimat dalam suatu paragraf (mungkin dianggap tidak 

penting), maka bagian-bagian yang dihilangkan itu diganti 

dengan tiga buah titik (tidak termasuk titik sebagai akhir 

kalimat) yang diketik jarang (elliptispoints) diselingi satu 

karakter (huruf) dan gunakan ellips panjang mulai dari margin 

kiri sampai margin kanan jika menghilangkan satu parangraf 

atau lebih. 

e) Kalau perlu disisipkan sesuatu kata ke dalam kutipan, 

pergunakan tanda kurung besar. 

f) Kalau dalam kutipan yang panjangnya kurang dari lima baris 

terdapat tanda kutip dua koma (“........”) maka tanda kutip itu 

diubah menjadi tanda kutip satu koma (’........’) 

g) 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 



- 40 - 

tidak (garis bawah dari penulis) berlaku untuk setiap 

perubahan dan tambahan terhadap bentuk asli bahan yang 

dikutip. 

h) 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). Dalam hal-hal tertentu nomor kutipan atau 

dibelakang kata-kata tertentu. Nomor kutipan berurutan dari 

awal sampai bab terakhir, tidak dibubuhi titik (kecuali akhir 

kalimat), tanda kurung dan lain-lain. 

 

2) Kutipan Tidak Langsung (Parafrasa/ paraphrasa): 

a. Kutipan tidak langsung pada dasarnya adalah pengutipan 

yang menitikberatkan pada isi, maksud dan jiwa kutipan 

bukan cara dan bentuk kutipan. 

b. Kutipan tidak langsung tidak menggunakan tanda kutip 

(“........”), namun tetap harus dicantumkan nomor kutipan 

dan sumber kutipan yang dimuat dalam catatan kaki 

(footnote) dengan nomor yang sama. 

 

3. Catatan Kaki (footnote) : 

a. Catatan kaki (footnote) adalah catatan pada kaki halaman untuk 

menyatakan sumber, pendapat, fakta atau ikhtiar atas suatu 

kutipan dan dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal 

dikemukakan di dalam teks. 

b. Sesuai dengan namanya, catatan kaki (footnote) ditempatkan pada 
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kaki halaman, tetapi untuk memudahkan pengetikan “footnote” 

dapat ditempatkan di belakang/ akhir tiap-tiap bab, enam spasi 

sesudah baris kalimat terakhir tanpa membubuhkan judul “catatan 

kaki/ footnote” atau judul lain. Catatan kaki pada halaman baru 

sebelum halaman daftar bacaan, dengan diberi judul “catatan 

kaki” atau “footnote”. 

c. Kalau catatan kaki (footnote) ditempatkan pada kaki halaman 

maka perlu diperhatikan hal-hal berikut ini: 

1) Ditempatkan pada halaman yang sama dengan bagian 

yang dikutip atau diberi komentar. 

2) Pada jarak dua spasi di bawah teks/ baris kalimat 

terakhir ditarik garis pemisah sepanjang lima belas 

karakter (huruf) dimulai dari margin kiri. 

3) Catatan kaki pertama pada halaman yang 

bersangkutan juga diberi jarak dua spasi di bawah 

garis pemisah 

4) Nomor-nomor catatan kaki (footnote) disusun 

berurutan dengan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya). 

Mulai bab satu sampai terakhir/ penutup (nomo 

”footnote” pertama dalam bab berikutnya adalah 

lanjutan nomor ”footnote” terakhir bab sebelumnya) 

ditempatkan setengah spasi diatas baris pertama 

sebelum huruf awal catatn kaki tanpa titik, tanda 

kurung dan lain-lain (langsung, tanpa diselingi satu 

karakter (huruf) kosong) 
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5) 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. 

6) Jika pada halaman yang samaterdapat dua catatan kaki 

atau lebih, maka jarak antara tiap-tiap catatan kaki 

adalah dua spasi. 

d. Bentuk-bentuk Catatan Kaki (footnote) 

Berikut ini diuraikan bentuk-bentuk dan contoh-contoh 

catatan kaki (footnote) untuk sumber-sumber kutipan dari, 

majalah, surat kabar, karya yang tidak diterbitkan atau 

dipublikasikan, wawancara, ensiklopedi 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 
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2) Mengutip dari buku yang ditulis oleh dua atau tiga orang 

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 dati et alii artinya dengan orang-orang lain 

atau dengan kawan-kawan. 

