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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillah, buku Pedoman Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan 

setelah beberapa kali revisi. Buku ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam 

menyelesaikan skripsinya. Disadari sepenuhnya bahwa setiap tulisan selalu 

membawa misi yang ingin disampaikan, demikian juga dengan buku pedoman ini. 

Satu sisi, buku pedoman ini diharapkan bisa membantu mahasiswa baik dalam 

penulisan proposal maupun dalam penulisan skripsi dalam pengertian yang utuh. 

Pada sisi lain, buku ini juga bertujuan menyeragamkan teknik penulisan 

dalam arti yang utuh pula sehingga ada kesamaan pandangan di kalangan 

mahasiswa, dosen pembimbing, dan para pengambil keputusan akademik. Buku ini 

disajikan setelah mendapatkan sejumlah masukan dari para dosen Fakultas Hukum 

yang tentunya dapat tampil dalam keutuhan yang terjaga kualitas akademiknya, 

walaupun demikian disadari sepenuhnya bahwa selalu ada keterbatasan dalam 

setiap penulisan. Untuk itu, kritik dan saran selalu diharapkan. Semoga buku 

panduan ini dari waktu ke waktu dapat di sempurnakan dengan kualitas akademik 

yang lebih baik. 

Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 

membantu dalam pembuatan buku panduan skripsi ini.Akhirnya, buku Pedoman 

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik di kalangan 

mahasiswa, dosen, dan khususnya parapembaca yang budiman. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, Agustus 2020 

Dekan 

ttd. 

Dr. Efridani Lubis, SH., MH. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun menurut kaidah keilmuan dan 

ditulis berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia, di bawah pengawasan atau pengarahan 

dosen pembimbing, untuk memenuhi kriteria-kriteria kualitas yang telah ditetapkan 

sesuai keilmuannya masing-masing. Tugas Akhir dibuat sebagai salah satu persyaratan 

untuk menyelesaikan suatu program studi.Tugas Akhir yang dimaksud dalam pedoman 

ini adalah skripsi yang dihasilkan oleh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas 

Islam As- Syafi’iyah. 

Karya tersebut akan menjadi bagian dari koleksi Perpustakaan UIA yang 

dinamakan koleksi Perpustakaan FH UIA, yaitu karya ilmiah yang dihasilkan oleh 

sivitas akademika UIA, tulisan tentang UIA, dan tentang tokoh UIA. Dalam upaya 

mendokumentasikan seluruh koleksi Perpustakaan FH UIA, baik dalam format tercetak 

maupun digital, diperlukan Pedoman Penulisan Skripsi yang digunakan di Fakultas 

Hukum Universitas Islam As- Syafi’iyah. 

Pedoman ini disusun oleh Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi FH UIA 

yang diterbitkan dengan tujuan memberikan tuntunan kepada penulis skripsi. 
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BAB II 

TAHAPAN, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR  

PENYUSUNAN SKRIPSI 

 

Skripsi mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum disusun melalui 

serangkaian tahapan yang berkesinambungan dan terkait satu sama lain.  Masing-

masing tahapan terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang 

harus dilalui mahasiswa. Gambaran mengenai tahapan penyusunan Skripsi 

digambarkan dengan bagan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Tahapan Penyusunan Skripsi 

 

Adapun tahapan, persyaratan, dan prosedur penyusunan Skripsi Mahasiswa Prodi 

SIH adalah sebagai berikut diuraikan sebagai berikut: 

1. Ujian Proposal Skripsi 

a. Persyaratan 

• Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Karya Ilmiah Hukum 

(MPKIH) dan telah menyelesaikan 132-135 sks. 

• Mengisi form verifikasi judul. 

• Mengisi form ujian proposal. 

• Sudah menyelesaikan kewajiban Administrasi Akademik dan 

Keuangan. 

b. Prosedur 

• Pada akhir perkuliahan MPKIH, mahasiswa memperoleh satu judul 

skripsi untuk disusun proposalnya dan dikompetisikan. 

1 
•Seminar Proposal Skripsi 

2 

•Penelitian, Penulisan, dan 
Bimbingan Skripsi 

3 
•Sidang Skripsi 

4 
•Yudisium 
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• Mahasiswa membuat konsep dasar judul proposal skripsi yang terdiri 

dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat 

Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, Sistematika 

Penulisan, dan Outline sementara. 

