


  SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN) MAKASSAR  PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI  LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN) MAKASSAR 
  NOMOR  1 TAHUN 2016  TENTANG 
 BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH  (SKRIPSI, TESIS, DAN ARTIKEL ILMIAH)  STIA LAN MAKASSAR TAHUN 2016 
  KETUA STIA LAN MAKASSAR,   Menimbang : a. Bahwa diperlukan Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Artikel) sebagai acuan dalam penyelesaian studi mahasiswa Program Sarjana dan Magister STIA LAN Makassar;   b. Bahwa rincian petunjuk teknis penulisan skripsi dan tesis mahasiswa Program Sarjana dan Magister STIA LAN Makassar tertuang dalam Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Artikel);   c. Bahwa Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Artikel) perlu mendapatkan ketetapan hukum;   d. Bahwa perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STIA LAN Makassar.  Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);   2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;   3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;   4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;   5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;   6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 535/V/4/6/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah 



Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, Bandung dan Makassar;   7. Keputusan Ketua STIA LAN Makassar Nomor :  916/KS.1/KPW/STA.019.c/2016 tentang Pengangkatan Panitia, Narasumber dan Moderator Pada Bimbingan Teknik Pembuatan Skripsi  (STIA-LAN) Makassar tahun 2016;   8. Keputusan Ketua STIA LAN Makassar Nomor :  917/KS.1/KPW/STA.019.c/2016 tentang Pengangkatan Panitia, Narasumber dan Moderator Pada Bimbingan Teknik Pembuatan Tesis  (STIA-LAN) Makassar tahun 2016.       MEMUTUSKAN  Menetapkan    
Pertama : Menetapkan Buku Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah) STIA LAN Makassar Tahun 2016;     Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;     Ditetapkan di :  Makassar pada tanggal :  29 Agustus 2016     KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN) MAKASSAR,  

    AMIR IMBARUDDIN    Tembusan Yth: 1. Pembantu Ketua I, II, dan III; 2. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan; 3. Kepala Bagian Adm. Umum STIA LAN Makassar di Makassar; 4. Ketua Program Studi; 5. Arsip.  



 

iv 
 

KATA PENGANTAR  
 Terbitnya Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis dan 

Artikel Ilmiah) Tahun 2016 merupakan pengganti atau revisi terhadap Pedoman 
Penulisan Skripsi, Pedoman Penulisan Tesis dan Pedoman Penulisan Jurnal STIA 
LAN Makassar tahun 2015. Terbitnya pedoman ini merupakan realisasi dari 
masukan dari berbagai pihak terhadap tuntutan adanya perubahan atau revisi 
yang bermuara pada peningkatan baik kemudahan maupun kualitas karya tulis 
ilmiah.  

Focus Group Discussion (FGD) penyempurnaan pedoman ini dilakukan 
selama dua hari, yaitu tanggal 30 Juni 2016 dan 1 Juli 2016 diikuti seluruh dosen 
yang ada di lingkungan STIA LAN Makassar dan menghadirkan narasumber yang 
berkompeten di bidangnya. 

Bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah skripsi atau tesis 
dapat menggunakan buku Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis 
dan Artkel Ilmiah) Tahun 2016 sebagai acuan teknis dalam penyusunan karya 
tulis ilmiahnya. Buku pedoman ini menjadi dasar standardisasi teknis dan format 
karya tulis ilmiah yang digunakan mahasiswa pada STIA LAN Makassar. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan semua pihak 
di lingkungan STIA LAN Makassar yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh 
menyiapkan buku pedoman ini. 

Kami tetap membuka diri dari segala masukan atau saran dari berbagai 
pihak untuk perbaikan buku pedoman ini. 
 

Makassar, Juli 2016 
Ketua STIA LAN Makassar 
 
 
Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D 



 
 

v 

DAFTAR ISI  
 

SAMPUL  ................................................................................................       i SURAT KEPUTUSAN ................................................................................      ii    KATA PENGANTAR ..................................................................................         iv DAFTAR ISI..............................................................................................      v DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................     ix  BAB I  PENDAHULUAN ...........................................................................      1 A. Pengertian  ..................................................................................      1 
B. Kegunaan .....................................................................................      1 
C. Persyaratan Karya Tulis Ilmiah ....................................................      2 
 BAB II  SISTEMATIKA PENULISAN ............................................................      2 A. Bagian Awal  ................................................................................      4 

1. Halaman Sampul ..................................................................      4 
2. Halaman Judul .....................................................................      5 
3. Halaman Persembahan .......................................................      5 
4. Halaman Pengesahan Pembimbing .....................................      5 
5. Halaman Pengesahan Penguji .............................................      5 
6. Halaman Pernyataan Orisinalitas ........................................      5 
7. Kata Pengantar ....................................................................      5 
8. Intisari ..................................................................................      6     
9. Abstract................................................................................      6 
10. Daftar Isi ...............................................................................      6 
11. Daftar Tabel .........................................................................      6 
12. Daftar Gambar .....................................................................      7 
13. Daftar Lampiran ...................................................................      7 