5
Dardji Darmodohardjo, 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, 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 
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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 berturut-turut : nama penulis (seperti 

pada buku), judul tulisan diantara tanda kutip, nama 

majalah (diberi garis bawah atau huruf tebal/ cetak miring 

pakai komputer,  nomor tahun 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 

c. Surat Kabar: 
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Seperti pada majalah nama penulis mungkin 

dicantumkan mungkin juga tidak. 

11
Denny J.A. ”Menciptakan Konvensi Demokrasi”, 

Kompas, 21 Agustus 1999, h. 4 

d. Karya yang tidak diterbitkan : 

12
A. Hamid S. Attamini, ”Peranan Kepustakaan 

Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelengaraan 

Pemerintah Negara”,I. Disertasi, Fakultas Huku Universitas 

Indonesia, Jakarta, 1990, h. 126 

e. Wawancara: 

13
Wawancara dengan Sudarto Radyo Suwarno, Ketua 

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, 16 Juni 1998 

 

f. Tulisan dan Ensiklopedia nama penulis diketahui atau tidak 

diketahui: 

14
Erwin N. Griswold, ”Legal Education”, 

Encyclopedia America XVII, 1987, h. 267. 

15
”Interpellation”, Encyclopedia Britanica XIV, 1970, 

h. 521 

g. Mengutip dari bahan yang dikutip, penulis yang langsung 

dicantumkan lebih dahulu, kemudian penulis asli: 

16
Josef Riwu Koko, Analisa Hubungan Pemerintah 

Pusat dan Daerah di Indonesia, Edisi I, Bina Aksara, Jakarta, 

1982, h. 6; dikutip dari F. Soegeng Istanto, Beberapa Segi 

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Negara 
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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 kutiipan 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 

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 
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disebut dua macam buku atau lebih maka untuk 

menghindarkan kekeliruan harus dijelaskan buku mana yang 

dimaksud mencantuan 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, Sejaah Ketatanegaraan Republik 

Indonesia, cetakan III, Bumi Aksara, Jakarta, 1990 

(selanjutnya disingkat Joeniarto II), h.47 

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 Joeiarto 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 
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catatan kaki atau footnote. 

21
Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah Pada 

Tingkat II, Cetakan I, Maju, Bandung, 1990. h.37 

22Ibid, (tanpa halaman, berarti dikutip dari sumber 

sebelumnya nomr kutipan 21 dengan halaman yang sama h.37)  

23Ibid, h.54 (jika halamannya berbeda). 

24Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, 

Cetaan I, Remadja Karya, Bandung 1989, h.72  

25
Padmo Wahyonio, Masalah Ketatanegaraan 

Indonesia Dewasa ini, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984, h.72 

26
Lexy J. Maleong, op.cit., h.178 (halamannya 

berbeda) 

3.1.1. Daftar Pustaka/ Daftar Bacaan 

1 Pada bagian akhir skripsi dicantumkan Daftar Bacaan. 

Penyebutan Daftar Bacaan ini dimaksudkan sudah 

mencaup semua bahan yang kegiatan penyusunan skripsi 

di dalamnya sudah termasuk buku, majalah suratkabar, 

jurnal, kamus, dsb 

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 dan seterusnya dimulai setelah empat 

karakter (huruf) dari garis margin kiri dan antara 

dikosongkan spasi. 

b. Nomor halaman tidak ada (tidak dicantumkan) 
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c. Nama pengarang atau enulis 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 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. 
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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 lain-lain) maka sumber-sumber tersebut 

dikelompokkan dan tiap-tiap kelompok juga disusun 

menurut abjad. 

 

3.1.2. 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. 

