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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. PENGERTIAN, KEDUDUKAN, DAN BOBOT SKRIPSI 

1. Pengertian Skripsi 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah akademik mahasiswa dalam 

bentuk paparan hasil penelitian yang membahas secara sistematis 

mengenai suatu masalah dan penyelesaiannya. Skripsi disusun dalam 

pembimbingan dosen dan dipertahankan dalam sidang ujian skripsi 

sebagai salah satu syarat penyelesaian studi dan memperoleh gelar 

Sarjana Hukum.  

Skripsi yang disusun oleh mahasiswa Fakultas Hukum 

mempunyai kriteria sebagai berikut: 

a. Skripsi  merupakan  karya  orisinal dan otentik  mahasiswa  di bawah 

bimbingan dosen sesuai dengan bidang keahliannya dan ditetapkan 

dengan surat keputusan dekan. 

b. Topik yang diangkat dalam skripsi merupakan permasalahan di 

bidang hukum. 

c. Penulisan skripsi didasarkan pada hasil penelitian yang sesuai 

dengan kaidah penelitian hukum. 

d. Skripsi  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan benar. 

e. Skripsi dipertahankan oleh mahasiswa melalui sidang ujian di 

hadapan tim penguji yang ditetapkan dengan surat tugas Dekan. 

2. Kedudukan dan Bobot Skripsi 

Skripsi adalah mata kuliah wajib yang ditawarkan pada semester 

8 (delapan) dan bobot mata kuliah Skripsi adalah 6 (enam) SKS. 

 

B. TUJUAN PENULISAN SKRIPSI DAN JENIS PENELITIAN HUKUM 

1. Tujuan Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi merupakan unjuk kemampuan akademik 

mahasiswa dalam merumuskan ide secara logis, kritis, sistematis dan 

argumentatif dan mengkomunikasikan ide tersebut kepada khalayak 

melalui suatu karya tulis ilmiah yang disusun secara metodis sesuai 

dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Penulisan  
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skripsi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan melatih 

kemampuan penalaran dan kecakapan mahasiswa dalam 

mengidentifikasi dan merumuskan isu hukum serta menemukan jawaban 

atau solusi atas isu hukum yang dihadapi sesuai dengan kaidah-kaidah 

keilmuan dan penelitian ilmiah. 

2. Tujuan Penelitian Hukum 

Penelitian hukum bertujuan untuk :  

a. menemukan norma hukum dan asas-asas hukum yang mengatur 

perbuatan, peristiwa atau keadaan tertentu. 

b. mengidentifikasi ambiguitas dan memperbaiki kelemahan hukum. 

c. menguji secara kritis aturan hukum, norma hukum, prinsip atau asas 

hukum, untuk memeriksa koherensi atau konsistensinya. 

d. mengidentifikasi dan menilai dampak yang akan muncul sebelum 

pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dan dampak  

yang muncul setelah pemberlakuan peraturan perundang-undangan. 

e. mengidentifikasi dan menilai faktor-faktor yang mempengaruhi 

bekerjanya hukum atau penerapan hukum di masyarakat. 

f. mengidentifikasi dan menilai kebijakan (policy) hukum dari suatu 

tatanan hukum. 

3. Jenis Penelitian Hukum 

Jenis penelitian hukum yang digunakan di Fakultas Hukum Untika, 

antara lain sebagai berikut: 

a. Penelitian doktrinal/normatif 

Penelitian doktrinal atau penelitian normatif adalah kajian untuk 

memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya 

bertumpu pada penelaahan secara kritis, sistematis dan mendalam 

terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan (yurisprudensi), kasus-kasus hukum, dan pendapat para 

ahli hukum. Dengan mengurai dan menganalisis bahan pustaka dan 

dokumen-dokumen hukum (law in books) tersebut diharapkan dapat 

dicapai hasil untuk tujuan praktis berupa pemecahan masalah hukum 

tertentu, dan tujuan teoretik berupa ditemukannya falsafah, asas-asas 

hukum dan kerangka berpikir tentang hukum yang mengatur suatu 

permasalahan tertentu. 
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Penelitian doktrinal atau normatif berbasis pada kepustakaan 

(library research) atau studi pustaka, yaitu penelusuran bahan 

pustaka dan dokumen hukum untuk kemudian dipilah ke dalam bahan 

hukum primer dan sekunder dan selanjutnya bahan-bahan hukum 

tersebut dianalisis dalam rangka memecahkan masalah hukum.  

b. Penelitian non doktrinal/sosiolegal/empiris 

Penelitian nondoktrinal adalah penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan metode dan teori-teori ilmu-ilmu sosial atau ilmu 

lainnya untuk mengkaji hukum. Kajian nondoktrinal tersebut 

menempatkan hukum sebagai fenomena atau gejala sosial yang 

dapat diamati (law in action; law in concreto) dan dijelaskan 

keterkaitannya dengan gejala lainnya dalam kenyataan sosial. Bentuk 

kajian nondoktrinal misalnya tentang bekerjanya hukum di 

masyarakat, perilaku masyarakat dalam berhukum, faktor-faktor non 

hukum yang mempengaruhi pembentukan dan pemberlakuan hukum, 

identifikasi hukum tidak tertulis, dan pengaruh atau dampak 

pemberlakuan hukum terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi 

dan politik masyarakat. 

Penelitian nondoktrinal merupakan penelitian yang berbasis pada 

data primer yang diperoleh melalui wawancara (interview), 

pengamatan (observation), dan data sekunder yang diperoleh dari 

studi pustaka (library research).  

Penelitian nondoktrinal bersifat kuantitatif dan kualitatif. Penelitian  

kuantitatif lazimnya menggunakan desain eksplanatoris dengan teknik 

pengumpulan data melalui survei dan eksperimen laboratorium. 

Namun penelitian nondoktrinal yang digunakan di Fakultas Hukum 

Untika adalah penelitian kualitatif dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh deskripsi atau gambaran yang lebih jelas tentang 

hukum dalam kenyataan dan dimaksudkan untuk mengeksplorasi 

dan mengklarifikasi hukum sebagai fenomena sosial. 

b. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode wawancara 

dan/atau kuesioner, yakni dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada responden individu yang menjadi sampel 

populasi.  
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c. Penelitian deskriptif kualitatif melakukan pengujian hipotesis dan 

mempersoalkan hubungan antarvariabel yang ada seperti halnya 

penelitian kuantitatif. Format atau desain penelitian deskriptif 

kualitatif dalam proses pengolahan dan analisis data juga 

menggunakan metode statistik. Hasil penelitiannya berupa 

deskripsi atau gambaran mendalam dari variabel-variabel tertentu 

dan hubungan antarvariabel, dengan cara menyajikan frekuensi, 

angka rata-rata, atau kualifikasi lainnya untuk masing-masing 

kategori di suatu variabel. Hasil penelitian tersebut diinterpretasi 

dan dibahas secara kritis dan sistematis untuk memperoleh 

pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap masalah yang 

diteliti. 
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BAB II 

PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

A. PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN JUDUL  

Judul skripsi merupakan cerminan keseluruhan isi skripsi. Judul 

disusun dalam rangkaian kalimat pernyataan yang mengandung isu hukum 

baik dari segi normanya maupun pelaksanaannya/praktiknya, sehingga 

dengan mudah dapat diketahui bahwa penelitian hukum tersebut merupakan 

penelitian doktrinal/normatif atau nondoktrinal/sosiolegal/empiris. 

Sebuah judul juga dapat memuat batasan ruang (di mana penelitian 

dilakukan) dan batasan waktu (rentang waktu informasi atau data yang 

diteliti). Judul dapat pula hanya membatasi diri pada upaya pemaparan kasus 

hukum dan penyelesaiannya (studi kasus), atau membahas ratio decidendi 

atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada 

putusannya. Perumusan judul dilakukan seringkas mungkin dan tidak lebih 

dari 20 kata. Apabila perumusan judul terlalu panjang, sebaiknya dipecah 

menjadi sub judul.  

Adapun syarat pengajuan judul skripsi adalah: 

1) Telah lulus minimal 130 SKS dan sedang memprogramkan mata 

kuliah Metode Penelitian Hukum dan 3 (tiga) mata kuliah pilihan 

konsentrasi pada Semester Ganjil (dibuktikan dengan KRS); atau, 

2) Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum dan 3 (tiga) mata 

kuliah pilihan konsentrasi pada tahun akademik sebelumnya 

(dibuktikan dengan KHS). 

 

Tahapan pengajuan dan persetujuan judul skripsi sebagai berikut: 

1) Mahasiswa mengunduh formulir usulan judul skripsi pada laman resmi 

Fakultas Hukum dan mengisi lengkap formulir tersebut. 

2) Mahasiswa menyerahkan formulir yang telah disi lengkap kepada 

Ketua Program Studi dan untuk selanjutnya Ketua Program Studi 

meneruskan usulan judul tersebut kepada komisi penilai judul skripsi 

yang dibentuk oleh Dekan. 

3) Komisi penilai judul memeriksa kelayakan judul yang diajukan dengan 

mempertimbangkan ada/tidaknya persamaan dengan judul-judul yang 
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sebelumnya telah diteliti pihak lain serta menilai kesesuaian antara 

judul dan rumusan masalah dengan pilihan konsentrasi atau minat 

mahasiswa yang bersangkutan serta metode penelitian yang 

digunakan. 

4) Wakil Dekan Bidang Akademik memberikan persetujuan judul 

berdasarkan hasil pemeriksaan komisi penilai judul dan menentukan 

susunan dosen pembimbing skripsi yang terdiri atas 2 (dua) orang 

Dosen Tetap dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli, dan 

memprioritaskan jabatan fungsional Lektor sebagai pembimbing 

utama (pembimbing 1), serta mempertimbangkan kompetensi 

keilmuan, komitmen pelaksanaan tanggungjawab, dan distribusi 

penugasan dengan ketentuan untuk setiap Dosen Tetap ditugaskan 

membimbing minimal 2 (dua) orang dan maksimal 12 (dua belas) 

orang mahasiswa pada setiap tahun akademik. 

5) Judul skripsi, nama dan kedudukan dosen pembimbing ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Dekan. 