B. Bagian Isi .....................................................................................      7 
1. Bab I Pendahuluan ...............................................................      7 

a) Latar Belakang ............................................................      7  
b) Rumusan Masalah ......................................................      8  
c) Tujuan Penelitian ........................................................      8  
d) Manfaat Penelitian .....................................................      8  

2. Bab II Tinjauan Pustaka ........................................................      9 
a) Tinjauan Teori .............................................................      9  
b) Hasil Penelitian Yang Relevan .....................................    10  
c) Defenisi Operasional Variabel Penelitian ...................    10  



vi 
 

 

d) Model Penelitian ........................................................    10  
e) Pertanyaan Penelitian dan/atau Hipotesis /  

Pertanyaan Penelitian  ................................................    11  
3. Bab III Desain Dan Prosedur Penelitian ...............................    11 

a) Pendekatan Penelitian ................................................    11  
b) Desain Penelitian ........................................................    12  
c) Populasi dan Sampel / Unit Analisis dan Sumber  

Data .............................................................................    12  
d) Teknik  dan Instrumen Pengumpulan Data ................    13  
e) Teknik Pengolahan dan Analisis Data .........................    13  

4. Bab IV dan Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan ...........    14 
a) Bab IV Hasil Penelitian (Kuantitatif) ...........................    15 

1. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian ...........    15  
2. Karakteristik Responden .....................................    15  
3. Deskripsi Data .....................................................    15  
4. Hasil Analisis Data ...............................................    16  

b) Bab V Pembahasan (Kuantitatif).................................    16 
c) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan (Kualitatif) .    17 

1. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian ...........    17  
2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .......................    17  

5. Bab V atau Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi ...............    19 
a) Kesimpulan  ................................................................    19  
b) Rekomendasi ..............................................................    19  

C. Bagian Akhir ................................................................................    20 
1. Daftar Pustaka .....................................................................    20 
2. Lampiran-Lampiran..............................................................    20 
3. Riwayat Hidup Penulis .........................................................    20 
 BAB III  TEKNIK PENULISAN ......................................................................    21 A. Jenis dan Ukuran Kertas ..............................................................    21 

B. Jenis dan Ukuran Huruf ...............................................................    21 
C. Spasi ............................................................................................    22 
D. Batas / Margin .............................................................................    22 
E. Indensi / Paragraf ........................................................................    22 
F. Bahasa .........................................................................................    23 
G. Penulisan Kata Bilangan ..............................................................    23 
H. Penomoran Halaman ..................................................................    24 
I. Struktur Judul ..............................................................................    24 



vii 
 

 

J. Struktur Kode / Notasi Judul .......................................................    25 
K. Kutipan ........................................................................................    26 
L. Penyajian Data ............................................................................    31 

1. Tabel  .................................................................................      31 
2. Diagram / Grafik / Gambar ..................................................    32 

M. Daftar Pustaka .............................................................................    33 
 

BAB IV PEDOMAN  ..................................................................................    40 A. Pendahuluan ...............................................................................    40 
B. Redaksi ........................................................................................    40 
C. Pengajuan Naskah .......................................................................    41 

1. Penyampaian Melalui E-Mail ...............................................    41 
2. Penyampaian Hard Copy .....................................................    41 

D. Format .........................................................................................    42 
1. Judul  .................................................................................        42 
2. Abstrak .................................................................................    42 
3. Pendahuluan  .......................................................................        43 
4. Metode Penelitian ...............................................................        43 
5. Hasil Penelitian  ...................................................................        43 
6. Pembahasan ........................................................................        44 
7. Kesimpulan dan Saran .........................................................        44 
8. Ucapan Terima Kasih ...........................................................        44 
9. Referensi ..............................................................................        44 

E. Penulisan Referensi .....................................................................    45 
F. Bukti Cetak dan Cetak Ulang .......................................................    46 

 
BAB V PROSEDUR, PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN,   ASPEK PENILAIAN DAN PETUNJUK LAINNYA .................................    47 A. Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah ............................................    47 

1. Pengajuan Judul ...................................................................    47 
2. Seminar Proposal Penelitian ................................................    47 
3. Penelitian .............................................................................    48 
4. Seminar Hasil Penelitian ......................................................    48 
5. Ujian Skripsi/Ujian Tesis ......................................................    49 
6. Jurnal  .................................................................................        50 

B. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen ....................................    50 
1. Syarat Umum .......................................................................    50 
2. Pengajuan Judul ...................................................................    51 



viii 
 

 