• Mahasiswa mendaftar ujian proposal skripsi ke Tata Usaha, bagi 

mahasiswa yang memenangkan Juara I, II, dan III kompetisi, bebas 

dari ujian proposal skripsi. 

• Kaprodi menetapkan jadwal dan penguji seminar proposal dengan 

ketentuan yang sudah ditetapkan; 

• Kaprodi bersama-sama Dekan mengkoordinir pelaksanaan seminar 

proposal; 

• Tim penguji mengisi form revisi proposal mahasiswa yang mengikuti 

seminar proposal; 

• Surat Penetapan Judul Skripsi diparaf oleh Kaprodi Sarjana Ilmu 

Hukum dan ditanda-tangani oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah 

MPKIH. 

2. Penelitian, Penulisan, dan Bimbingan Skripsi 

a. Persyaratan 

• Mahasiswa telah mengikuti seminar proposal; 

• Mahasiswa mengumpulkan hasil revisi ujian proposal untuk mengikuti 

bimbingan skripsi ke tata usaha fakultas. 

• Membayar biaya bimbingan. 

b. Prosedur 

• Mahasiswa yang telah mengikuti seminar proposal wajib menyerahkan 

revisi proposal yang telah di tanda tangani oleh tim penguji seminar 

proposal kepada kaprodi; 

• Kaprodi mengusulkan 2 (dua) orang pembimbing kepada Dekan untuk 

ditetapkan sebagai pembimbing.  

• Mahasiswa menyerahkan surat penetapan sebagai pembimbing skripsi 

kepada dosen bersangkutan; 

• Mahasiswa yang telah mendapatkan dosen pembimbing, wajib 

mendapat kartu bimbingan; 

• Mahasiswa melakukan bimbingan minimal 8 kali dalam satu semester 

dan wajib membawa kartu bimbingan setiap kali melakukan 

pembimbingan; 

• Kartu bimbingan diisi dan ditandatangani oleh dosen pembimbing; 

• Dosen pembimbing wajib memberikan masukan atau usulan terhadap 

penelitian yang dikerjakan oleh mahasiswa; 

• Waktu pembimbingan sekurang-kurangnya 3 bulan. 
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3. Sidang Skripsi 

a. Persyaratan 

• Sidang skripsi wajib dilaksanakan bagi mahasiswa yang telah 

mengikuti seminar proposal, melakukan penyusunan skripsi dan proses 

pembimbingan serta memperoleh persetujuan dari kedua dosen 

pembimbing skripsi; 

• Mahasiswa dapat mendaftar sidang skripsi kepada program studi 

masing-masing dengan persyaratan sebagai berikut: 

 Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam semester yang sedang 

berjalan dengan bukti FRS yang ditanda tangani oleh dosen 

pembimbing akademik. 

 Mengumpulkan persyaratan administratif yang telah ditentutan oleh 

fakultas, antara lain: 

- Transkrip nilai dengan verifikasi BAAK 

- Skripsi 3 eksemplar menggunakan map 

- Foto copy ijazah SMA/SMK/Sederajat, D3, S1/S2 (legalisir) 

- Foto copy bukti pembayaran SPP terakhir 

- Foto copy bukti pembayaran skripsi 

- Pas photo untuk ijazah berjas gelap, background merah, ukuran 

4x6cm, pas photo untuk buku wisuda menggunakan almamater 

UIA, background merah untuk wanita, background biru untuk 

laki-laki, ukuran 3x4cm. Masing-masing pas photo 4 lembar. 

- Kartu bimbingan asli 

- Form verifikasi bebas plagiat yang ditanda tangani oleh dosen 

pembimbing 

- Surat Keterangan Bebas Perpustakaan UIA 

- Sumbangan buku literatur edisi terbaru (2 eksemplar 

perpustakaan UIA, 2 eksemplar Fakultas) 

- Map Merah 3 (tiga) buah. 