 

 

B. PEMBIMBINGAN DAN KERANGKA PROPOSAL SKRIPSI 

Proposal  skripsi  adalah usulan penelitian yang berisi deskripsi 

rencana penelitian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penulisan 

skripsi. Proposal ditandatangani oleh kedua dosen pembimbing sebagai 

bentuk persetujuan dan disahkan oleh Dekan.  

1. Pembimbingan Proposal Skripsi 

Tahapan pembimbingan skripsi sebagai berikut:  

1) Mahasiswa mengunduh lembar konsultasi proposal di laman Fakultas 

Hukum. 

2) Proses konsultasi dan pembimbingan penulisan proposal dimulai 

sejak diterbitkannya SK Dekan tentang Komisi Pembimbing Skripsi 

dan kegiatan konsultasi dimaksud wajib dicatat oleh mahasiswa pada 

lembar konsultasi proposal. 
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2. Kerangka Proposal Skripsi 

Proposal skripsi terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian 

akhir. Proposal skripsi disusun dengan  sistematika sesuai dengan jenis 

penelitian yang dipilih, sebagai berikut: 

 

A. Penelitian Doktrinal/Normatif 

1) Bagian Awal 

a. Sampul Proposal 

Sampul proposal dicetak dengan tinta hitam dengan 

susunan  dari atas ke bawah, yaitu: Judul proposal, Lambang 

Untika, Proposal, Disusun sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Hukum, Nama dan NPM, Fakultas 

Hukum Universitas Tompotika Luwuk dan Tahun Penulisan.  

b. Halaman Persetujuan Pembimbing 

Halaman persetujuan memuat identitas mahasiswa, 

rumusan judul proposal skripsi, tanggal persetujuan, dan tanda 

tangan persetujuan komisi pembimbing dan diketahui oleh 

Dekan. 

c. Daftar Isi 

Memuat halaman persetujuan, daftar isi, judul bab dan 

sub bab, daftar pustaka lengkap dengan nomor halamannya. 

 

2) Bagian Isi 

Bagian Isi terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, 

Tinjauan Pustaka dan Sistematika Penulisan Bab Skripsi. 

A. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah memuat alasan pentingnya 

penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang 

mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan 

permasalahan yang ada. Pada bagian ini juga diuraikan 

berbagai fakta atau informasi awal mengenai kesenjangan 

antara das sein dan das sollen yang melahirkan suatu 

masalah hukum yang akan diteliti. Fakta dan informasi awal 

tersebut bukan rekaan atau asumsi peneliti belaka namun 
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diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, 

seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, 

jurnal ilmiah, manuskrip, laporan resmi lembaga pemerintah 

atau non pemerintah, makalah pada sebuah 

seminar/simposium/ diskusi panel, majalah ilmiah atau koran.  

Topik yang pernah diteliti oleh orang lain dapat diteliti 

kembali dengan pertimbangan bahwa penelitian yang baru itu 

dapat menghasilkan hal baru (novelty) yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya, bisa mengatasi sejumlah kekurangan 

dari penelitian yang lama, atau teori yang digunakan dalam  

penelitian yang baru itu berbeda dengan teori dalam penelitian 

yang lama sehingga menghasilkan temuan yang berbeda. 

Pada akhir latar belakang masalah harus dinyatakan pula 

ruang lingkup masalah untuk membantu memahami batasan 

topik penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah hal yang perlu dipecahkan 

atau yang dijawab dalam penelitian. Rumusan masalah 

menunjukkan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti, 

fokus dan spesifik, orisinil, aktual dan memiliki nilai guna bagi 

masyarakat. 

Perumusan masalah dilakukan dengan menggunakan 

salah satu kata tanya apa (what), mengapa (why), kapan 

(when), di mana (where), siapa (who), atau bagaimana (how). 

Perumusan pertanyaan penelitian yang tajam akan menuntun 

peneliti ke arah mana penelitian akan dianalisis dan 

disimpulkan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian memuat pernyataan singkat tentang 

apa yang hendak dicapai dalam penelitian, seperti: 

mengidentifikasi, menguraikan, merumuskan, menemukan, 

atau membandingkan. Dengan demikian kalimat dalam tujuan 

penelitian sebaiknya didahului dengan kata-kata tersebut dan 

dihubungkan dengan kalimat yang ada pada rumusan 

masalah. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian 

terhadap perkembangan ilmu hukum. Manfaat praktis adalah 

manfaat hasil penelitian bagi stakeholders atau pihak-pihak 

yang terkait langsung dengan hasil penelitian, seperti: 

lembaga pembuat kebijakan, dunia usaha/industri, atau 

kelompok/individu masyarakat yang menjadi sasaran 

penelitian. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan 

penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang 

digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. 

Pada bagian metode penelitan juga diuraikan jenis penelitian 

dan pendekatan yang akan digunakan, jenis dan sumber 

bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik 

analisisnya. 

Kerangka susunan metode penelitian untuk jenis 

penelitian doktrinal/normatif, yaitu: 

1. Jenis Penelitian 

Memuat pengertian penelitian doktrinal/normatif beserta 

pendekatan yang digunakan, misalnya pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan 

konsep (conceptual approach), pendekatan perbandingan 

(comparative approach), pendekatan kasus (case 

approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). 

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Jenis bahan hukum adalah segala materi yang menjadi 

obyek penelitian. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum 

yang bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder adalah 

semua publikasi tentang hukum namun tidak otoritatif, dan 

bahan hukum tersier adalah bahan-bahan non hukum 

yang relevan dengan topik penelitian. 
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Sumber bahan hukum adalah tempat ditemukannya materi 

yang menjadi obyek penelitian. Bahan hukum primer 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan 

pengadilan, akta notariil, dan peraturan atau keputusan 

dalam bidang hukum internasional. Bahan hukum 

sekunder bersumber dari buku teks, jurnal penelitian, 

skripsi, tesis dan disertasi, risalah rapat pembahasan 

peraturan perundang-undangan, naskah akademik, kamus 

hukum, dan lain-lain. Bahan hukum tersier bersumber dari 

bahan nonhukum, seperti buku ilmu ekonomi atau ilmu 

politik, jurnal antropologi atau kedokteran, kamus bahasa, 

berita surat kabar, dan lain-lain.   

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder atau tersier 

dilakukan dengan cara penelusuran dokumen di pusat-

pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di 

perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang terkait, 

dan situs-situs internet. 

4. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum adalah cara untuk mengkaji, 

mengolah dan membahas secara ilmiah segala informasi 

yang diperoleh dari penelusuran dan inventarisasi bahan-

bahan hukum. Metode interpretasi atau penafsiran yang 

dapat digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis 

bahan hukum antara lain: interpretasi gramatikal, 

interpretasi sistematis, interpretasi otentik, interpretasi 

ekstensif, interpretasi restriktif, interpretasi komparatif, 

interpretasi historis, dan interpretasi teleologis.  

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat argumentasi ilmiah tentang 

landasan teori, pendapat para ahli, doktrin hukum, hasil 

penelitian sebelumnya atau informasi otoritatif yang dijadikan 

sebagai pisau analisis atau kerangka dalam menjawab 

masalah penelitian. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan tinjauan pustaka, sebagai berikut: 
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1. Pustaka yang digunakan adalah yang terbaru, relevan, 

dan diprioritaskan dari sumber pertama. 

2. Jumlah pustaka yang digunakan sebagai rujukan minimal 

15 judul buku yang terbit dalam 10 tahun terakhir (kecuali 

buku-buku yang memuat grand theory atau teori-teori 

dasar) dan 5 artikel jurnal penelitian yang terbit dalam 5 

tahun terakhir. 

3. Tinjauan pustaka menguraikan teori, konsep, temuan, dan 

bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang 

dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang 

diusulkan. 

4. Uraian dalam tinjauan pustaka diarahkan untuk menyusun 

kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan (latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian) 

Bab II    Tinjauan Pustaka 

Bab III   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab IV   Penutup (Kesimpulan dan Saran) 

 

3) Bagian Akhir 

Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka memuat bahan-bahan pustaka  yang 

menjadi rujukan dalam menyusun proposal skripsi. Tujuan utama 

daftar pustaka adalah memberi informasi mengenai referensi 

pustaka agar orang lain dapat dengan mudah menemukan 

referensi pustaka yang digunakan oleh peneliti. Ketentuan yang 

harus diperhatikan dalam menyusun daftar pustaka antara lain 

sebagai berikut: 

1. Tata cara penyusunan menggunakan sistem alfabetis. 
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2. Kemutakhiran dan relevansi rujukan (kecuali menyangkut 

grand theory atau teori hukum dasar yang perkembangannya 

relatif lama). 

3. Tidak boleh mencantumkan bahan pustaka dalam daftar 

pustaka, padahal bahan pustaka tersebut tidak pernah dirujuk 

dalam uraian, dan sebaliknya semua bahan pustaka yang 

tercantum dalam daftar pustaka harus tercantum pula 

kutipannya pada bab pendahuluan, tinjauan pustaka, dan 

hasil penelitian dan pembahasan. 

 

B. Penelitian Nondoktrinal/Sosiolegal/Empiris 

1) Bagian Awal  

a. Sampul Proposal 

Sampul proposal dicetak dengan tinta hitam dengan 

susunan dari atas ke bawah, yaitu: Judul proposal, Lambang 

Untika, Proposal, Disusun sebagai salah satu syarat 

memperoleh gelar Sarjana Hukum, Nama dan NPM, 

Fakultas, Nama dan NPM, Fakultas Hukum Universitas 

Tompotika Luwuk dan Tahun Penulisan. 

b. Halaman Persetujuan Pembimbing 

Halaman persetujuan memuat identitas mahasiswa, 

rumusan judul proposal skripsi, tanggal persetujuan, dan 

tanda tangan persetujuan komisi pembimbing dan diketahui 

oleh Dekan. 

c. Daftar Isi 

Memuat halaman persetujuan, daftar isi, judul bab dan 

sub bab, daftar pustaka lengkap dengan nomor halamannya. 

 

2) Bagian Isi 

A. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah memuat alasan pentingnya 

penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang 

mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan 

permasalahan yang ada. Pada bagian ini juga mendiskripsikan 

tentang fakta atau informasi awal adanya kesenjangan antara 
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das sein dan das sollen yang melahirkan suatu masalah 

hukum yang akan diteliti. Fakta dan informasi awal tersebut 

bukan rekaan atau asumsi peneliti belaka namun diperoleh 

dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti 

fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, 

manuskrip, laporan resmi lembaga pemerintah atau 

nonpemerintah, makalah pada sebuah seminar/simposium/ 

diskusi panel, majalah ilmiah atau koran.  