3. Seminar Proposal Penelitian ................................................    51 
4. Penelitian .............................................................................    51 
5. Seminar Hasil Penelitian ......................................................    52 
6. Ujian Skripsi/Ujian Tesis ......................................................    52 
7. Jurnal  .................................................................................        53 

C. Aspek Penilaian ...........................................................................    53 
1. Judul .....................................................................................    53 
2. Seminar Proposal Penelitian ................................................    53 
3. Seminar Hasil Penelitian ......................................................    54 
4. Ujian Skripsi/Ujian Tesis ......................................................    55 
5. Jurnal  .................................................................................        55 

D. Petunjuk Lainnya .........................................................................    55 
  LAMPIRAN  .............................................................................................    57 
  



 

ix  

DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 Halaman Sampul 
Lampiran 2 Halaman Judul 
Lampiran 3 Halaman Persembahan 
Lampiran 4 Halaman Pengesahan Pembimbing 
Lampiran 5 Halaman Pengesahan Tim Penguji 
Lampiran 6 Halaman Pernyataan Orisinalitas 
Lampiran 7 Kata Pengantar 
Lampiran 8 Intisari 
Lampiran 9 Abstract 
Lampiran 10 Daftar Isi 
Lampiran 11 Daftar Tabel 
Lampiran 12 Daftar Gambar 
Lampiran 13 Daftar Lampiran 
Lampiran 14 Daftar Pustaka 
Lampiran 15 Riwayat Hidup Penulis 
Lampiran 16 Kuisioner 
Lampiran 17 Pedoman Wawancara  
Lampiran 18 Pedoman Observasi 
Lampiran 19 Pedoman Telaah Dokumen 
Lampiran 20 Surat Pernyataan Orisinalitas Jurnal 
Lampiran 21 Curriculum Vitae Penulis Jurnal 



 

1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Pengertian  

Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang 
memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh 
seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang 
dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan 

Skripsi adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian 
sarjana S1 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu 
tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. 

Tesis adalah karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian 
master S2 yang membahas suatu permasalahan/fenomena dalam bidang ilmu 
tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku 

Artikel ilmiah adalah adalah suatu karya  ilmiah  yang ditulis untuk dimuat 
dalam jurnal/majalah ilmiah dengan tata cara penulisan yang mengikuti 
pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. 

Referensi adalah sumber bacaan yang dirujuk dan tercantum dalam 
daftar pustaka 

 
B. Kegunaan  

Buku pedoman ini disusun sebagai panduan dalam penyusunan karya 
tulis ilmiah (skripsi, tesis dan artikel ilmiah) pada STIA LAN Makassar. Karya tulis 
ilmiah tersebut merupakan salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi 
oleh setiap mahasiswa dalam mencapai gelar sarjana dan magister.  
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C. Persyaratan Karya Tulis Ilmiah  
Persyaratan karya tulis ilmiah adalah sebagai berikut :  

1. Orisinil 
2. Halaman bagian isi berjumlah minimal 70 untuk skripsi dan 100 untuk tesis, 

sedangkan untuk artikel ilmiah adalah 5 – 15 halaman.  
3. Setiap bab pada skripsi dan tesis terdapat kertas pemisah (pembatas) 

berwarna biru berlogo STIA LAN Makassar. 
4. Referensi berjumlah minimal 20 untuk skripsi, 25 untuk tesis (5 diantaranya 

berbahasa asing internasional) dan 10 untuk artikel ilmiah. 
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BAB II 
SISTEMATIKA PENULISAN 

 
Penyusunan karya tulis ilmiah dapat menggunakan pendekatan 

kuantitatif atau kualitatif, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:  
 
Pendekatan Kuantitatif Pendekatan Kualitatif 

Bagian Awal Bagian Awal 
1. Halaman Sampul 2. Halaman Judul 3. Halaman Persembahan  4. Halaman Pengesahan Pembimbing 5. Halaman Pengesahan Penguji 6. Halaman Pernyataan Orisinalitas 7. Kata Pengantar 8. Intisari 9. Abstract 10. Daftar Isi 11. Daftar Tabel 12. Daftar Gambar 13. Daftar Lampiran 

1. Halaman Sampul 2. Halaman Judul 3. Halaman Persembahan  4. Halaman Pengesahan Pembimbing 5. Halaman Pengesahan Penguji 6. Halaman Pernyataan Orisinalitas 7. Kata Pengantar 8. Intisari 9. Abstract 10. Daftar Isi 11. Daftar Tabel 12. Daftar Gambar 13. Daftar Lampiran 
Bagian Isi Bagian Isi 
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang  B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian  D. Manfaat Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang  B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian  D. Manfaat Penelitian 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teori  B. Hasil Penelitian Yang Relevan (tesis) C. Defenisi Operasional Variabel Penelitian D. Model Penelitian  E. Pertanyaan Penelitian dan/atau Hipotesis 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Teori  B. Hasil Penelitian Yang Relevan (tesis) C. Deskripsi Fokus Penelitian D. Model Penelitian E. Pertanyaan Penelitian   
BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Kuantitatif B. Desain Penelitian 

BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN A. Pendekatan Penelitian Kualitatif B. Desain Penelitian  
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C. Populasi dan Sampel D. Teknik  dan Instrumen Pengumpulan Data  E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

C. Unit Analisis dan Sumber Data D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data  E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
BAB IV HASIL PENELITIAN  A. Deksripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian B. Karakteristik Responden C. Deskripsi Data  D. Hasil Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN A. Deksripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian  B. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
BAB V PEMBAHASAN 
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan B. Rekomendasi 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan B. Rekomendasi 
Bagian Akhir Bagian Akhir 
1. Daftar Pustaka 2. Lampiran-Lampiran 3. Riwayat Hidup Penulis 

1. Daftar Pustaka 2. Lampiran-Lampiran 3. Riwayat Hidup Penulis 
 

Penjelasan lebih lanjut dari bagian-bagian karya tulis ilmiah dijelaskan 
sebagai berikut: 
A. Bagian Awal 

1. Halaman Sampul 
Halaman sampul terdiri dari sampul luar dan sampul  dalam. Sampul 
berisikan jenis karya tulis ilmiah, judul karya tulis ilmiah, nama dan nomor 
pokok mahasiswa, logo STIA LAN Makassar, serta nama STIA LAN 
Makassar dan tahun penulisan.  
Sampul luar karya tulis ilmiah (hard cover) dibuat dari karton tebal dilapisi 
linen (warna biru muda untuk tesis dan biru tua untuk skripsi) dan 
dilaminating (proses penjilidan dan laminating dilakukan setelah 
pengesahan tim penguji).  Semua huruf dan logo pada sampul luar 
dicetak dengan tinta emas. Sampul dalam dibuat berwarna putih dan 
semua huruf serta angka yang dicetak dengan warna hitam (Lihat 
lampiran 1). 
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2. Halaman Judul 
Halaman judul berisikan  judul karya tulis ilmiah, nama dan nomor pokok 
mahasiswa dan pernyataan mengenai tujuan penulisan karya tulis ilmiah, 
serta nama perguruan tinggi tersebut dan tahun penulisan (Lihat 
lampiran 2). 
 

3. Halaman Persembahan 
Halaman persembahan berisi ungkapan pribadi atau kata-kata bijak atau 
ungkapan terima kasih kepada satu atau beberapa pihak yang telah 
memberi dukungan, doa dan bantuan selama penyusunan karya tulis 
ilmiah (Lihat lampiran 3). 
 

4. Halaman Pengesahan Pembimbing 
Halaman pengesahan pembimbing berisi persetujuan pembimbing 
mengenai keabsahan karya tulis ilmiah (Lihat lampiran 4).  
 

5. Halaman Pengesahan Penguji 
Halaman pengesahan penguji merupakan bukti bahwa karya tulis ilmiah 
telah dipertahankan dalam ujian dan telah memenuhi persyaratan 
akademik (Lihat lampiran 5) . 
 

6. Halaman Pernyataan Orisinalitas 
Lembar ini berisi pernyataan mahasiswa tentang keaslian karya tulis 
ilmiah dan tidak mengandung unsur plagiarisme (Lihat lampiran 6). 
 

7. Kata Pengantar 
Kata pengantar merupakan ungkapan pribadi penulis yang berisi ucapan 
terima kasih kepada pihak-pihak yang dianggap telah membantu proses 
penulisan karya tulis ilmiah. Bagian akhir dari kata pengantar adalah 
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ruang untuk mencantumkan tempat, tanggal ditulisnya karya tulis ilmiah, 
nama di bagian bawah sebelah kanan (Lihat lampiran 7). 
 

8. Intisari 
Intisari adalah gambaran singkat tentang isi karya tulis ilmiah secara 
keseluruhan yang memuat identitas peneliti, judul penelitian, jumlah 
halaman dan nama pembimbing. Intisari terdiri atas tiga paragraf, 
paragraf pertama yaitu memuat permasalahan dan tujuan penelitian, 
paragraf kedua memuat desain dan prosedur penelitan, dan paragraf 
ketiga memuat hasil penelitian. Bagian akhir memuat kata kunci. Intisari 
ditulis  satu halaman dan diketik satu spasi. Contoh intisari dapat dilihat 
pada (Lihat lampiran 8). 
 