 Telah lulus semua mata kuliah dengan IPK minimal 3.00 tanpa nilai 

D dan diverifikasi oleh BAAK  

 Telah mendaftar sidang skripsi kepada tata usaha fakultas selambat-

lambatnya 1 (satu) minggu sebelum sidang dilaksanakan 

• Pelaksanaan sidang skripsi ditentukan oleh fakultas berdasarkan jadwal 

yang ditentukan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah 

pendaftaran mahasiswa. 

b. Prosedur 

• Mahasiswa mendaftar sidang skripsi; 

• Mahasiswa menyerahkan hard copy sebanyak 3 eksemplar skripsi 

selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan sidang; 
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• Kaprodi dengan persetujuan Dekan mengajukan tim penguji; 

• Mahasiswa mendapatkan form revisi setelah sidang; 

• Mahasiswa menyerahkan revisi skripsi selambat-lambatnya 1 (satu) 

minggu setelah sidang dan mahasiswa meringkas skripsi dalam format 

jurnal sebanyak-banyaknya 10-15 halaman; 

• Mahasiswa menyerahkan soft copy skripsi berbentuk CD dan dikirim 

melalui info.fh@uia.ac.id kepada Tata Usaha fakultas yang dibuktikan 

dengan tanda terima. 

• Dekan beserta jajarannya mengumumkan hasil pelaksanaan ujian 

skripsi (yudisium) setelah perbaikan skripsi di verifikasi oleh 

pembimbing; 

• Mahasiswa berhak mendaftar wisuda setelah yudisium.  
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BAB III 

PENULISAN SKRIPSI 

 

Pedoman Penulisan Skripsi ini dibagi dalam tiga bagian : (a) awal; (b) isi; dan (c) akhir. 

3.1 BAGIAN AWAL 

Bagian Awal Skripsi terdiri atas: 

3.2.2 Halaman Sampul 

Sebagai halaman terdepan yang pertama terbaca dari suatu karya 

ilmiah, Halaman Sampul harus dapat memberikan informasi singkat, 

jelas dan tidak bermakna ganda (ambigu) kepada pembaca tentang 

skripsi tersebut yang berupa judul, identitas penulis, institusi, dan tahun 

pengesahan. Contoh halaman sampul dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.2.3 Halaman Judul 

Secara umum informasi yang diberikan pada Halaman Judul sama 

dengan Halaman Sampul, tetapi pada Halaman Judul, dicantumkan 

informasi tambahan, yaitu untuk tujuan dan dalam rangka apa karya 

ilmiah itu dibuat. Contoh Halaman Judul dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3.2.4 Halaman Pernyataan Orisinalitas 

Halaman ini berisi pernyataan tertulis dari penulis bahwa skripsi yang 

disusun adalah hasil karyanya sendiri dan ditulis dengan mengikuti 

kaidah penulisan ilmiah. Contoh Halaman Pernyataan Orisinalitas dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

3.2.5 Halaman Cek Plagiarisme 

Halaman ini berisi bukti cek plagiarism menggunakan plagiarism 

checker yang resmi di Fakultas Hukum UIA. Contoh Halaman Cek 

Plagiarisme dapat dilihat pada Lampiran 4. 

3.2.6 Halaman Pengesahan 

Halaman Pengesahan berfungsi untuk menjamin keabsahan skripsi 

atau pernyataan tentang penerimaannya oleh institusi penulis. Contoh 

Halaman Pengesahan dapat dilihat pada Lampiran 5. 

3.2.7 Kata Pengantar 

Halaman Kata Pengantar memuat pengantar singkat atas karya 

ilmiah.Halaman Ucapan Terima Kasih memuat ucapan terima kasih atau 

penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi. Sebaiknya, ucapan terima kasih atau penghargaan 

tersebut juga mencantumkan bantuan yang mereka berikan, misalnya 

bantuan dalam memperoleh masukan, data, sumber informasi, serta 

bantuan dalam menyelesaikan skripsi. Contoh Ucapan Terima Kasih 

dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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3.2.8 Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk 

Kepentingan Akademis 

Halaman ini berisi pernyataan dari mahasiswa penyusun skripsi 

yang memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum Universitas 

Islam As-Syafi’iyah untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, 

merawat, dan memublikasikan skripsinya untuk kepentingan akademis. 

Artinya, Unversitas berwenang untuk memublikasikan suatu skripsi 

hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan 

hak cipta tetap pada penulis. Contoh Lembar Pernyataan dapat dilihat 

pada Lampiran 7. 

3.2.9 Abstrak 

Abstrak merupakan ikhtisar suatu skripsi yang memuat 

permasalahan, tujuan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak 

dibuat untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi skripsi 

untuk memutuskan apakah perlu membaca lebih lanjut atau tidak. 

Contoh Abstrak dapat dilihat pada Lampiran 8. 

3.2.10 Daftar Isi 

Daftar Isi memuat semua bagian tulisan beserta nomor halaman 

masing-masing, yang ditulis sama dengan isi yang bersangkutan. 