Topik yang pernah diteliti oleh orang lain dapat diteliti 

kembali dengan pertimbangan bahwa penelitian yang baru itu 

dapat menghasilkan hal baru (novelty) yang berbeda dari 

penelitian sebelumnya, bisa mengatasi sejumlah kekurangan 

dari penelitian yang lama, atau teori yang digunakan dalam  

penelitian yang baru itu berbeda dengan teori dalam penelitian 

yang lama sehingga menghasilkan temuan yang berbeda. 

Untuk rencana penelitian bersifat nondoktrinal/ 

sosiolegal/empiris, fakta dan data awal juga dapat diperoleh 

dari kegiatan prapenelitian mahasiswa sebelum pengajuan 

judul. Fakta dan data awal tersebut harus dideskripsikan 

dalam ruang (di mana) dan waktu (kapan). Tidak perlu 

menyebutkan fakta dan data yang tidak ada kaitannya dengan 

masalah yang akan dirumuskan. Pada akhir latar belakang 

masalah harus dinyatakan pula ruang lingkup masalah untuk 

membantu memahami batasan topik penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah hal yang perlu dipecahkan 

atau yang dijawab dalam penelitian. Rumusan masalah 

menunjukkan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti, 

fokus dan spesifik, orisinil, aktual dan memiliki nilai guna bagi 

masyarakat. Perumusan masalah dilakukan dengan 

menggunakan salah satu kata tanya apa (what), mengapa 

(why), kapan (when), di mana (where), siapa (who), atau 

bagaimana (how). Perumusan pertanyaan penelitian yang 
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tajam akan menuntun peneliti ke arah mana penelitian akan 

dibahas, dianalisis dan disimpulkan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian memuat pernyataan singkat tentang 

apa yang hendak dicapai dalam penelitian, seperti: 

mengidentifikasi, menguraikan, merumuskan, menemukan, 

atau membandingkan. Dengan demikian kalimat dalam tujuan 

penelitian sebaiknya didahului dengan kata-kata tersebut dan 

dihubungkan dengan kalimat yang ada pada rumusan 

masalah. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat penelitian 

terhadap perkembangan ilmu hukum. Manfaat praktis adalah 

manfaat hasil penelitian bagi stakeholders atau pihak-pihak 

yang terkait langsung dengan hasil penelitian, seperti: 

lembaga pembuat kebijakan, dunia usaha/industri, atau 

kelompok/individu masyarakat yang menjadi sasaran 

penelitian. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan 

penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang 

digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. 

Pada bagian metode penelitian juga diuraikan lokasi penelitian, 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Susunan metode penelitian untuk penelitian 

nondoktrinal sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Memuat pengertian atau definisi penelitian nondoktrinal/ 

sosiolegal/empiris yang digunakan dalam penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Berisi diskripsi penjelasan tentang lokasi penelitian secara 

dan alasan pemilihan lokasi penelitian berdasarkan 

pertimbangan obyektif, kesesuaian dengan permasalahan 
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dan tujuan penelitian, bukan didasarkan pada 

pertimbangan subyektif penulis. 

3. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang 

memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau 

benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada 

periode dan lokasi tertentu. Sampel adalah bagian yang 

mewakili populasi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik 

sampling. Teknik sampling adalah cara penentuan sampel 

baik random maupun nonrandom. 

4. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian nondoktrinal/sosiolegal/empiris, data 

adalah segala macam informasi yang digunakan dalam 

penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah informasi yang berupa pengalaman, 

pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain 

dari subyek penelitian (narasumber, informan, responden, 

dan lain-lain). Data sekunder adalah informasi yang berupa 

dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

arsip, laporan, notulensi, risalah, perjanjian dan lain-lain. 

Sumber data adalah tempat ditemukannya informasi. 

Sumber data dalam penelitian nondoktrinal terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber 

data primer berasal dari subyek penelitian secara 

langsung. Sumber data sekunder bersumber dari buku 

teks, jurnal penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, risalah 

rapat pembahasan peraturan perundang-undangan, 

naskah akademik, kamus hukum, kamus bahasa, dan lain-

lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh 

informasi. Data primer diperoleh melalui wawancara, baik 

terstruktur ataupun tidak terstruktur, pengamatan atau 

observasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Data 

sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap 
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berkas-berkas penting dari institusi atau pihak yang diteliti 

serta penelusuran pustaka dari berbagai sumber yang 

relevan.  

6. Analisis Data 

Analisis data adalah cara untuk mengkaji, mengolah dan 

membahas secara ilmiah segala informasi yang diperoleh 

dari penelitian. Teknik analisis dekriptif kualitatif digunakan 

untuk menganalisis hasil wawancara, terutama hasil 

wawancara yang merupakan proses suatu kejadian 

(content analysis), misalnya tentang proses penyelesaian 

sengketa litigasi atau nonlitigasi. 

F. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat argumentasi ilmiah tentang 

landasan teori, pendapat para ahli, doktrin hukum, hasil 

penelitian sebelumnya atau informasi otoritatif yang dijadikan 

sebagai pisau analisis atau kerangka dalam menjawab 

masalah penelitian. 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan 

tinjauan pustaka, sebagai berikut: 

1. Pustaka yang digunakan adalah yang terbaru, relevan, dan 

diprioritaskan dari sumber pertama. 

2. Jumlah pustaka yang digunakan sebagai rujukan minimal 

15 judul buku yang terbit dalam 10 tahun terakhir (kecuali 

buku-buku yang memuat gounded theory) dan 5 artikel 

jurnal penelitian yang terbit dalam 5 tahun terakhir. 

3. Tinjauan pustaka menguraikan teori, konsep, temuan, dan 

bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang 

dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang 

diusulkan. 

4. Uraian dalam tinjauan pustaka diarahkan untuk menyusun 

kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Merupakan sistematika penyajian  laporan penelitian 

skripsi. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 
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Bab I Pendahuluan (latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian) 

Bab II    Tinjauan Pustaka 

Bab III   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab IV   Penutup (kesimpulan dan saran) 

 

3) Bagian Akhir 

Daftar Pustaka 

Daftar Pustaka memuat bahan-bahan pustaka  yang menjadi 

rujukan dalam membuat proposal skripsi. Tujuan utama daftar 

pustaka adalah memberi informasi mengenai referensi pustaka agar 

orang lain dapat dengan mudah menemukan referensi pustaka yang 

digunakan oleh peneliti. 

Ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar 

pustaka antara lain sebagai berikut: 

1. Tata cara penyusunan menggunakan sistem alfabetis. 

2. Kemutakhiran dan relevansi rujukan (kecuali menyangkut grand 

theory atau teori hukum dasar yang perkembangannya relatif 

lama). 

3. Tidak boleh mencantumkan bahan pustaka dalam daftar pustaka, 

padahal bahan pustaka tersebut tidak pernah dirujuk dalam 

uraian dan sebaliknya semua bahan pustaka yang tercantum 

dalam daftar pustaka harus tercantum pula kutipannya pada bab 

pendahuluan, tinjauan pustaka, dan hasil penelitian dan 

pembahasan. 

 

C. FORMAT PENULISAN  

1. Spesifikasi dan ukuran kertas 

Seluruh bagian proposal dan skripsi diketik dengan spesifikasi dan 

ukuran kertas sebagai berikut: 

a. Jenis  : HVS 

b. Warna  : Putih polos 

c. Berat  : 80 gram 

d. Ukuran : A4 (21,5 cm x 29,7 cm) 
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2. Margin atau batas teks 

Posisi penempatan batas (margin) teks pada tepi kertas: 

a. Batas kiri 4 cm 

b. Batas kanan 3 cm 

c. Batas atas 4 cm 

d. Batas bawah 3 cm 

3. Huruf, Spasi dan Align Text 

Huruf yang digunakan adalah Arial dengan cara pengetikan dan 

ukuran tertentu sesuai ketentuan yang diatur dalam panduan ini. Format 

align text yang digunakan adalah rata kiri dan kanan (mode justify). 

Isi proposal dan skripsi diketik dengan spasi 2 (ganda) kecuali 

untuk beberapa bagian tertentu yang diketik dengan spasi 1,5 atau 1 

(tunggal). Untuk bagian awal dan akhir skripsi ukuran spasi disesuaikan 

dengan ketentuan dalam panduan ini. 

4. Bahasa 

Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia baku. Kata asing atau 

bahasa daerah yang belum ada padanannya dalam Bahasa Indonesia 

baku dapat digunakan, dengan catatan bahwa istilah tersebut harus 

dicetak dengan huruf miring (italics). 

5. Jumlah dan Penomoran Halaman 

Jumlah halaman proposal minimal 20 (dua puluh) halaman untuk 

bagian isi proposal (latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka) dan minimal 50 

(lima puluh) halaman untuk bagian isi skripsi (bab I-IV).  

Ketentuan mengenai tata cara dan format penomoran halaman 

adalah sebagai berikut: 

a. Lembar bagian awal (halaman judul dan seterusnya sampai pada 

daftar gambar-jika ada) diberi nomor halaman dengan huruf romawi 

kecil berjenis Arial ukuran 11 yang diletakan di bagian tengah bawah. 

b. Khusus untuk Halaman Judul, penomorannya tidak ditulis tetapi tetap 

diperhitungkan. 

c. Lembar bagian isi dan akhir (dimulai dari Bab I Pendahuluan dan 

seterusnya sampai pada Daftar Pustaka) diberi nomor halaman 

dengan angka Arab (1, 2, 3, dst) berukuran 11 yang diletakkan di 

bagian kanan bawah. 
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Tata cara dan format penulisan halaman sampul, persetujuan 

pembimbing dan daftar isi proposal skripsi, sebagai berikut: 

a. Judul ditulis tebal dengan huruf Arial berukuran 16 dan berjarak 1 

spasi. 

b. Lambang Universitas Tompotika Luwuk, berukuran tinggi 3 cm 

dengan lebar proporsional. 

c. Tulisan “Proposal” ditulis tebal dengan huruf kapital ukuran 14. 

d. Kalimat “Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Hukum” tidak ditulis tebal dengan huruf ukuran 12. 

e. Nama penulis ditulis tebal dengan huruf kapital ukuran 12 secara 

lengkap. 

f. Tulisan NPM dan angka NPM ditulis tebal dengan huruf ukuran 12. 

g. Tulisan Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk, dan Tahun 

Penulisan, ditulis tebal dengan huruf kapital ukuran 14 dan berjarak 1 

spasi. 