9. Abstract 
Abstract adalah terjemahan dalam bahasa inggris dari intisari (Lihat 
lampiran 9). 
 

10. Daftar Isi 
Daftar isi merupakan petunjuk tentang urutan dari bagian-bagian karya 
tulis ilmiah yang memberikan gambaran menyeluruh tentang isi dan 
sistematika karya tulis ilmiah (Lihat lampiran 10). 
 

11. Daftar Tabel 
Semua tabel yang terdapat di dalam uraian dan tidak merupakan 
lampiran, dibuatkan daftar yang memuat nomor tabel, judul tabel, dan 
nomor halaman tempat tabel tercantum (Lihat lampiran 11). 
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12. Daftar Gambar 
Semua gambar yang terdapat dalam uraian dan tidak merupakan 
lampiran, dibuatkan daftar yang memuat nomor gambar, judul gambar, 
dan nomor halaman tempat gambar tercantum (Lihat lampiran 12). 
 

13. Daftar Lampiran 
Semua lampiran dibuatkan daftar yang memuat nomor lampiran, judul 
lampiran, dan nomor halaman tempat lampiran tercantum (Lihat 
lampiran 13). 
 

B. Bagian Isi 
1. Bab I Pendahuluan 

a. Latar Belakang  
Latar belakang sebanyak tujuh sampai sebelas halaman untuk 
mengemukakan dan meletakkan penelitian yang akan dilakukan 
dalam peta keilmuan yang menjadi perhatian peneliti. Karena itu, 
dalam latar belakang ini diuraikan:  
 Pernyataan tentang gejala/fenomena yang akan diteliti / dikaji, 

boleh diangkat dari masalah teoretis atau diangkat dari masalah 
praktis 

 Kesenjangan antara fakta atau apa yang ada (Das Sein) dengan 
harapan atau apa yang seharusnya (Das Sollen) sehingga 
penelitian penting untuk dilakukan.  

 Argumentasi tentang pemilihan topik penelitian, yang 
menunjukkan permasalahan sebagai perbedaan antara konsep 
atau teori yang ada serta alasan mengapa penulis tertarik meneliti 
permasalahan tersebut dan arti pentingnya permasalahan 
tersebut dikaji 
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 Situasi / data pendukung yang melatarbelakangi masalah (yang 
dipermasaIahkan).  

 Penelitian terdahulu yang bersangkut paut dengan masalah.  
 

b. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah berisi batasan masalah yang akan diteliti dengan 
memilih masalah dari sejumlah masalah yang telah teridentifikasi di 
latar belakang. Panjang rumusan masalah satu sampai dua halaman. 
Merumuskan masalah penelitian dengan memperhatikan: 
 Menyatakan dengan jelas, tegas, dan konkret masalah yang akan 

diteliti.  
 Relevan dengan waktu.  
 Berhubungan dengan suatu persoalan teoretis atau praktis.  
 Berorientasi pada teori (teori merupakan body of knowledge).  
 Dinyatakan bukan dalam bentuk kalimat tanya  
 

c. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merujuk pada hasil yang akan dicapai atau 
diperoleh dari penelitian dan merupakan jawaban terhadap 
pertanyaan “untuk apa penelitian dilakukan”. Untuk skripsi tujuan 
penelitian hanya bersifat “untuk mengetahui” sedangkan tesis 
bersifat “untuk mengetahui dan menganalisis” 

 
d. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah hal positif yang dapat disumbangkan dari 
hasil penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi manfaat 
teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah kontribusi hasil 
penelitian terhadap bagian dan proses pengembangan ilmu. Manfaat 
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praktis adalah kontribusi hasil penelitian yang dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah-masalah praktis 
 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 
a. Tinjauan Teori 

Tinjauan teori adalah analisis deskriptif terhadap berbagai teori, 
konsep, desain, metode, prinsip-prinsip utama, dan pendekatan serta 
kebijakan-kebijakan yang berhubungan langsung (direct relevance) 
dengan permasalahan penelitian dan variabel penelitian. Teori dan 
konsep yang dianalisis termasuk teori dan konsep yang bersifat 
mendukung (protagonistic) dan yang bersifat menyangkal 
(antagonistic), serta dugaan-dugaan (hipotesis) yang mungkin ada. 
Tinjauan teori dimulai dari konsep – konsep umum ke khusus dan  
bukan berupa kumpulan pendapat, tetapi merupakan kajian 
perbandingan antar berbagai konsep untuk menemukan perbedaan 
dan persamaannya. Inilah yang menjadi dasar dalam merumuskan 
variabel penelitian (pendekatan kuantitatif) atau fokus penelitian 
(pendekatan kualitatif).  
Tinjauan teori meliputi :  
 Kajian-kajian konseptual dan atau teori yang relevan dengan 

pertanyaan penelitian yang dikaji. 
 Diskusi teoritik dan atau konseptual (kelemahan, keunggulan) 

yang diterapkan untuk menganalisis dan menjelaskan/menjawab 
pertanyaan penelitian. 