Biasanya, agar daftar isi ringkas dan jelas, sub bab derajat ke dua dan ke 

tiga boleh tidak ditulis. Contoh Daftar Isi dapat dilihat pada Lampiran 9. 

3.2.11 Daftar Tabel,  Daftar Gambar, dan Daftar Lain (jika diperlukan) 

Daftar tabel, gambar, dan daftar lain digunakan untuk memuat 

nama tabel, gambar, dan sebagainya yang ada dalam skripsi. Penulisan 

nama tabel, gambar, dan sebagainya menggunakan huruf kapital di awal 

kata (title case). 

3.2.12 Daftar Notasi (jika diperlukan) 

Daftar Notasi berisi daftar urut notasi yang digunakan dalam 

skripsi. Penulisan notasi menggunakan huruf kapital di awal kata (title 

case). Ketentuan yang menyangkut penulisan. 

3.2.13 Daftar Lampiran (jika diperlukan) 

Daftar Lampiran berisi daftar urut lampiran yang 

digunakan/tercantum dalam skripsi. Penulisan nama lampiran 

menggunakan huruf kapital di awal kata (title case). 

3.2 BAGIAN ISI 

Isi skripsi disampaikan dalam sejumlah bab. Pembagian bab dari 

pendahuluan sampai kesimpulan ditentukan oleh fakultas sesuai kebutuhan, atau 

dengan peraturan yang terdapat pada Bab IV pedoman ini. 
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4.14 Isi Skripsi 

Bagian tubuh/pokok memuat uraian/penjabaran/analisis yang dilakukan 

oleh penulis. Jumlah bab tergantung pada variabel yang dibahas. Namun pada 

umumnya, jumlah bab terdiri dari 5 Bab:   

Bab I : Pendahuluan 

Bab II : Tinjauan Teori (diberikan judul) 

Berisi uraian teori yang digunakan. 

Bab III : Hasil dan Pembahasan Skripsi 

berisi penjelasan hasil penelitian yang telah dilakukan; apabila bedah 

kasus, maka dijelaskan kasus dan putusannya bagaimana; sedangkan 

jika penelitian empiris, dijelaskan data dan/atau informasi yang 

diperoleh dari lapangan. 

Bab IV : Analisis (diberikan judul) 

berisi analisis menggunakan Bab I, II, dan III sebagai dasar untuk 

menelaah Bab III apakah sesuai dengan tujuan hukum: keadilan, 

ketertiban, keamanan, atau kesejahteraan. 

Bab V : Penutup 

Berisi Kesimpulan, Implikasi, Saran/ Rekomendasi. 

Ketentuan penulisan untuk setiap bab 

a. Setiap bab dimulai pada halaman baru. 

b. Judul bab seluruhnya diketik dengan huruf kapital, simetris di tengah (center), 

cetak tebal (bold), tanpa garis bawah, tidak diakhiri tanda titik, dan satu spasi 

simetris tengah (center), jika lebih dari satu baris. 

c. Judul bab selalu diawali penulisan kata ‘BAB’ lalu angka Romawi yang 

menunjukkan angka dari bab yang bersangkutan dan ditulis dengan huruf 

kapital, tipe Times New Roman, 12 poin, dan cetak tebal (bold). 

 

Contoh penulisan bab: 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Subbab Derajat Kesatu 

1.1.1. Subbab Derajat kedua Butir yang Pertama 

1.1.2. Subbab Derajat kedua Butir yang Kedua  

1.1.2.1 Subbab Derajat ketiga Butir yang Pertama  

Tingkatan subbab maksimal 3 

 

BAB II 

SISTEM PERTAHANAN UDARA  

MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
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Suatu yang bukan merupakan subordinat dari judul tulisan harus ditulis 

dengan sandi berikut. 

• Bullet atau huruf: jika tidak akan dirujuk di bagian lain dari Skripsi bentuknya 

bebas, asalkan berupa bentuk dasar (bulat, kotak, tanda minus), dan konsisten 

dalam keseluruhan skripsi. 

• Huruf: jika akan dirujuk di bagian lain dari Skripsi, harus digunakan huruf 

untuk menghindari kerancuan dengan penggunaan angka untuk bab dan 

subbab. Bentuknya bebas, asalkan konsisten dalam keseluruhan skripsi. 