2 Isi (kata) pengantar mengenai substansi skripsi tidak perlu 

merendah secara berlebihan supaya tidak timbul kesan 

pada pembaca bahwa skripsi anda “tidak ada apa-apanya” 

3 Hindari sejauh mungkin penggunaan: 
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a. Kalimat-kalimat yang panjang 

b. Kata-kata “ …… yang mana …..”, “ …… sejauh 

mana ……” …. Oleh karena mana …..”, dan kata-kata 

lain semacam itu. 

4 Istilah yang dipakai istilah Indonesia atau yang sudah di 

Indonesiakan, jika terpaksa harus memakai isilah asing 

digunakan huruf yang dicetak miring. 

5 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” 

6 Singkatan atau akronim tidak boleh digunakan pada awal 

kalimat. 

 

3.1.3. 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   anoniem, tanpa nama (t.n); no name (n.n) 

Ante   di atas, dimuka, supra 
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a.o.   among others, antara lain (a.l); inter alia (t.a) 

a.quo   dalam hal ini (dhi) 

C. atau Ca  circa, kira-kira, sekitar (tentang tahun) 

Chap (s)  chapter (s) bab (-bab) 

C,q   casu quo, dalam Perkara/ Kejadian ybs 

Et.al   et alii, dan kawan-kawan 

Etc.   Atcetera, dan lain-lain 

Et. Seq   et sequentea, dan selanjutnya, dan seterusnya 

h.   halaman 

ibid   ibidem, pada tempat yang sama 

id   idem (sama) 

Intra   di bawah 

Jis   juncties, berhubungan dengan (jamak) 

Jo.   Juncto, berhubungan dengan (tunggal) 

Loc.cit.   loco cotato, pada tempat yag telah disebut/  

   Dikutip 

N.B.   Nota Bene, harap diperhatikan 

n.d.    no date, tanpa tanggal (tt) atau tanpa  

   penerbitan 

n.n   nomen disco, tanpa nama (t.n) 

nu (s)   numero (s) nomor (-nomor), no. 

Op.cit.   opera citato, dalam karya yang telah disebut/ 

   Dikutip 

p.   page , halaman (h.) 

p.s.   post scriptum, catatan akhir 
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q.q.   qualitate qua, dalam kedudukan (kualitas) 

   sebagai wakil 

quod non  padahal tidak 

sec (s)   section (s), pasal (-pasal) 

vide   lihat 

vs   versus, lawan 

vol (s)   volume, jilid, series (ser) 

 

3.1.4. Penggunaan Gelar, pangkat dan sebagainya 

Gelar, pangkat dan sebagainya seperti  Prof., Mr., Dr., SH., 

MS., MH., dan atribut-atribut 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 V 

PENUTUP 

 

 

1. Dengan berlakunya Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini, maka semua 

Dosen dan mahasiswa khususnya di lingkungan Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur harus 

melaksanakan dengan penuh tanggungjawab, sehingga terjadi 

keseragaman baik dalam format maupun kesatuan bentuk dalam proses 

penyelesaian skripsi 

 
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini merupakan buku pegangan bagi 

mahasiswa yang akan menulis skripsi. 

 
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman ini, sejauh tidak 

bertentangan dengan  ketentuan-ketentuan yang berlaku dapat diatur lebih 

lanjut dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur. 

 

     Surabaya,   November 2016 

                    Dekan, 

 

Dr. Sutrisno, SH, M.Hum. 
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Lampiran 1 : Format  HALAMAN  JUDUL PROPOSAL 

 

 

WANPRESTASI DALAM PROGRAM ASURANSI BEASISWA 

PADA PERUSAHAAN ASURANSI 

 

 

PROPOSAL 

 

 

 

 

Oleh : 

HADI  NURDIANSYAH 

NPM. 137010001 

 

 

 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL"VETERAN"JAWA TIMUR 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  

SURABAYA 

201.. 
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Lampiran 2  : Format HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK 

MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL 

PENELITIAN  

 

Judul Penelitian : 

 

 

Nama Mahasiswa  : 

NPM : 

Program Studi : 

Fakultas : 

 

Telah disetujui untuk mengikuti Seminar Proposal  

pada tanggal  .... Januari  2017 

 

Menyetujui, 

Pembimbing, 

 

 

NIP/NPT 

      

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi 

 

 

  NIP/NPT 
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Lampiran 3 : Format HALAMAN PERSETUJUAN DAN 

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL 

PENELITIAN 
 

Judul Penelitian : 

 

Nama Mahasiswa  : 

NPM : 

Program Studi : 

Fakultas : 

Telah diuji dan diseminarkan pada tanggal  .... Januari  2017 

 

Menyetujui, 

     Pembimbing, Tim Penguji: 

  1. 
 