 

Tampilan halaman sampul dapat dilihat pada contoh berikut ini: 
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JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 
JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL 
 

 

 

 

 

 

 

PROPOSAL 

Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum 

 

oleh 

NAMA LENGKAP 

NPM 2017XXXXX 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK 

2021 
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Tata cara dan format penulisan halaman Persetujuan 

Pembimbing, sebagai berikut: 

1. Tulisan Persetujuan Pembimbing berada di bagian tengah atas dan 

berjarak 2x2 spasi dengan tulisan di bawahnya.  

2. Kalimat keterangan yang diikuti identitas mahasiswa (nama, NPM, 

pilihan konsentrasi, program studi, judul proposal yang akan diujikan) 

ditulis dengan spasi 1.5. 

3. Kalimat pernyataan “Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan 

pada Seminar Proposal”, tempat dan tanggal persetujuan, tidak 

ditulis tebal dengan huruf ukuran 12. 

4. Kedudukan pembimbing dan dekan (tanda tangan, nama dan NIDN), 

tidak ditulis tebal kecuali nama dosen dan gelar akademik. 

 

Tampilan halaman Persetujuan Pembimbing dapat dilihat pada contoh 

berikut ini: 
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PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

Diterangkan bahwa Proposal Skripsi mahasiswa: 

Nama : NAMA LENGKAP 

NPM : 2017XXXXX 

Konsentrasi : Hukum Pidana 

Program Studi : Ilmu Hukum 

Judul :  

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL JUDUL 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Seminar Proposal 

 

Luwuk, ………………………… 2021 

 

Pembimbing I         Pembimbing II 

 

 

 

NAMA DOSEN, SH, MH    NAMA DOSEN, SH, MH 

NIDN. 09XXXXXXX     NIDN. 09XXXXXXX 

 

Mengetahui, 

Dekan 

 

 

 

ANDI MUNAFRI DM, SH, MH 

NIDN. 0912098102 
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Tata cara dan format penulisan Daftar Isi, sebagai berikut: 

1. Semua huruf ditulis dengan huruf jenis Arial ukuran 12, spasi 1. 

2. Tulisan Daftar Isi ditulis tebal dengan huruf kapital dan berjarak 2x2 

spasi dari tulisan di bawahnya. 

3. Dalam daftar isi dimuat judul-judul yang terdapat pada bagian awal 

proposal, judul-judul bab beserta subbab, dan judul-judul pada 

bagian akhir.  

 

Daftar Tabel (jika ada) dimuat pada halaman tersendiri setelah 

Daftar Isi. Daftar Tabel memuat nomor dan judul semua tabel yang 

disajikan dalam teks isi proposal beserta nomor halamannya. Judul tabel 

dalam halaman Daftar Tabel  harus sama dengan judul tabel dalam teks 

proposal. Tulisan Daftar Tabel ditulis tebal dengan huruf kapital.  

Contoh: 

       Halaman 

DAFTAR TABEL………………………………………….…...       38 
Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Banggai 
   Tahun 2019-2020……………………………………       38 
Tabel 2. Data Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas 
              Polres Bangkep Tahun 2019-2020……………....       42 
 

Daftar Gambar (jika ada) dimuat pada halaman tersendiri setelah 

Daftar Tabel. Daftar Gambar memuat nomor dan judul semua gambar 

(grafik, foto, bagan struktur organisasi, atau ilustrasi lain) yang disajikan 

dalam teks isi proposal beserta nomor halamannya. Judul gambar dalam 

halaman Daftar Gambar harus sama dengan judul gambar dalam teks isi 

proposal. Tulisan Daftar Tabel ditulis tebal dengan huruf kapital. 

Contoh: 

        Halaman 

DAFTAR GAMBAR………………………………………….       33 
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan        
        Kabupaten Morowali Utara…………………...       33      
      

 

Contoh Daftar Isi Proposal dapat dilihat pada tampilan berikut ini: 
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DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL…………….…………………...……………………. 
PERSETUJUAN PEMBIMBING……………….……………………….. 

i 
ii 

DAFTAR ISI………………………………………………….……...……. iii 
A.  Latar Belakang Masalah..………………………………………..…. 1 
B.  Rumusan Masalah ……………………………………………......... 5 
C.  Tujuan Penelitian……………………………………..…...…........... 5 
D.  Manfaat Penelitian……………………………………….………….. 6 
E.  Metode Penelitian……………………………………….…..………. 

1. Jenis Penelitian………………………………………………….. 
2. Lokasi Penelitian (khusus penelitian nondoktrinal)………….. 
3. Populasi dan Sampel (khusus penelitian nondoktrinal)……... 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data……………..………… 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data……………………. 
6. Analisis Bahan Hukum/Data……………………..……………..  

7 
7 
7 
7 
8 

11 
11 

F.  Tinjauan Pustaka………………………………..….……………….. 14 
 1. Subjudul…………………………………………………………... 

2. Subjudul…………………………………………...……………… 
3. Subjudul…………………………………….………………...….. 
4. Subjudul………………………………………………………….. 
5. Subjudul………………………...………………………………… 

14 
16 
19 
20 
22 

G.  Sistematika Bab Penulisan Skripsi…………...…...……………….  24 

Daftar Pustaka  
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D. SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI 

Mahasiswa dapat mengikuti seminar proposal skripsi apabila telah 

lulus minimal 141 SKS dengan nilai MPH minimal B dan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dibuktikan dengan KHS setiap semester). 

Tahapan pendaftaran dan pelaksanaan seminar proposal skripsi 

adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mengunduh dan mengisi formulir permohonan seminar 

proposal skripsi di laman Fakultas Hukum.  

2. Mahasiswa membayar biaya seminar proposal skripsi pada Bagian 

Keuangan Fakultas Hukum. 

3. Mahasiswa menyerahkan formulir pendaftaran kepada Bagian Akademik 

Fakultas Hukum dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 

a. Fotocopy naskah proposal skripsi (tidak dijilid) yang telah ditandatangani 

oleh Komisi Pembimbing dan Dekan, sebanyak 1 (satu) rangkap dan 

dimasukkan ke dalam map plastik transparan warna merah. 

b. Fotocopy Kartu Rencana Studi (KRS) yang memprogramkan MPH dan 3 

(tiga) mata kuliah pilihan konsentrasi atau fotocopy KHS sebagai bukti 

telah lulus mata kuliah MPH dan 3 (tiga) mata kuliah pilihan konsentrasi. 

c. Fotocopy slip bukti lunas pembayaran Registrasi dan BPP semester 

berjalan. 

d. Fotocopy slip bukti lunas pembayaran biaya seminar proposal. 

4. Bagian Akademik memeriksa seluruh kelengkapan dokumen 

pendaftaran dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi. 

5. Ketua Program Studi mengusulkan 3 (tiga) orang dosen penguji kepada 

Wakil Dekan Bidang Akademik untuk persetujuan penugasan sebagai 

anggota tim penguji proposal skripsi bersama dosen pembimbing 

masing-masing sebagai ketua dan sekretaris tim. 

6. Bagian Akademik mencetak dan menyerahkan surat undangan 

pelaksanaan seminar proposal skripsi kepada mahasiswa.. 

7. Mahasiswa menggandakan surat undangan pelaksanaan seminar 

proposal skripsi dan naskah proposal skripsi dan menyerahkannya 

kepada masing-masing anggota tim penguji selambat-lambatnya 3 (tiga) 

hari sebelum pelaksanaan seminar.  

8. Bagian Akademik Fakultas mengumumkan jadwal pelaksanaan seminar 

proposal di laman Fakultas. 
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9. Mahasiswa sudah hadir 30 menit sebelum pelaksanaan seminar 

proposal dengan ketentuan pakaian yang digunakan sebagai berikut: 

a. Laki-laki: kemeja warna putih, celana dan sepatu warna hitam. 

b. Perempuan: kemeja warna putih, celana/rok dan sepatu warna hitam. 

c. Tidak diperkenankan memakai pakaian berbahan jins dan sepatu 

kets/olahraga. 
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BAB III  

SKRIPSI 

 

 

A. PEMBIMBINGAN SKRIPSI 

Mahasiswa melaksanakan konsultasi dan bimbingan penulisan skripsi 

setelah selesai mengikuti seminar proposal skripsi. Sebelum melakukan 

konsultasi kepada dosen pembimbing, mahasiswa terlebih dahulu 

mengunduh lembar konsultasi penulisan skripsi di laman Fakultas Hukum. 

Kegiatan konsultasi penulisan skripsi wajib dicatat oleh mahasiswa pada 

lembar tersebut. 

Khusus bagi mahasiswa yang melaksanakan penelitian lapangan 

diwajibkan untuk mengambil surat rekomendasi izin penelitian pada Bagian 

Akademik Fakultas sebelum melaksanakan penelitian. 

 

B. KERANGKA SKRIPSI 

Penulisan skripsi terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 

Adapun bagian isi/utama skripsi memuat empat bab yang terdiri dari: Bab 

Pendahuluan, Bab Tinjauan Pustaka, Bab Hasil dan Pembahasan, dan Bab 

Penutup.  

Pada dasarnya susunan kerangka skripsi sama dengan kerangka 

proposal skripsi dengan beberapa ketentuan tambahan sebagai berikut: 

1) Bagian Awal 

a. Sampul Skripsi 

Sampul skripsi dicetak dengan tinta hitam dengan susunan 

tulisan dari atas ke bawah, yaitu: Judul skripsi, Lambang Untika, 

Skripsi, Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 

gelar Sarjana Hukum, Nama dan NPM, Fakultas, Nama dan NPM, 

Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk dan Tahun 

Penulisan. 

Tata cara dan format penulisan sampul skripsi pada 

prinsipnya sama dengan proposal, sebagai berikut: 

1. Judul ditulis tebal dengan huruf Arial berukuran 16 dan 

berjarak 1 spasi. 
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2. Lambang Universitas Tompotika Luwuk, berukuran tinggi 3 cm 

dengan lebar proporsional. 