Contoh: a. atau a) atau (a). Ini merupakan derajat terakhir, dalam arti tidak 

boleh memiliki subperincian di dalamnya. Contoh penggunaan subperincian 

yang dilarang, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15 Tabel dan Gambar 

Pada bagian ini berisi gambar, grafik, dan/atau diagram. Ketentuan pembuatan 

tabel dan gambar adalah sebagai berikut. 

a. Gambar, tabel, grafik, dan diagram diberi nama. 

b. Penulisan nama tabel, gambar, dan lainnya menggunakan huruf besar di awal 

kata (title case). 

Tabel: judul ditulis di atas tabel, rata kiri atau simetris di tengah (center) 

berjarak 1,5 spasi terhadap tabel yang bersangkutan. Judul tabel ditulis 

langsung mengikuti nomor tabelnya. 

Gambar: judul ditulis di bawah gambar berjarak 1,5 spasi, simetris (center) 

terhadap gambar yang bersangkutan. Judul gambar ditulis langsung mengikuti 

nomor gambarnya. 

 

 

 

 

 

Jenis sistem operasi komputer antara lain: 

• DOS 

• Windows 

Windows 3.xx 

Windows 95/98 

Windows NT 

• UNIX 

Linux 
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Contoh Grafik: 

Grafik 3.1. Kecenderungan Plagiarisme di Kalangan Mahasiswa 

 
 

Contoh gambar: 

 
Gambar 2.5. Proses Plagiarisme 

 

c. Tabel dan gambar ditempatkan di antara bagian teks yang paling banyak 

membahasnya. Tabel dan gambar harus dibuat sedemikian rupa sehingga 

dapat berdiri sendiri, agar dapat dimengerti oleh pembaca tanpa membaca 

keterangan dalam teks. 

d. Jika tabel ditulis dalam posisi landskap, sisi atas tabel adalah sisi yang dijilid. 

e. Tabel dan gambar selalu simetris di tengah (center) terhadap halaman. 

f. Nomor tabel dan gambar harus menyertakan nomor bab tabel dan gambar 

tersebut berada. Misalnya tabel 1.1. berarti tabel pertama yang ada di bab 1. 

Jika dalam suatu skripsi hanya terdapat 1 (satu) buah tabel atau gambar, maka 

tidak perlu diberi nomor. 

g. Daftar notasi dan daftar singkatan ditulis dengan huruf aslinya (tidak dibuat 

kapital ataupun lowercase) dan disusun berdasarkan abjad. Penulisannya 

diurutkan dari huruf kecil, huruf besar, dan simbol (contoh : a, B, ?) 

h. Penulisan sumber gambar dan tabel. 

Tabel: sumber tabel (jika bukan olahan sendiri) ditulis di bagian bawah tabel 

berjarak 1,5 spasi dari tabel, huruf tegak tipe Times New Roman 10 poin. 

0

5

10

FH FAI FEB FKIP FIKES FST

Kecenderungan Plagiarisme Mahasiswa 

melakukan tidak melakukan
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Sumber yang sudah diolah lebih lanjut perlu diberi catatan ”telah diolah 

kembali”. 

Gambar: sumber gambar (jika bukan olahan sendiri) harus ditulis di bagian 

bawah judul gambar berjarak 1,5 spasi dari judul gambar, huruf tegak tipe 

Times New Roman 10 poin. Sumber yang sudah diolah lebih lanjut 

perludiberi catatan ”telah diolah kembali”. 

j. Peletakan tabel atau gambar, berjarak tiga spasi setelah teks. Penulisan teks 

setelah tabel atau gambar dilanjutkan dengan jarak 1,5 spasi dari baris 

terakhir judul gambar. 

k. Apabila judul gambar atau tabel melebihi satu baris, penulisannya simetris di 

tengah (center) dan diketik dengan satu spasi. 

l. Jika tabel dan gambar terlalu panjang, dapat diputus dan dilanjutkan dengan 

mengetikkan nomornya dan keterangan “sambungan” dalam tanda kurung. 

m. Jika tabel dan gambar terlalu lebar, terdapat beberapa ketentuan sebagai 

berikut: ditempatkan secara memanjang di halaman tersendiri; ditempatkan 

pada kertas lebar kemudian dilipat agar tidak melebihi format kertas; 

diperkecil ukurannya sesuai format skripsi, tetapi ukuran huruf yang 

tercantum di dalamnya tidak boleh lebih kecil dari 10 poin (ukuran 

sebenarnya). 