 

                  

      NIP/NPT  NIP/NPT 
 

       2.  

 

      

   NIP/NPT 
 

  3. 

 
 

 

 NIP/NPT 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi 

 

 

NIP/NPT 
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Lampiran 4 : Format HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI 

SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN 
 

Judul Penelitian : 

 

Nama Mahasiswa  : 

NPM : 

Program Studi : 

Fakultas : 

Telah direvisi dan diterima pada tanggal  .... Januari  2017 

 

Menyetujui, 

     Pembimbing, Tim Penguji: 

  1. 
 

 

                  

      NIP/NPT  NIP/NPT 
 

       2.  

 

      

   NIP/NPT 
 

  3. 

 
 

 

 NIP/NPT 

Mengetahui, 

Koordinator Program Studi 

 

 

NIP/NPT 
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Lampiran  5 :  Format HALAMAN JUDUL (COVER)  

  (Kertas Buffalo Warna Merah) 

 

WANPRESTASI DALAM PROGRAM ASURANSI BEASISWA 

PADA PERUSAHAAN ASURANSI 
 

 

SKRIPSI 
 

diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana 

Hukum pada Fakultas Hukum UPN  "Veteran" Jawa Timur 

 

 

 

Oleh : 

HADI  NURDIANSYAH 

NPM. 137010001 
 

 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR 

FAKULTAS HUKUM 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM 

SURABAYA 

201.. 
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Lampiran 6 : Format HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI 

UJIAN SKRIPSI 
 

WANPRESTASI DALAM PROGRAM ASURANSI BEASISWA 

PADA PERUSAHAAN ASURANSI 
 

 

 

Disusun Oleh : 

 

 

HADI  NURDIANSYAH 

NPM. 137010001 
 

 

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi  

pada tanggal  ... Januari 2017 
 

Menyetujui, 

Pembimbing 

 

 

 

                           NIP/NPT  

Mengetahui,  

D E K A N 

 

 

NIP/NPT 
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Lampiran 7 : Format HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI 
 

WANPRESTASI DALAM PROGRAM ASURANSI BEASISWA 

PADA PERUSAHAAN ASURANSI 
 

                                   Oleh : 

 

HADI  NURDIANSYAH 

NPM. 137010001 
 

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi 

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 

Pada tanggal ... Januari 2017 
 

     Pembimbing Tim Penguji: 

  1. 
 

 

                  

      NIP/NPT  NIP/NPT 
 

       2.  

 
 

      

   NIP/NPT 
 

  3. 

 
 

 

 NIP/NPT 

Mengetahui, 

DEKAN 

 

NIP/NPT 
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Lampiran 8 : Format HALAMAN REVISI SKRIPSI 
 

WANPRESTASI DALAM PROGRAM ASURANSI BEASISWA 

PADA PERUSAHAAN ASURANSI 
 

                                   Oleh : 

 

HADI  NURDIANSYAH 

NPM. 137010001 
 

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi 

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur 

Pada tanggal ... Januari 2017 
 

     Pembimbing Tim Penguji: 

  1. 
 

 

                  

      NIP/NPT  NIP/NPT 
 

       2.  

 
 

      

   NIP/NPT 
 

  3. 