 Pilihan paradigma / teori / model dan atau konsep yang 
dipergunakan beserta argumentasinya. 

 
 
 



10 
 

 

b. Hasil Penelitian Yang Relevan (Wajib Untuk Tesis) 
Bagian ini berisi deskripsi hasil-hasil penelitian yang relevan, untuk 
menunjukkan posisi penelitian dengan mendeskripsikan perbedaan 
dan persamaan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang 
akan dilakukan, yang meliputi:  
 Peneliti / penulis 
 Judul / fokus penelitian  
 Tahun dan tempat penelitian  
 Tempat penelitian  
 Variabel penelitian  
 Alat analisis  
 Hasil penelitian 

 
c. Definisi Operasional Variabel Penelitian /  Deskripsi Fokus Penelitian 

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian (Kuantitatif) 
Definisi operasional variabel menjelaskan variabel dan 
menjelaskan pula sub variabel jika ada secara operasional,  serta 
menetapkan indikator penelitian yang terukur.  
 

2. Deskripsi Fokus Penelitian (Kualitatif) 
Bagian ini berisi deskripsi konsep-konsep yang dapat dijadikan 
landasan penelitian yang berhubungan dengan fokus dan sub 
fokus penelitian. Deskripsi fokus penelitian menjelaskan fokus 
dan sub fokus serta menetapkan deskriptor penelitian.  

 
d. Model Penelitian  

Model penelitian merupakan hasil konstruksi teori, konsep, desain, 
metode, prinsip-prinsip utama, dan pendekatan serta kebijakan-
kebijakan, untuk menggambarkan keterkaitan antar variabel 
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penelitian yang dapat disajikan dalam bentuk skema (Lihat lampiran 
14).  
 

e. Pertanyaan Penelitian Dan/Atau Hipotesis / Pertanyaan Penelitian 
1. Pertanyaan Penelitian Dan/Atau Hipotesis (Kuantitatif) 

Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan 
masalah dan model penelitian. Pertanyaan penelitian digunakan 
apabila peneliti belum mempunyai informasi yang cukup untuk 
memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan.  
Hipotesis dijabarkan dari rumusan masalah, tinjauan konsep dan 
model penelitian. Hipotesis  adalah dugaan / pernyataan 
sementara yang diungkapkan secara deklaratif / yang menjadi 
jawaban dari sebuah permasalahan. Pernyataan tersebut 
diformulasikan dalam bentuk variabel agar bisa di uji secara 
empiris.  Hipotesis merupakan identik dari perkiraan atau prediksi. 
 

2. Pertanyaan Penelitian (Kualitatif) 
Pertanyaan penelitian merupakan penjabaran dari rumusan 
masalah dan model penelitian. Pertanyaan penelitian digunakan 
apabila peneliti belum mempunyai informasi yang cukup untuk 
memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan.  

 
3. Bab III Desain dan Prosedur Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian  
1. Pendekatan Penelitian Kuantitatif 

Bagian ini mendeskripsikan mengenai pendekatan penelitian 
kuantitatif yang digunakan dan argumentasi ilmiah pemilihan 
penggunaan pendekatan tersebut.  
 



12 
 

 

2. Pendekatan Penelitian Kualitatif 
Bagian ini mendeskripsikan mengenai pendekatan penelitian 
kualitatif yang digunakan dan argumentasi ilmiah pemilihan 
penggunaan pendekatan tersebut.  

 
b. Desain Penelitian 

Bagian ini berisi uraian mengenai tempat dan waktu penelitian, dan 
tahapan kegiatan penelitian mulai dari penyusunan rencana 
penelitian (proposal) sampai dengan penyusunan laporan penelitian 
itu selesai dilakukan. 

 
c. Populasi Dan Sampel / Unit Analisis dan Sumber Data 

1. Populasi dan Sampel (Kuantitatif) 
Bagian ini berisi penjelasan mengenai populasi target dan populasi 
terjangkau, teknik pengambilan sampel dan tahap-tahap 
pengambilan sampel, serta penentuan ukuran sampel yang akan 
digunakan secara representatif mewakili populasi beserta 
argumentasi ilmiahnya. 
Populasi harus dijelaskan sifat-sifatnya karena ukuran sampel 
(sample size) dan teknik penarikan sampel (sampling technique) 
sangat tergantung pada karakteristik populasi.  
 