 

4.16 Persamaan Matematika 

Persamaan matematika lebih baik ditulis dalam bentuk yang lazim dalam 

matematika walaupun dalam satu baris. Semua persamaan matematika ditulis 

dengan tabulasi 1,5 cm dari kiri dan harus mempunyai nomor yang diletakkan di 

sebelahnya dan rata kanan terhadap batas kanan pengetikan. 

Contoh:  

M Q 209 43 , 530+ = (5.1) 

Keterangan: 5 artinya persamaan itu ditulis pada bab 5, sedangkan 1 artinya 

persamaan itu adalah persamaan matematika pertama yang ditulis pada bab 

tersebut. 

 

4.17 Angka 

Penulisan angka mengikuti peraturan yang berlaku pada Pedoman Ejaan yang 

Disempurnakan edisi terbaru. 

 

4.18 Daftar Pustaka 

Jenis media yang makin berkembang memungkinkan penulis untuk mencari 

sumber informasi dari berbagai jenis media.Perkembangan itu diikuti oleh 

perkembangan berbagai format penulisan kutipan dan daftar pustaka. Daftar 

pustaka diurut dari buku, jurnal, media massa, website dan undang-undang 
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urutan berdasarkan penulis dengan cara menuliskan nama depannya tanpa gelar 

diikuti tahun terbit, judul pustaka, penerbit. 

 

4.19 Lampiran 

Ketentuan pembuatan lampiran adalah sebagai berikut. 

a. Nomor dan judul lampiran ditulis di sudut kanan atas halaman (right-aligned) 

dengan huruf tegak tipe Times New Roman 12 poin. 

b. Judul lampiran ditik dalam satu baris menggunakan huruf kapital di awal kata 

(title case). 

c. Lampiran yang lebih dari satu halaman, pada halaman berikutnya diberi 

keterangan “lanjutan” dalam tanda kurung pada sudut kanan atas halaman 

(right-aligned). 

d. Isi dan urutan pengelompokan lampiran disesuaikan dengan kebijakan 

fakultas. 
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5.1.1.25 Publikasi Elektronik 

McNeese, M.N. (2001). Using technology in educational settings. 

October 13, 2001. University of Southern Mississippi, Educational 

Leadership and Research.http://www.dept.usm.edu/~eda/ 

5.1.1.26 Artikel dari pangkalan data online 

Senior, B. (1997, September). Team roles and team performance: Is there 

really a link? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 

70, 241-258. June 6, 2001. ABI/INFORM Global (Proquest) database. 

5.1.1.27 Artikel jurnal di website 

Lodewijkx, H. F. M. (2001, May 23). Individual- group continuity in 

cooperation and competition undervarying communication 

conditions.Current Issues in SocialPsychology, 6 (12), 166-182. 

September 14, 2001. 

http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.6.12.html 

5.1.1.28 Dokumen lembaga 

NAACP (1999, February 25).  NAACP calls for Presidential order to 

halt policebrutality crisis. June 3, 

2001.http://www.naacp.org/president/releases/police_brutality.html 

5.2 Penulisan Daftar Pustaka 

Daftar pustaka ditulis menjorok 1 (satu) ketuk pada baris ke 2 (dua), huruf 

Times New Roman, ukuran 12 (dua belas), APA Style, diurutkan sesuai abjad per 

kategori, dengan mengikuti pedoman sebagai berikut: 

5.2.1 Buku 

Nama Penulis/Pengarang (jika nama terdiri dari dua kata atau lebih, nama 

belakang diletakkan di depan). (Tahun). Judul Buku. Tempat terbit: 

Penerbit. 

Contoh: 

Widodo, H. (2018). Hukum Acara Sengketa Pemilukada: Dinamika di 

Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press. 

Makarao, M. T., Suhasril, & AS, M. Z. (2003). Tindak Pidana 

Narkotika. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

5.2.2 Jurnal 

Nama Penulis/Pengarang. (tahun). Judul Tulisan. Nama Jurnal, 

Volume(issue), halaman. 

Contoh: 

Riyanto, S. (2019). DOKTRIN LEX SPORTIVA VERSUS HUKUM 

KEOLAHRAGAAN NASIONAL Analisis Benturan Paham 

http://www/
http://www.uiowa.edu/~grpproc/
http://www.naacp.org/
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Positivisme Dengan Paham Utilitiarisme Dalam Pengembangan 

Sistem Hukum Keolahragaan Nasional Guna Mendukung 

Kedaulatan Nasional. Veritas, 5(1), 36–62. 