 
 

 

 NIP/NPT 

Mengetahui, 

DEKAN 

 

NIP/NPT 
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Lampiran 9 : Format ABSTRAKSI 
 

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  

FAKULTAS HUKUM  

 

Nama Mahasiswa   : Hadi Nurdiansyah 

NIM   : 1371010001 

Tempat Tanggal Lahir : Demak, 23 Maret 1988 

Program Studi  : Strata 1 (S1) 

Judul Skripsi  :  

 

WANPRESTASI DALAM PROGRAM ASURANSI BEASISWA PADA 

PERUSAHAAN ASURANSI 

 

 

ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wanprestasi 

terhadap kelangsungan belajar anak dalam program  asuransi beasiswa pada 

asuransi jiwa. Penelitian ini menggunakan metode deduktif analisis melalui 

Library Research. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis 

ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Analisa data menggunakan 

analisa kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan asuransi AJB Bumi 

Putra 1912 sebagai acuan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian asuransi ada sejak adanya kata sepakat antara penanggung dan 

tertanggung. Perjanjian dimulai sejak polis diiterbitkan dan polis baru akan 

diterbitkan bila tertanggung telah membayar premi pertama. Kelalaian atau 

kesengajaan tidak melaksanakan kewajiban membayar premi adalah 

Wanprestasi terhadap kesepakatan isi perjanjian asuransi. Hal ini yang 

menyebabkan klien asuransi tidak bisa diterima oleh tertunjuk apabila 

tertanggung meninggal dalam masa asuransi. 

 

Kata kunci : Wanprestasi, asuransi, beasiswa. 
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Lampiran 10 :  Contoh Format KATA PENGANTAR 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Alhamdulillaahirabbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT, Sang 

Pemberi nafas hidup pada seluruh makhluk. Hanya kepadaNya-lah syukur 

dipanjatkan atas selesainya skripsi ini Sejujurnya penulis akui bahwa pendapat 

sulit ada benarnya, tetapi faktor kesulitan itu lebih banyak datang dari 

diri karena itu, kebanggan penulis bukanlah pada selesainya skripsi ini, 

melainkan kemenangan atas berhasilnya menundukan diri sendiri. Semua 

kemenangan dicapai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak selama proses 

penyelesaian skripsi itu, penulis "wajib" mengucapkan terima kasih kepada 

mereka yang disebut berikut  

1. Bapak ................................ selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" 

Jawa Timur 

2. Bapak ................................ selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN 

"Veteran" Jawa Timur 

3. Bapak ................................ selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN 

"Veteran" Jawa Timur 

4. Bapak ................................ selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur 

5. Bapak ................................ SH,MH, selaku pembimbing yang memiliki 

empati terhadap kondisi penulis. 

6. Bapak...................... SH,M.Hum. selaku Ketua Pengadilan Negeri 

Surabaya atas bantuan dan fasilitas serta kerjasamanya. 
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7. Bapak  ............................. SH,MH selaku dosen wali yang bersedia 

'direpoti' untuk masalah penulis selama kuliah di Progdi Ilmu Hukum 

tercinta ini. 

8. Bapak.............SH, M,Hum. dan Ibu  ..........SH,M.Hum, terutama atas 

masukan dan diskusinya selama menjadi tim penguji. 

9. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum ...... 

10. Bapak dan Ibuku ............................. dirumah dan seluruh keluargaku. 

11. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh dosen di 

Program Studi Ilmu Hukum yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.  

12. Sobat-sobat dekatku :  .......  

13. Terakhir, untuk calon pendamping hidupku…..  

Sungguh penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan 

penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa skripsi ini Insya Allah akan 

berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta 

kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki 

kekurangan yang ada. 

 

 

       Surabaya,   Januari 2017 

Penulis 

 

 

 

 



- 66 - 

Lampiran 10: Contoh Format DAFTAR ISI 
 

DAFTAR ISI 

             

 

HALAMAN JUDUL ..........................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI ...  ii 

HALAMAN REVISI SKRIPSI .........................................................  iii  

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ...........................................  iii  

KATA PENGANTAR ........................................................................  iv 

DAFTAR ISI .......................................................................................  v 

DAFTAR TABEL (jika ada) .............................................................  vi 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) ........................................................  vii 

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) ....................................................  viii 

ABSTRAK ..........................................................................................  ix 

 