2. Unit Analisis dan Sumber Data (Kualitatif) 
Bagian ini menjelaskan mengenai teknik menentukan dan jumlah 
beserta argumentasi ilmiahnya informan, subyek, narasumber 
penelitian, atau partisipan penelitian yang akan digunakan sebagai 
sumber data penelitian.  
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d. Teknik  Dan Instrumen Pengumpulan Data  
Pada bagian ini diuraikan mengenai teknik yang digunakan dalam 
mengumpulkan data, seperti penyebaran angket / kuisioner, 
wawancara, observasi, dan telaah dokumen, yang hendaknya 
dilengkapi dengan penjelasan argumentasi ilmiah penentuan teknik 
yang digunakan dalam penelitian. 
Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan pendekatan dalam 
penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian 
hanya menggunakan teknik penyebaran angket / kuisioner dan telaah 
dokumen, sementara dalam penelitian kualitatif digunakan teknik 
wawancara, observasi dan telaah dokumen.  
Instrumen pengumpulan data sangat bergantung pada teknik 
pengumpulan data yang digunakan, teknik pengumpulan data melalui 
penyebaran angket / kuisioner membutuhkan instrumen angket / 
kuisioner, teknik pengumpulan data melalui wawancara 
membutuhkan instrumen pedoman wawancara, teknik pengumpulan 
data melalui observasi membutuhkan instrumen pedoman observasi 
dan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen membutuhkan 
instrumen pedoman telaah dokumen.  
Instrumen penelitian sudah terlampir dalam sebagai lampiran dalam 
proposal penelitian. 
Agar instrumen yang digunakan bermutu baik (memiliki validitas dan 
reliabilitas yang tinggi) mahasiswa hendaknya menguji coba terlebih 
dahulu validitas dan reliabilitas instrumennya sebelum digunakan. 

 
e. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Bagian ini berisi uraian mengenai  teknik pengolahan data yang 
dilakukan dalam penelitian,  mulai dari pengolahan data yang 
terkumpul, metode yang digunakan dalam pengolahan data, hasil dari 
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olah data yang dilakukan dan analisis yang dilakukan untuk dapat 
menarik kesimpulan akhir atau membuktikan diterima / ditolaknya 
hipotesis, hingga temuan dalam penelitian yang dilakukan.  
Teknik pengolahan dan analisis data bergantung pada pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian, untuk penelitian kuantitatif 
digunakan teknik pengolahan dan analisis data statistika dan uji 
persyaratan analisisnya. Jika penelitian kuantitatif menggunakan alat 
olah data statistika maka perlu dicantumkan dijelaskan jenis alat olah 
data tersebut beserta tahap-tahap pengolahan hingga hasil output 
dari alat olah data tersebut, kemudian diikuti dengan analisis 
statistika yang digunakan dengan output dari alat olah data tersebut 
hingga penarikan kesimpulannya.  
Sementara penelitian kualitatif, lebih cenderung menggunakan teknik 
pengolahan data secara deskriptif, dengan menuangkan semua data 
yang terkumpul dalam bentuk transkip, membandingkan kesesuaian / 
ketidaksesuaian data yang diperoleh dari berbagai teknik dan 
instrumen pengumpulan data dilakukan dengan mengemukakan bukti 
dan faktual, hingga analisis yang dilakukan untuk dapat menarik 
kesimpulan penelitiannya. 
Bagian ini juga dilengkapi dengan argumentasi ilmiah teknik 
pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian.  
 

4. Bab IV  dan Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada bagian ini penentuan Bab IV dan Bab V tergantung pada jenis 
pendekatan penelitian yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif maka 
hasil penelitian diuraikan dalam Bab IV sementara pembahasannya di 
uraikan dalam Bab V (terpisah), sementara untuk penelitian kualitatif 
hasil penelitian dan pembahasannya diuraikan dalam bab IV (menyatu). 
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a. Bab IV Hasil Penelitian (Kuantitatif)  
1. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian  

Bagian ini berisi uraian singkat mengenai lokus/objek penelitian. 
Perlu diperhatikan adalah pada bagian ini hanyalah deskripsi 
singkat hanyalah pada hal-hal yang berkaitan erat dengan topik 
penelitian, kondisi unik/khusus, serta gambaran umum yang 
singkat mengenai lokus dan objek penelitian yang nantinya akan 
berpengaruh atau berkaitan dengan pembahasan yang akan 
dilakukan pada bagian selanjutnya.  
 

2. Karakteristik Responden  
Bagian ini berisi uraian mengenai karakteristik responden yang 
terpilih sebagai sampel dalam penelitian berdasarkan pada 
karakter-karakter umum yang bukan merupakan bagian dari 
konsep yang diteliti tetapi ikut berpengaruh pada hasil 
penelitian. Karakteristuk tersebut bisa diuraikan menurut jenis 
kelamin, umur, tingkat pendidikan, masa kerja, dan sebagainya. 
 