Makarao, M. T., & Hafizha, F. F. (2020). Legal aspect of forest fire in 

indonesia. Veritas, 6(2), 144–159. 

5.2.3 Peraturan Perundang-undangan 

Judul Peraturan PUU (tanpa LN atau TLN) 

Contoh: 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 

5.2.4 Putusan Pengadilan 

Contoh: 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. 

5.2.5 Terjemahan 

Nama Penulis/Pengarang. (tahun). Judul Tulisan (Buku), diterjemahkan 

oleh... . Tempat terbit: Penerbit, tahun. 

Contoh: 

Nonet, Philippe dan Philip Selznick. (2003). Hukum Responsif Pilihan di 

Masa Transisi (Law and Society in Transition: Toward Responsive 

Law), diterjemahkan oleh Rafael Edy Bosco. Jakarta: HuMa. 

5.2.6 Harian/Surat Kabar 

Nama Penulis/Pengarang. (tahun). Judul Tulisan. Nama Harian/Surat 

Kabar. 

Contoh: 

Jaweng, R. E. (2014). Korupsi dan Revisi UU Pemda. Harian 

Media Indonesia. 

5.2.7 Bahan yang Tidak Diterbitkan 

Makalah, Risalah UU, Draf RUU 

Contoh: 

Tim Naskah Akademik RUU Paten. Laporan Akhir Naskah Akademik 

RUU Paten Tahun 2008. BPHN-Kemenkumham, Maret 2015. 

5.2.8 Internet 

Nama Penulis. (tahun). Judul Tulisan. https ..., diakses Tanggal Bulan 

Tahun. 

Contoh: 
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Elnizar, N. E. (2020). Keabsahan Tanda Tangan Digital dan Tanda 

Tangan Elektronik di Tengah Pandemi. Hukum Online. 

https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f61c5a1f341e/k

eabsahan-tanda-tangan-digital-dan-tanda-tangan-elektronik-di-

tengah-pandemi diakses 17 September 2020. 

 

 

 

 

  

https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f61c5a1f341e/keabsahan-tanda-tangan-digital-dan-tanda-tangan-elektronik-di-tengah-pandemi
https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f61c5a1f341e/keabsahan-tanda-tangan-digital-dan-tanda-tangan-elektronik-di-tengah-pandemi
https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5f61c5a1f341e/keabsahan-tanda-tangan-digital-dan-tanda-tangan-elektronik-di-tengah-pandemi
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BAB VI 

PROSEDUR PENGUMPULAN SKRIPSI 

 

6.1 Prosedur Umum 

Lulusan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah wajib: 

a. Menyerahkan Skripsinya, dalam bentuk cetakan dan soft file kepada UIA 

melalui bagian pengadaan koleksi di Perpustakaan Universitas atau 

Perpustakaan Fakultas masing-masing. 

b. Menyerahkan seluruh isi tulisan, termasuk lampiran, yang menjadi bagian dari 

karya yang akan diserahkan. 

c. Mengisi formulir “Bukti Penyerahan Skripsi” yang disediakan Perpustakaan 

UIA/Fakultas UIA (dibuat rangkap). 

6.2 Cara Penyerahan Skripsi 

6.2.1 Sistem PEMINDAIAN (SCANNING) 

a. Mahasiswa menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi tercetak yang sudah 

dijilid dan 1 (satu) eksemplar loose-copy tidak dijilid, hanya dijepit. 

Keduanya harus asli. 

b. Warna sampul Skripsi yang telah dijilid berwarna “merah hati” 

c. Pada Lembar ”Pengesahan Skripsi” baik hardcopy maupun loose-copy 

harus ada tanda tangan asli dari dosen pembimbing dan dosen penguji. 

d. Melampirkan ”Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi 

untuk Kepentingan Akademis” dengan tanda tangan asli penulis 

(bukan fotokopi). 

 

6.2.2 Sistem KONVERSI 

a. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy (harus asli) dijilid. 

b. Pada Lembar ”Pengesahan Skripsi” hardcopy harus ada tanda tangan 

asli dari dosen pembimbing dan dosen penguji (bukan fotokopi). 

c. Melampirkan ”Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya 

Ilmiah untuk Kepentingan Akademis” dengan tanda tangan asli 

penulis (bukan fotokopi) 

d. Menyerahkan satu (1) softcopy dalam media CD ROM dalam Portable 

Document Format (.pdf) yang disertai satu (1) lembar lepas “Lembar 

Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk Kepentingan 

Akademis” berisi tanda tangan asli penulis (bukan fotokopi), dan satu 

(1) lembar lepas “Lembar Pengesahan” yang berisi tanda tangan asli 

dari dosen pembimbing dan dosen penguji. 