3. Tulisan “Skripsi” ditulis tebal dengan huruf kapital ukuran 14. 

4. Kalimat “Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Hukum” tidak ditulis tebal dengan huruf ukuran 12. 

5. Nama penulis ditulis tebal dengan huruf kapital ukuran 12 

secara lengkap. 

6. Tulisan NPM dan angka NPM ditulis tebal dengan huruf 

ukuran 12. 

7. Tulisan Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk, dan 

Tahun Penulisan, ditulis tebal dengan huruf kapital ukuran 14 

dan berjarak 1 spasi. 

 

Tampilan halaman sampul dapat dilihat pada contoh berikut ini: 
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JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 
JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL 
 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum 

 

oleh 

NAMA LENGKAP 

NPM 2017XXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS TOMPOTIKA LUWUK 

2021 
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b. Halaman Persetujuan Pembimbing 

Halaman persetujuan memuat identitas mahasiswa, 

rumusan judul skripsi, tanggal persetujuan, dan tanda tangan 

pembimbing dan Dekan. 

Tampilan halaman Persetujuan Pembimbing dapat dilihat 

pada contoh berikut ini: 

 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa: 

Nama : NAMA LENGKAP 

NPM : 2017XXXXX 

Konsentrasi : Hukum Pidana 

Program Studi : Ilmu Hukum 

Judul :  

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 

JUDUL JUDUL JUDUL 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada Ujian Skripsi 

 

Luwuk, ………………………… 2020 

 

Pembimbing I         Pembimbing II 

 

 

 

NAMA DOSEN, SH, MH    NAMA DOSEN, SH, MH 

NIDN. 09XXXXXXX     NIDN. 09XXXXXXX 

 

Mengetahui, 

Dekan 

 

 

ANDI MUNAFRI DM, SH, MH 

NIDN. 0912098102 
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c. Abstrak 

Abstrak adalah uraian singkat yang menggambarkan 

seluruh substansi skripsi yang terdiri dari permasalahan, tujuan 

penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan saran.  

Tata cara dan format penulisan daftar isi sebagai berikut: 

1. Kata Abstrak ditulis tebal dengan huruf kapital ukuran 12, 

berjarak 2x2 spasi dari tulisan di bawahnya. 

2. Nama penulis dan NPM ditulis dengan huruf kapital dengan 

jarak 2 spasi dari kata Abstrak, di tepi kiri dengan urutan: 

nama mahasiswa, angka NPM dalam tanda kurung, diakhiri 

titik. 

3. Judul dicetak miring dan diketik dengan huruf kecil (kecuali 

huruf-huruf pertama dari setiap kata) dan diakhiri dengan titik. 

4. Kata skripsi ditulis setelah judul dan diakhiri dengan koma, 

diikuti dengan nama program studi (tidak boleh disingkat), 

nama fakultas, nama universitas, dan diakhiri dengan titik. 

Kemudian dicantumkan nama dosen pembimbing I dan II 

tanpa gelar akademik. 

5. Isi abstrak berjarak 1x2 spasi dari identitas di bagian atas dan 

ditulis dalam dua atau tiga paragraf dengan spasi tunggal dan 

panjangnya tidak lebih dari satu halaman. 

6. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan disusun antara 

200 sampai 400 kata (satu halaman) dan berjarak satu spasi. 

7. Isi abstrak merupakan substansi skripsi yang memuat masalah 

penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan saran. 

8. Dalam abstrak dicantumkan kata kunci yang ditempatkan di 

bagian bawah isi abstrak. Jumlah kata kunci berkisar antara 

tiga sampai lima buah untuk keperluan komputerisasi sistem 

informasi ilmiah.  

 

Tampilan halaman Abstrak dapat dilihat pada contoh 
berikut ini: 

 
 

 



32 

 

ABSTRAK 

 

 

NAMA MAHASISWA (2017XXXXXX). Judul judul judul judul judul judul judul. 
Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika 
Luwuk. (Nama dosen pembimbing dan Nama dosen pembimbing -tanpa gelar 
akademik). 

 

Skripsi ini membahas (sesuai masalah penelitian dan tanpa menggunakan 
kalimat tanya). Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau yuridis normatif 
dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan 
hukum primer bersumber dari dokumen peraturan perundang-undangan dan 
putusan pengadilan dan bahan hukum sekunder bersumber dari buku dan artikel 
jurnal ilmiah. Kedua jenis bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui 
penelusuran dokumen dan bahan hukum yang diperoleh selanjutnya 
diidentifikasi, diseleksi, dan dikelompokkan untuk dianalisis dengan logika 
deduktif. Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian dapat diketahui bahwa 
(uraikan secara singkat pembahasan hasil penelitian). Dari penelitian tersebut 
disimpulkan bahwa (uraikan secara singkat kesimpulan). Penulis menyarankan  
agar (uraikan secara singkat saran). 

 
Kata kunci: konsep kunci dalam judul, konsep kunci dalam judul, konsep kunci 
dalam judul. 
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d. Kata Pengantar 

Halaman Kata Pengantar memuat pengantar singkat atas 

karya ilmiah. Ucapan terima kasih disatukan dalam Kata 

Pengantar dan memuat ucapan terima kasih atau penghargaan 

kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan 

skripsi. Ucapan terima kasih atau penghargaan tersebut juga 

mencantumkan bantuan yang telah diberikan, misalnya bantuan 

dalam memperoleh saran, masukan dan kritik, data, sumber 

informasi, serta bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir, dan 

tetap menggunakan bahasa Indonesia baku.  

Tata cara dan format penulisan Kata Pengantar secara 

umum, adalah sebagai berikut: 

a. Tulisan Kata Pengantar ditulis tebal dengan huruf kapital 

ukuran 12, berjarak 2x2 spasi dari tulisan di bawahnya. 

b. Kalimat isi kata pengantar ditulis dengan ukuran spasi 1,5. 

c. Urutan pihak-pihak yang diberi ucapan terima kasih dimulai 

secara berurut dari pihak universitas dan fakultas (pimpinan, 

pembimbing dan penguji), pihak eksternal di luar perguruan 

tinggi (para pihak/lembaga yang memberikan data penelitian), 

keluarga, dan teman. Nama pihak yang diberi ucapan terima 

kasih ditulis secara lengkap dan benar, bukan nama panggilan 

atau nama kecil. 

d. Tempat, bulan dan tahun penulisan, nama mahasiswa dan 

NPM di bagian akhir isi kata pengantar dan diletakkan di 

bawah kanan. 

 

e. Daftar Isi 

Memuat halaman judul, persetujuan, abstrak, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel (jika ada), daftar gambar (jika 

ada), judul bab dan sub bab, serta daftar pustaka lengkap dengan 

nomor halamannya dan lampiran. 

Untuk penulisan Daftar Isi Skripsi, mengikuti ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Semua huruf ditulis dengan huruf jenis Arial ukuran 12, spasi 

tunggal. 
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b. Tulisan Daftar Isi ditulis tebal dengan huruf kapital dan 

berjarak 2x2 spasi dari tulisan di bawahnya. 

c. Dalam daftar isi dimuat judul-judul yang terdapat pada bagian 

awal proposal atau skripsi, judul-judul bab beserta subbab, 

dan judul-judul pada bagian akhir. Seluruhnya ditulis dengan 

huruf kapital kecuali judul sub-bab dan anak sub-bab. 

 

Daftar Tabel (jika ada) dimuat pada halaman tersendiri 

setelah Daftar Isi. Daftar Tabel memuat nomor dan judul semua 

tabel yang disajikan dalam teks isi skripsi beserta nomor 

halamannya. Judul tabel dalam halaman Daftar Tabel  harus 

sama dengan judul tabel dalam teks skripsi. Tulisan Daftar Tabel 

ditulis tebal dengan huruf kapital.  

Contoh: 

       Halaman 

DAFTAR TABEL………………………………………….…...       38 
Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Banggai 
   Tahun 2019-2020……………………………………       38 
Tabel 2. Data Usia Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas 
              Polres Bangkep Tahun 2019-2020……………....       42 
 

Daftar Gambar (jika ada) dimuat pada halaman tersendiri 

setelah Daftar Tabel. Daftar Gambar memuat nomor dan judul 

semua gambar (grafik, foto, bagan struktur organisasi, atau 

ilustrasi lain) yang disajikan dalam teks isi skripsi beserta nomor 

halamannya. Judul gambar dalam halaman Daftar Gambar harus 

sama dengan judul gambar dalam teks isi skripsi. Tulisan Daftar 

Tabel ditulis tebal dengan huruf kapital. 

Contoh: 

        Halaman 

DAFTAR GAMBAR………………………………………….       33 
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan        
        Kabupaten Morowali Utara…………………...       33      
      

 

Tampilan halaman Daftar Isi Skripsi dapat dilihat pada 
contoh berikut ini: 
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DAFTAR ISI 

 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL………………………………………………………... 
PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………………………………. 

i 
ii 

ABSTRAK……………………..…………………………………………… iii 
KATA PENGANTAR……..……………………………………………….. v 
DAFTAR ISI ……………………………………………………………….. vi 
DAFTAR TABEL (jika ada)………………………………………………. vii 
DAFTAR GAMBAR (jika ada)……………………………………………. viii 
BAB I    PENDAHULUAN  
 A.  Latar Belakang Masalah……………………...…………….. 1 
 B.  Rumusan Masalah…………………………….…………….  5 
 C.  Tujuan Penelitian……………………………….…………… 5 
 D.  Manfaat Penelitian…………………………………………… 6 
 E.  Metode Penelitian……………………………………………. 7 
  1. Jenis Penelitian………………………………………….. 

2. Lokasi Penelitian (khusus penelitian nondoktrinal)…... 
3. Populasi dan Sampel (khusus penelitian 

nondoktrinal) 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data…………….…. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data……………. 
6. Analisis Bahan Hukum/Data………………………….... 

7 
7 
 
7 
 
9 
9 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  
 A.  Subjudul……………………………………………………… 12 
  1. …………….……………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………... 
12 
15 

 B.  Subjudul………………………………………………………. 18 
  1. ……………………………………………………………… 18 
  2. ……………………………………………………………… 23 
 C.  Subjudul 27 
  1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………….. 