BAB I       PENDAHULUAN .............................................................  1 

1 1. Latar Belakang Masalah ..............................................  1 

1.2. Perumusan Masalah ....................................................  11 

1.3. Tujuan Penelitian ........................................................  12 

1.4. Manfaat Penelitian ......................................................  12 

1.5.  Kajian Pustaka............................................................  13 

a. Azas-Azas umum dalam Perjanjian  .....................  14 

b. Wan Prestasi Dalam perjanjian. ...........................  15 
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c. Perjanjian Asuransi ...............................................  16 

1.6  Metodologi Penelitian ...............................................    17 

a. Pendekatan Masalah .............................................    17 

b. Sumber Bahan Hukum .........................................    18 

c. Metode Pengumpulan Bahan Hukum ...................    18 

d. Teknik Analisa  .....................................................    19 

e. Sistematika Penulisan ...........................................    20 

 

BAB II      AKIBAT HUKUM WANPRESTASI...... ......................    22 

2.1. Bentuk Wanprestasi Dalam Asuransi Beasiswa .........    22 

2.2. Akibat  Hukum Wanprestasi .......................................  30 

 

BAB III UPAYA HUKUM AKIBAT WANPRESTASI 

DALAM PROGRAM ASURANSI BEASISWA ........... .  31 

3.1 Ganti Rugi  ...................................................................  31 

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam 

Perjanjian Asuransi ...................................................    40 

 

BAB IV    PENUTUP .........................................................................  57 

4.1. Kesimpulan .................................................................  57 

4.2. Saran............................................................................  58 

 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................  59 

LAMPIRAN 
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Lampiran 11:  Contoh Format SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

PENULISAN SKRIPSI 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Hadi Nurmansyah 

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 22 Desember 1986 

NPM : 06710101101 

Konsentrasi  : Perdata 

Alamat : Perumahan Dian Regency Blok H Sidoarjo 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul : 

”WANPRESTASI DALAM PROGRAM ASURANSI BEASISWA DALAM 

PERUSAHAAN ASURANSI” dalam rangka memenuhi syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya 

cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan 

hasil jiplakan (plagiat). 

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat),  

maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan 

(Sarjana Hukum ) yang saya peroleh. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 

penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya. 

 

    Mengetahui      Surabaya, 13 Januari 2017 

    Pembimbing     Penulis, 

 

 

 

(Dr. Sutrisno, SH, M.Hum.)       Hadi Nurmansyah 

         NPM. 1371010001 

 

 

Materai 

Rp. 6.000,- 
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Lampiran 12: Format DAFTAR GAMBAR 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Alur Pertanyaan ....................................................... 84 

Gambar 2. Struktur Organisasi  ................................................ 85 
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Lampiran 15:SKEMA ALUR PENYELENGARAAN SKRIPSI 
 

Skema Alur Penyelenggaraan Skripsi 
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BUKU PEDOMAN SKRIPSI 

FAKULTAS HUKUM 
 

 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR 

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 

Telp. 031-8794313, Fax 8706372 

http//www.upnjatim.ac.id 

http//www.fh.upnjatim.ac.id 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 
Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-

Nya Buku Pedoman Penulisan Skripsi ini dapat disusun dan diterbitkan. 

Buku ini disusun berdasarkan pada Surat Keputusan Dekan Fakultas 

Hukum UPN ”Veteran” Jawa Timur Nomor: SKEP/20/VIII/2009, tanggal 24 

Agustus 2009 tentang Buku Pedoman Skripsi 

Tujuan Penyusunan buku pedoman skripsi ini adalah memberikan 

gambaran yang lebih jelas kepada mahasiswa dan dosen mengenai materi dan 

teknik penulisan Rancangan Penelitian Skripsi (Proposal) dan Hasil Penelitian 

Skripsi. 

Dengan dikeluarkannya Buku Pedoman ini diharapkan akan 

mempermudah mahasiswa dalam melaksanakan penulisan Proposal dan Skripsi. 

 

 

      Surabaya,   November 2016 

         DEKAN 

 
           

             Dr. Sutrisno, SH, M.Hum. 
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