CATATAN: 
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Bagi Program Studi yang Skripsi mahasiswanya menghasilkan blue print 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Skripsi tercetak tidak perlu diberi lampiran blue print yang diperkecil. 

b. Blue print dijilid terpisah dengan ukuran kertas A3. 

c. Halaman Sampul pada jilid dan blue print diberi informasi sesuai 

dengan halaman sampul Skripsi. 

d. Mahasiswa yang memilih pengumpulan sistem pemindaian 

membayar biaya pemindaian dan dilakukan di Perpustakaan Fakultas 

Hukum Universitas Islam As-Syafi’iyah. 

6.2.3 Format Penyusunan Skripsi dalam CD ROM 

1. Fisik 

Informasi yang dicantumkan pada kepingan CD dengan urutan sebagai 

berikut. 

a. (Judul) 

b. (Nama dan NIM) 

c. (Kalimat) “Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi CD-ROM sama 

dengan hardcopy” 

d. Tanda tangan asli Dosen Pembimbing I dan II 

e. Informasi di atas ditik, bukan ditulis tangan, kecuali tanda tangan 

f. Kepingan CD dimasukkan dalam CD case yang terbuat dari mika 

(transparan), bukan dari plastik. 

g. Penomoran halaman pada file elektronik harus sama dengan penomoran 

halaman pada hardcopy. 

2. Nonfisik 

CD ROM dibagi dalam beberapa folder/file: 

a. Folder SKRIPSI berisi semua file isi Skripsi. 

b. Folder GAMBAR berisi semua file gambar asli yang digunakan di 

dalam naskah Skripsi. 

c. Folder MULTIMEDIA berisi semua file multimedia penyerta (gambar, 

animasi, audio, video, dll.) yang tidak digunakan/berada di dalam naskah 

Skripsi (Format file yang disimpan dalam folder GAMBAR dan 

MULTIMEDIA akandiatur dalam peraturan tersendiri). 

6.2.4 Folder Skripsi 

a. Semua dokumen diketik dalam Microsoft Word 

b. Gambar, foto, grafik disisipkan sebagai image dalam dokumen MS Word 

baik dalam bahasan maupun dalam lampiran. 

c. Satu folder berisi satu file utuh Skripsi (bentuk file pdf). 

d. Satu folder berisi file Skripsi yang dipecah dengan penamaan file sebagai 

berikut: 
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(1) Awal.doc berisi: Halaman Judul; Lembar Pengesahan; Kata Pengantar; 

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah untuk 

Kepentingan Akademis, 

Daftar isi; Daftar Tabel; Daftar Gambar; Daftar Rumus; Daftar 

Lainnya; Daftar Lampiran (semua berada dalam satu file dengan nama 

Awal.doc) 

(2) Abstract.doc berisi: Abstrak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris 

(semua beradadalam satu file dengan nama Abstract.doc) 

Chapter1.doc berisi Bab 1 

Chapter2.doc berisi Bab 2 

Chapter3.doc berisi Bab 3 

Chapter4.doc berisi Bab 4 dan seterusnya sesuai dengan jumlah bab 

(3) Conclusion.doc berisi Bab Kesimpulan 

(4) References.doc berisi Daftar Referensi 

(5) Appendices.doc berisi Lampiran 

e. Setiap halaman Skripsi mulai Abstrak sampai dengan Daftar Referensi 

harus diberi “auto text” pada footer dengan tulisan Fakultas Hukum 

Universitas Islam As-Syafi’iyah (Times New Roman 10 poin, cetak tebal), 

ditulis dengan posisi rata kanan (align right). 

f. Semua file MS Word (.doc) harus dikonversikan menjadi Portable 

Document Format (.pdf). Berikut langkah konversi Microsoft Word (.doc) 

ke Portable Document Format (.pdf): 

(1) Pada lembar kerja anda di Ms. Word, tekan F12 (Save As) di keyboard 

laptop/komputer. 

(2) Silakan memberi nama file “Nama (NIM) - Judul Skripsi” anda. 

(3) Pada bagian Save as Type, klik PDF. 

(4) Pada bagian Optimize for, klik Standard (publishing online and 

printing), lalu klik Save. 