27 
31 
35 
37 

BAB III  HASIL DAN PEMBAHASAN  
 A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian (khusus penelitian 

nondoktrinal)…………………………………………………. 
 
41 

 B.  Subjudul (rumusan masalah pertama dalam bentuk 
kalimat pernyataan) 
1. ……………………………………….……………………. 
2. ………………………………………….…………………. 

44 
 
44 
45 
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 C.  Subjudul (rumusan masalah kedua dalam bentuk kalimat 
pernyataan) 
1. …………………………………………….………………. 
2. ……………………………………………….……………. 
3. ………………………………………………….…………. 

50 
 
50 
53 
57 

BAB IV  PENUTUP  
 A.  Kesimpulan 62 
 B.  Saran 62 

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN  
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2) Bagian Isi 

Bagian isi/utama skripsi merupakan bagian terpenting dari 

tulisan ilmiah yang memuat kebenaran ilmiah dan secara detail 

dideskripsikan dalam setiap bab. Kebenaran ilmiah harus dinyatakan 

dengan uraian yang benar dan baik dalam kajian teoritik atau empiris. 

Hasil analisis merupakan dasar untuk mengambil kesimpulan 

terhadap permasalahan yang dikaji. Sehingga dalam penulisan skripsi 

memuat tentang (1) argumen teori yang benar, sahih dan relevan, (2) 

dukungan fakta yang akurat dan terjaga validitasnya, (3) analisis 

kajian yang mempertautkan antara argumentasi hukum terhadap 

permasalahan yang dikaji. 

Adapun susunan bab skripsi adalah sebagai berikut: 

 

PENDAHULUAN 

Pada bab I berisi sub bab Latar Belakang Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Metode 

Penelitian. Ketentuan penulisan pada bab ini sama dengan ketentuan 

penulisan proposal, kecuali untuk Tinjauan Pustaka pada proposal 

yang menjadi bab tersendiri pada skripsi.  

Ketentuan penulisan setiap lembar bagian skripsi ini diberi 

nomor halaman atau nomor urut dengan angka Arab (contoh : 1, 2, 3 

dan seterusnya), ditulis dengan huruf Arial ukuran 11, dan diletakkan 

pada sudut kanan bawah, berjarak 2 (dua) spasi dari baris pertama 

dibawahnya dan 3 (tiga) cm dari garis tepi kanan kertas. 

Ketentuan penulisan isi bab adalah sebagai berikut: 

a. Nomor angka romawi dan judul bab ditulis tebal dengan huruf 

kapital ukuran 12 dengan spasi 2 (ganda).  

b. Setiap sub judul pada halaman awal bab berjarak 2 spasi dengan 

ukuran spasi 2 (ganda) di bawah judul bab.  

c. Sub judul terdiri huruf abjad secara alfabetis yang ditulis tebal 

dengan huruf kapital dan setiap kelas kata (nomina, verba, 

ajektiva dan adverbia) ditulis dengan huruf kapital di setiap awal 

kata. 

d. Huruf pertama dari setiap alinea berjarak 5 ketukan dari marjin 

kiri sub judul. 
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e. Jarak antarsubjudul adalah 1 spasi dengan ukuran spasi 2 

(ganda). 

 

Contoh: 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Latar belakang masalah latar belakang masalah latar 

belakang masalah latar belakang masalah latar belakang 

masalah latar belakang masalah latar belakang masalah dan 

seterusnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah rumusan masalah rumusan masalah 

rumusan masalah dan seterusnya. 

 

Apabila terdapat anak subjudul maka penulisan anak sub judul diawali 

angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya) yang diletakkan di bawah 

subjudul dengan ukuran spasi 2.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat sub bab yang berisi argumentasi 

ilmiah tentang landasan teori, pendapat para ahli, doktrin hukum, hasil 

penelitian sebelumnya atau informasi otoritatif yang dijadikan sebagai 

pisau analisis atau kerangka dalam menjawab masalah penelitian. 

Tinjauan pustaka akan membuat hakikat topik penelitian 

menjadi lebih jelas dan variabel-variabel, masalah, dan tujuannya juga 

lebih terjelaskan secara operasional. 
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Contoh: 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Akta 

1. Pengertian Akta 

Akta adalah akta adalah akta adalah akta adalah dan 

seterusnya.  

2. Jenis Akta 

Jenis akta jenis jenis akta jenis akta jenis akta jenis akta 

jenis akta jenis akta dan seterusnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terbagi dua bagian pokok, yaitu hasil penelitian dan 

pembahasan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dan pembahasan dituangkan dalam bentuk uraian 

deskriptif mengenai bahan-bahan hukum (penelitian doktrinal) atau 

data yang telah diperoleh (penelitian nondoktrinal). Untuk penelitian 

nondoktrinal hasil wawancara wajib dimuat sebagai hasil penelitian. 

Data atau bahan hukum yang telah diperoleh harus 

diinterpretasikan dan dibahas secara kritis dan argumentatif 

dengan berlandaskan pada hasil kajian pustaka yang termuat 

dalam tinjauan pustaka.  

2. Untuk menjaga konsistensi dan relevansi antara setiap rumusan 

masalah, maka hasil penelitian dan pembahasan setiap rumusan 

masalah tersebut harus dituangkan dalam sub bab yang terpisah.  

3. Khusus untuk penelitian nondoktrinal, pada bagian awal bab harus 

dimuat sub bab tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

mendeskripsikan secara ringkas keadaan geografis, sosial, 

ekonomi, budaya dan agama masyarakat setempat yang menjadi 

lokasi penelitian. Apabila lokasi penelitian adalah suatu lembaga 

maka gambaran umumnya adalah deskripsi ringkas mengenai 

sejarah berdirinya lembaga, struktur organisasi, tugas, fungsi dan 
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kewenangan lembaga, dan infromasi lainnya terkait lembaga 

tersebut yang dianggap relevan dengan topik penelitian. 

 

PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dan berisi kesimpulan dan 

saran, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan uraian ringkas mengenai jawaban dari 

setiap rumusan masalah yang telah dibahas pada Bab III. 

Kesimpulan ditulis dalam rangkaian kalimat-kalimat deklaratif yang 

ringkas dan menggambarkan jawaban dari masalah penelitian. 

2. Saran 

Setiap saran yang ditulis hendaknya mengungkapkan dengan jelas 

mengenai pihak-pihak yang dituju untuk diberikan saran, apa saran 

yang diberikan, dan mengapa saran tersebut diberikan. Saran yang 

diberikan juga harus berlandaskan pada hasil penelitian dan 

pembahasan skripsi disertai dengan argumentasinya. Saran dapat 

bersifat praktis atau pragmatis, dan juga bersifat teoretis, termasuk 

saran tentang perlunya dilakukan penelitian lanjutan. 

 

3) Bagian Akhir 

Hal-hal yang dimuat pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar 

pustaka, dan bagi penelitian nondoktrinal wajib melampirkan surat 

keterangan telah melakukan penelitian dan instrumen penelitian 

(naskah kuesioner atau pedoman wawancara).    

a. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka memuat bahan-bahan pustaka  yang menjadi 

rujukan dalam membuat skripsi. Tujuan utama daftar pustaka 

adalah memberi informasi mengenai referensi pustaka agar orang 

lain dapat dengan mudah menemukan referensi pustaka yang 

digunakan oleh peneliti. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam 

menyusun daftar pustaka antara lain sebagai berikut: 

1. Tata cara penyusunan menggunakan sistem alfabetis. 
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2. Kemutakhiran dan relevansi rujukan (kecuali menyangkut 

grand theory atau teori hukum dasar yang perkembangannya 

relatif lama). 

3. Tidak boleh mencantumkan bahan pustaka dalam daftar 

pustaka, padahal bahan pustaka tersebut tidak pernah dirujuk 

dalam uraian dan sebaliknya semua bahan pustaka yang 

tercantum dalam daftar pustaka harus tercantum pula 

kutipannya pada bab pendahuluan, tinjauan pustaka, dan hasil 

penelitian dan pembahasan. 

 

Ketentuan penulisan Daftar Pustaka antara lain sebagai berikut: 

1. Tulisan Daftar Pustaka ditulis tebal pada margin tengah 

dengan huruf kapital ukuran 12. 

2. Daftar pustaka mencantumkan semua literatur (sumber 

referensi) yang dikutip dalam proposal atau skripsi. 

3. Baris kedua setiap sumber ditulis dengan jarak 5 ketuk/spasi 

dari margin kiri baris pertama dengan jarak antar baris 1,5 

spasi. 

4. Daftar pustaka harus disusun secara alfabetis, yaitu dari A 

sampai Z. 

5. Daftar pustaka harus mencantumkan: 

a. Nama pengarang/penulis 

b. Judul buku/tulisan 

c. Penerbit 

d. Kota tempat penerbitan 

e. Tahun terbit 

6. Jika jumlah penulis buku/karangan ilmiah lainnya lebih dari 

tiga orang, maka hanya nama penulis pertama yang ditulis dan 

ditambah dengan kata et.al. di belakang nama penulis 

pertama. 

7. Gelar kebangsawanan, akademik, dan keagamaan tidak perlu 

ditulis. 

8. Judul buku/karangan ilmiah lainnya dicetak miring (italics). 
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9. Peraturan perundang-undangan atau hal-hal yang sudah 

harus/dianggap diketahui umum ditempatkan pada bagian 

tersendiri setelah literatur daftar pustaka. 

 

Format penulisan daftar pustaka untuk berbagai jenis pustaka yang 

digunakan dalam proposal atau skripsi, yaitu:  

1. Buku 

Penulis Tunggal: 

Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, 

Konstitusi Press, Jakarta, 2006. 

 
Buku berbeda dengan penulis yang sama: 

-------------, Perihal Undang-Undang, Rajawali Pers, Jakarta, 

2010. 

 
Buku dengan dua atau tiga orang penulis: 

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen 

tentang Hukum, Setjen dan Kepaniteraan 

Mahkamah Konsititusi RI, Jakarta, 2006. 

 
Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni’matul Huda, Teori dan 

Hukum Konstitusi, Cetakan Ke-10, RajaGrafindo 

Persada, Depok, 2012. 

     
Buku dengan lebih dari tiga orang penulis: 

Moh. Mahfud MD, et.al, Constitutional Question: Alternatif 

Baru Pencarian Keadilan Konstitusional, Universitas 

Brawijaya Press, Malang, 2010. 

 
Buku dengan penulis asing:  

Lawrence M Friedman, The Legal System (A Social Science 

Perspective), Russell Sage Foundation, New York, 

1975. 

Wolfgang Friedman, Legal Theory, Stevens & Sons, London, 

1953. 
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Disertasi/Tesis/Skripsi: 

Farida Patittingi, Penguasaan Tanah Pulau-Pulau Kecil 

(Eksistensi dan Prospek Pengaturannya Di 

Indonesia), Disertasi, Program Pascasarjana, 

Universitas Hasanuddin, Makassar, 2008. 

 
Buku/laporan yang dibuat oleh lembaga: 

Laola Easter, et.al, Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi 

yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor, 

Policy Paper, Indonesian Corruption Watch, Jakarta, 

2014.  

 
Makalah: 

Septarina Budiwati, Prinsip Pacta Sunt Servanda dan Daya 

Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif 

Transendens, Makalah disajikan dalam Seminar 

Hukum dan Industri, Sekolah Pascasarjana-Program 

Doktor Ilmu Hukum UMS, Surakarta, 2019. 

 
Artikel Jurnal Ilmiah: 

Milawartati T. Ruslan, Perlindungan Hukum Terhadap 

Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan 

Kendaraan Bermotor Roda Dua Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen, Katalogis, Volume 4 

Nomor 10, Pascasarjana Universitas Tadulako, 

Palu, 2016.    

 
Berita pada Surat Kabar/Majalah: 

Luwuk Post, Adu Gagasan di Debat Kandidat, 26 Oktober, 

2020. 

Rosan Roeslani, Reformasi Menyeluruh untuk Tarik Investasi, 

Luwuk Post, 26 Oktober, 2020. 
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2. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan. 

 
3. Sumber Internet 

Erizka Permatasari, Apakah Demonstrasi Dilarang Saat 

Pandemi?,https://www.hukumonline.com/klinik/detail

/lt5f90360865def/apakah-demonstrasi-dilarang-saat-

pandemi-,2020, (diakses pada 27 Oktober 2020). 

 

b. Lampiran 

Lampiran merupakan tambahan informasi yang secara langsung 

digunakan untuk keperluan penafsiran dalam bab hasil penelitian 

dan pembahasan, yang berfungsi sebagai penunjang.  

Untuk penelitian nondoktrinal/sosiolegal/empiris, pada bagian 

akhir skripsi juga memuat lampiran Surat Keterangan Telah 

Melakukan Penelitian yang memberikan penjelasan bahwa 

mahasiswa yang bersangkutan telah bersungguh-sungguh 

melakukan penelitian pada instansi terkait. Surat keterangan ini 

diterbitkan oleh instansi tempat peneliti melakukan penelitian dan 

ditandatangani oleh pimpinan atau yang mewakili serta disahkan 

dengan stempel resmi. Selain itu untuk penelitian 

nondoktrinal/sosiolegal/empiris harus melampirkan instrumen 

penelitian berupa kuesioner atau pedoman wawancara yang 

berfungsi sebagai alat kontrol dan penelusuran kembali seluruh 

data yang telah diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan 

dalam pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5f90360865def/apakah-demonstrasi-dilarang-saat-pandemi-
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5f90360865def/apakah-demonstrasi-dilarang-saat-pandemi-
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5f90360865def/apakah-demonstrasi-dilarang-saat-pandemi-
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C. UJIAN SKRIPSI 

Ujian skripsi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jarak minimal antara pelaksanaan seminar proposal dan ujian skripsi 

adalah 45 (empat puluh lima) hari.  

2. Mahasiswa telah lulus 145 SKS (termasuk KKN) dengan Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dibuktikan dengan KHS setiap semester). 

3. Skripsi mahasiswa telah ditandatangani oleh kedua pembimbing sebagai 

bentuk persetujuan dan diketahui oleh Dekan. 

 

Tahapan pelaksanaan ujian skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa membayar biaya ujian skripsi pada Bagian Keuangan 

Fakultas Hukum. 

2. Mahasiswa menyerahkan berkas persyaratan kepada Bagian Akademik 

Fakultas Hukum, sebagai berikut: 

a. Fotocopy naskah skripsi (tidak dijilid) yang telah ditandatangani oleh 

komisi pembimbing skripsi dan Dekan sebanyak 1 (satu) rangkap 

dan dimasukkan ke dalam map plastik transparan warna merah.  

b. Fotocopy slip bukti KRS semester berjalan. 

c. Fotocopy slip bukti lunas pembayaran biaya ujian skripsi. 

3. Bagian Akademik memeriksa seluruh kelengkapan dokumen pendaftaran 

dan menyerahkan dokumen kepada Ketua Program Studi untuk diproses 

lebih lanjut. 

4. Bagian Akademik mencetak dan menyerahkan surat undangan 

pelaksanaan ujian skripsi kepada mahasiswa. 

5. Mahasiswa menggandakan surat undangan pelaksanaan ujian skripsi 

dan naskah skripsi dan menyerahkannya kepada masing-masing 

anggota tim penguji selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 

pelaksanaan ujian.  

6. Mahasiswa sudah hadir 30 menit sebelum pelaksanaan ujian dengan 

ketentuan pakaian yang digunakan, yaitu: jas almamater, dasi (khusus 

laki-laki), kemeja warna putih, celana (perempuan dapat menggunakan 

rok panjang yang sesuai) dan sepatu warna hitam (tidak diperkenankan 

memakai pakaian berbahan jins atau bersepatu kets/olahraga). 
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BAB IV 

KETENTUAN PENGUTIPAN  

 

 

Studi literatur adalah salah satu bagian penting dalam sebuah proses 

penelitian untuk menghasilkan ide/analisis baru yang dipresentasikan dalam 

sebuah hasil penelitian. Pengambilan ide atau hasil penelitian orang lain 

merupakan hal lazim yang dilakukan dalam penelitian atau penulisan karya 

ilmiah. Ide atau hasil penelitian itu dituliskan sebagai kutipan dan informasi 

lengkap tentang sumber kutipan dituliskan dalam sebuah daftar yang disebut 

Daftar Pustaka. 

Pada dasarnya kutipan adalah kalimat atau pendapat dari seorang 

penulis, baik yang terdapat dalam buku, majalah, koran, dan sumber lainnya, 

ataupun berasal dari ucapan seorang tokoh yang dipinjam oleh penulis untuk 

mendukung argumentasi penulis. Namun penulis tidak boleh menyusun tulisan 

yang hanya berisi kumpulan kutipan. Penulisan skripsi dari pendahuluan sampai 

dengan kesimpulan, seharusnya merupakan pendapat pribadi penulis dan 

kutipan berfungsi untuk menunjang/mendukung pendapat tersebut. Penulis juga 

sebaiknya tidak mengutip terlalu panjang tulisan atau pendapat orang lain. 

Pengutipan dilakukan sesuai kebutuhan dan seperlunya saja agar tidak 

mengganggu alur berpikir penulis yang dibangun dalam tulisan. 

Pencantuman sumber-sumber referensi menunjukkan bahwa argumen-

argumen yang diajukan berlandaskan pada teori atau konsep tertentu, sekaligus 

menunjukkan kejujuran penulis dengan mencantumkan sumber kutipan 

(referensi) yang digunakan.  

Model pencantuman referensi yang digunakan dalam penulisan skripsi di 

Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk adalah catatan tubuh (bodynote). 

Catatan tubuh dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan dengan 

menggunakan tanda kurung. Seluruh referensi yang digunakan dari awal hingga 

akhir tulisan proposal dan skripsi harus konsisten menggunakan bodynote. 

Pada dasarnya kutipan terdiri dari dua jenis: 

a. Kutipan langsung, yaitu menggunakan pendapat orang lain secara lengkap 

kata demi kata, kalimat demi kalimat, sesuai teks asli, tidak mengadakan 

perubahan sama sekali. Pengutipan langsung hendaknya digunakan 
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seminimal mungkin dalam penulisan karya ilmiah untuk menghindari similarity 

(kemiripan) dengan karya orang lain yang mengutip dari sumber yang sama.  

b. Kutipan tidak langsung, yaitu menggunakan pendapat orang lain dengan cara 

menguraikan inti sari pendapat tersebut dalam kalimat yang disusun sesuai 

dengan gaya bahasa penulis sendiri (parafrase).  

 
Ketentuan mengenai tata cara dan format penulisan kutipan adalah 

sebagai berikut: 

A. KUTIPAN LANGSUNG  

Kutipan langsung ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun 

terbit, dan halaman kalimat/teks yang dikutip. Kutipan langsung dibedakan 

atas dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. 

1) Kutipan langsung pendek 

- Kutipan langsung pendek adalah kalimat yang dikutip kurang dari lima 

baris. Kutipan langsung pendek dituliskan dalam teks dengan 

memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan. 

 
Contoh 1: 

Asshiddiqie (2008: 225) menyatakan: "Pada pokoknya, 

kewenangan untuk menanggulangi, mengatasi, dan mengelola 

keadaan darurat terletak di tangan kepala negara". 

 
Contoh 2: 

Kondisi atau situasi ini disebut dengan istilah “keadaan 

bahaya, keadaan darurat, state of emergency, etat de siege, keadaan 

luar biasa, keadaan tidak biasa, atau keadaan pengecualian (state of 

exception)” (Asshiddiqie, 2008: 68).  

 

- Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang terdiri atas lima baris 

atau lebih. Kutipan seperti ini dapat ditulis dalam paragraf tersendiri, 

berjarak 5 spasi dari kiri margin lurus dengan awal paragraf, tidak 

menggunakan tanda kutip, spasi tunggal dan terdapat pengantar 

kepada kutipan itu seperlunya. 

 
Contoh 1: 

Pengertian hukum perikatan dikemukakan pula oleh Ridwan 

Khairandy yang mengutip Bell et. al (1998: 304):  
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Hukum perikatan (verbintenissenrecht, law of obligation)  
merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem Civil Law. 
Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum (legal tradition) 
Romawi. Hukum perikatan di dalam sistem civil law, seperti 
yang dianut Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan 
Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum 
kontrak dan perbuatan melawan hukum. Kedua bidang hukum 
tersebut ditempatkan pada kategori yang umum, yakni hukum 
perikatan (Khairandy, 2013:1). 
 

Contoh 2: 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak 

mengatur secara khusus tentang restitusi terhadap korban perkosaan. 

Hal itu disebabkan oleh konsep keadilan retributif yang dianut oleh 

KUHP. 

Ketiadaan pengaturan ini disebabkan KUHP menganut teori 
keadilan retributif (retributive justice), yang menekankan 
kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan pelanggaran 
terhadap tertib publik (public order). Pandangan ini lebih 

menitikberatkan peran instansi negara sebagai badan kolektif 
untuk merespon hal-hal yang telah dirusak karena perbuatan 
pelaku (Akbari, Saputro dan Annisa, 2016: 116). 

 

Teknik elipsis dapat digunakan untuk menghindari kutipan yang 

terlalu panjang dengan cara membuang sebagian dari kutipan yang 

panjang itu. Pengutipan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

- Elipsis dilakukan dengan tanda tiga titik dengan spasi di kiri dan 

kanannya. 

- Elipsis dapat dilakukan pada bagian awal, tengah, atau akhir kutipan. 

- Elipsis tidak boleh mengubah makna apapun yang terdapat di dalam 

sumber kutipan. 

 
Contoh: 

Pancasila merupakan “… bintang pemandu yang memberikan pedoman 

dan bimbingan dalam semua kegiatan...” (Soeprapto, 2007: 59).   

 

Jika mengutip dari sumber yang mengutip, nama penulis asli 

harus dicantumkan pada kalimat, dan nama penulis yang mengutip 

dicantumkan pada akhir kalimat kutipan. 
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Contoh: 

Kedudukan hukum penduduk Hindia Belanda didasarkan pada 

perbedaan ras. Sebagaimana dikemukakan Moniaga (2010: 303): “Demi 

kepentingan kolonialisme, pemerintah kolonial saat itu membagi dua 

entitas hukum, Eropa, dan bumi putera atau penduduk asli (juga 

mencakup berbagai kelompok yang dikenal sebagai Timur Asing-

masyarakat Arab, India dan China)” (Yayasan Tifa, 2020: 7). 

 

Pengutipan dari website atau sumber elektronik sama dengan 

mengutip dari sumber cetak. Hal yang perlu dicantumkan adalah nama 

penulis, tahun penerbitan, nomor halaman (untuk kutipan langsung). Jika 

tidak ada nomor halaman, sebutkan nomor bab (chapter), nomor gambar, 

tabel atau paragraf. Alamat website (URL) dan informasi lain dituliskan 

pada Daftar Pustaka. 

 

B. KUTIPAN TIDAK LANGSUNG  

Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang mengambil pendapat orang 

lain yang dibahasakan sendiri oleh penulis. Kutipan tidak langsung ditulis 

tanpa tanda kutip dan disatukan dengan teks atau tata bahasa tulisan.   

Penulis perlu berhati-hati dalam menggunakan kutipan tidak langsung 

agar tidak terjerumus dalam plagiarisme atau pembajakan hak cipta orang 

lain. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengutipan tidak langsung 

adalah sebagai berikut: 

1. Memahami inti sari atau ide pokok dari teks asli dan membuat parafrase 

atau rumusan kalimat baru yang memuat pandangan orisinil penulis 

mengenai isi teks asli. 

Contoh: 

Teks asli 

Nomenklatur Perpres dalam hierarki peraturan perundang-undangan 

sebenarnya dapat dikatakan mubazir karena Peraturan Pemerintah juga 

merupakan regelling yang dibentuk oleh eksekutif (Presiden). 

(Sumber: Victor Imanuel W. Nalle, Ilmu Perundang-undangan, Suluh 

Media, Yogyakarta, hlm. 49). 
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Kutipan tidak langsung dari teks diatas adalah: 

Contoh 1: 

Produk hukum Perpres perlu dipertanyakan keberadaannya 

mengingat telah ada Peraturan Pemerintah sebagai peraturan 

perundangan-undangan yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif (Nalle, 2017: 49). 

 
Contoh 2: 

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Nalle (2017: 49) yang 

menyatakan bahwa Perpres merupakan hal mubazir karena Peraturan 

Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan di bawah 

Undang-Undang yang dibentuk oleh Presiden sebagai pemegang 

kekuasaan eksekutif . 
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BAB V 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING, PENGESAHAN DAN  

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Skripsi yang telah selesai diujiankan, diperbaiki dan siap dijilid, wajib 

memuat halaman persetujuan pembimbing, pengesahan, dan pernyataan 

keaslian dengan format tersendiri yang akan dicetak oleh Bagian Akademik 

Fakultas Hukum. Halaman Pernyataan keaslian skripsi memuat pernyataan 

tertulis dari penulis yang ditandatangani di atas meterai dan berisi keterangan 

tentang keaslian tulisan dan data yang dipergunakan dalam menulis skripsi serta 

kesediaan menerima sanksi bila kelak di kemudian hari terbukti melakukan 

plagiasi karya orang lain dan/atau menyajikan data-data yang tidak benar atau 

fiktif. 

 

A. HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGESAHAN SKRIPSI 

Tata cara dan format penulisan halaman persetujuan pembimbing dan 

pengesahan, sebagai berikut: 

1. Struktur isi halaman persetujuan pembimbing, yaitu: 

a. Lambang Untika dalam bentuk watermark berwarna biru. 

b. Tulisan Persetujuan Pembimbing berada di bagian tengah atas, 

ditulis tebal dengan huruf kapital ukuran 12, berjarak 2x2 spasi dari 

tulisan di bawahnya.  

c. Judul Skripsi ditulis tebal dengan huruf kapital ukuran 12 spasi 1. 

d. Kalimat “Disusun oleh” tidak ditulis tebal dan nama mahasiswa dan 

NPM  pada bagian bawah ditulis tebal dengan huruf ukuran 12. 

e. Kalimat pernyataan “Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada 

Ujian Skripsi”, tidak ditulis tebal dengan huruf ukuran 12.  

f. Tempat dan tanggal persetujuan tidak ditulis tebal ukuran 12. 

g. Kedudukan pembimbing dan dekan (tanda tangan, nama dan NIDN) 

dan khusus nama dosen dan gelar akademik ditulis tebal dengan 

huruf kapital ukuran 12.  

2. Struktur isi halaman pengesahan, yaitu: 

a. Lambang Untika dalam bentuk watermark berwarna biru. 
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b. Tulisan Pengesahan berada di bagian tengah atas, ditulis tebal 

dengan huruf kapital ukuran 12, berjarak 2x2 spasi dari tulisan di 

bawahnya. 

c. Kalimat pernyataan tidak ditulis tebal dengan huruf ukuran 12 dan 

spasi tunggal. 

d. Tempat dan tanggal persetujuan tidak ditulis tebal ukuran 12. 

e. Kedudukan tim penguji, tanda tangan, nama dan NIDN. Khusus 

nama dosen dan gelar akademik ditulis tebal dengan huruf kapital 

ukuran 12.  

f. Format Halaman Persetujuan dan Pengesahan dapat diunduh pada 

laman Fakultas. 

 

Tampilan halaman Persetujuan Pembimbing dan Pengesahan serta Daftar Isi 

dapat dilihat pada contoh berikut ini: 
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PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

 

JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL 
 

 

Disusun oleh 

 

NAMA MAHASISWA 

NPM. 2017XXXXX 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada Ujian Skripsi. 

 

Luwuk, ………………………… 2021 

 

Pembimbing I         Pembimbing II 

 

 

 

NAMA DOSEN, SH, MH    NAMA DOSEN, SH, MH 

NIDN. 09XXXXXXX     NIDN. 09XXXXXXX 

 

Mengetahui, 

Dekan 

 

 

 

ANDI MUNAFRI DM, SH, MH 

NIDN. 0912098102 
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PENGESAHAN 

 

 

Skripsi berjudul “Judul Judul Judul Judul Judul Judul”, yang disusun 
oleh, Nama Mahasiswa, NPM: 2017xxxxx, Mahasiswa Program Studi S1 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk, telah 
diuji dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Skripsi dan dinyatakan telah 
dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana 
Hukum. 

 

Luwuk, ………………………… 2021 

 

 

Ketua           Sekretaris 

 

 

 

NAMA DOSEN, SH, MH    NAMA DOSEN, SH, MH 

NIDN. 09XXXXXXX     NIDN. 09XXXXXXX 

 

 

Anggota           Anggota 

 

 

 

NAMA DOSEN, SH, MH    NAMA DOSEN, SH, MH 

NIDN. 09XXXXXXX     NIDN. 09XXXXXXX 

 

 

Anggota 

 

 

 

NAMA DOSEN, SH, MH 

NIDN. 09XXXXXXX 
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B. PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Halaman Pernyataan keaslian skripsi memuat pernyataan tertulis dari 

penulis yang ditandatangani di atas meterai dan berisi keterangan tentang 

keaslian tulisan dan data yang dipergunakan dalam menulis skripsi serta 

kesediaan menerima sanksi bila kelak di kemudian hari terbukti melakukan 

plagiasi karya orang lain dan/atau menyajikan data-data yang tidak benar 

atau fiktif. 

 
PERNYATAAN KEASLIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  

Nama  : NAMA MAHASISWA NAMA MAHASISWA 

NPM  : 2016 31 XXXX 

Program Studi  : Sarjana (S1) Ilmu Hukum 

Fakultas  : Hukum  

Universitas : Universitas Tompotika Luwuk 

 

Menyatakan dengan benar: 

1. Bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian dan pemikiran saya sendiri; 

2. Bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah orang lain yang 

telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan 

Tinggi; 

3. Bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah ditulis 

atau diterbitkan oleh orang/Iembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi 

dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar 

pustaka. 

 

Dengan demikian saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah karya orisinal dan bebas 

dari unsur-unsur plagiasi dan apabila Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan 

plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau 

pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka saya bersedia menerima sanksi 

akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. 

Luwuk,                                         2021 

Yang membuat pernyataan, 

          

 

 

 

 

NAMA MAHASISWA 

Meterai 
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Susunan Daftar Isi Skripsi yang siap untuk dijilid sebagaimana tampilan di bawah 

ini: 

 

 

DAFTAR ISI 
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