3. Deskripsi Data 
Bagian ini mengenai uraian dari hasil olah data yang dilakukan, 
baik yang berasal dari output dengan menggunakan alat olah 
data statistik maupun yang manual.  
Bagian ini dimulai dengan penjelasan mengenai pemenuhan 
persyaratan analisis, misalnya validitas dan reliabilitas data dari 
input dan ouput data melalui alat olah data berdasarkan 
persyaratan statistik secara umum untuk membuktikan bahwa 
input dan output data memenuhi persyaratan penelitian 
kuantitatif.   
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Deskripsi data berisi penjelasan umum mengenai input dalam 
olah dan analisis data. Input data untuk penelitian kuantitatif 
biasanya bersifat numerik (angka), sehingga perlu diberikan 
uraikan maksud dan makna dari output numerik tersebut.  
 

4. Hasil Analisis Data  
Bagian ini berisi tentang uraian mengenai penjelasan umum 
mengenai ouput data dari analisis data yang dilakukan. Output 
data untuk penelitian kuantitatif biasanya bersifat numerik 
(angka), sehingga perlu diberikan uraikan maksud dan makna 
dari output numerik tersebut. 
Hasil analisis data juga menguraikan mengenai temuan dalam 
penelitian yang dilakukan, jawaban akhir dari hipotesis/ 
pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian. 
Uraian analisis data ini disesuaikan dengan variabel, sub variabel 
dan indikator yang digunakan dalam penelitian. Selain itu juga, 
uraian ini bergantung pada teknik pengumpulan data yang 
dilakukan.  
 

b. Bab V Pembahasan (Kuantitatif) 
Bagian ini berisi bahasan mengenai temuan penelitian dan 
keterbatasan penelitian.  
Pembahasan hasil penelitian menguraikan mengenai temuan 
penelitian disertai dengan alasan yang mendukung temuan 
penelitian tersebut, kedudukan temuan penelitian dalam fakta atau 
apa yang ada (Das Sein) serta kesenjangan dengan harapan atau apa 
yang seharusnya (Das Sollen), kemungkinan hal-hal yang bisa 
menjadi contoh buat kasus / masalah penelitian yang sejenis secara 
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operasional di lapangan dan kemungkinan untuk langkah-langkah 
perbaikan di masa selanjutnya.  
Pembahasan juga sebaiknya dilengkapi dengan uraian mengenai 
keterbatasan penelitian dan kemungkinan hal-hal yang dapat 
ditambahkan dalam penelitian selanjutnya.  
Pembahasan juga dilengkapi dengan bahasan mengenai teori 
dan/atau hasil penelitian yang relevan untuk menunjukkan bahwa 
hasil penelitian mendukung atau tidak mendukung teori dan/atau 
hasil penelitian yang relevan.  
 

c. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan (Kualitatif)  
1. Deskripsi Singkat Lokus / Objek Penelitian  

Bagian ini berisi uraian singkat mengenai lokus/objek penelitian. 
Perlu diperhatikan adalah pada bagian ini hanyalah deskripsi 
singkat hanyalah pada hal-hal yang berkaitan erat dengan topik 
penelitian, kondisi unik/khusus, serta gambaran umum yang 
singkat mengenai lokus dan objek penelitian yang nantinya akan 
berpengaruh atau berkaitan dengan pembahasan yang akan 
dilakukan pada bagian selanjutnya.  
 

2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bagian ini berisi uraian mengenai hasil data yang diperoleh 
dalam penelitian.  
Hasil wawancara ditranskipkan dalam bentuk kutipan langsung 
dengan menyertakan nama/jabatan/inisial informan, tempat 
dan waktu wawancara dilakukan. Analisis hasil wawancara 
dilakukan dengan melihat kecocokan/persamaan informasi yang 
diterima dari seluruh informan penelitian, dan diakhir dengan 
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kesimpulan sementara yang dapat diambil dari seluruh hasil 
wawancara/informasi yang diterima dari informan. 
Hasil observasi diuraikan dengan deskripsi mengenai hasil 
pengamatan yang dilakukan di lapangan disertai dengan 
bukti/data/fakta yang mendukung dalam bentuk gambar. 
Analisis hasil observasi dilakukan dengan mengaitkan 
keselarasan/ketidakselarasan temuan dari hasil wawancara 
dengan hasil observasi yang dilakukan. 
Hasil telaah dokumen digambarkan dengan penjelasan 
mengenai data hasil penelusuran dokumen yang dilakukan 
dengan menyertakan bukti/data/ fakta olah data dokumen, baik 
yang disajikan dalam bentuk tabel maupun yang disajikan dalam 
bentuk capture dokumen (gambar) dokumen yang ditelaah. 
Analisis hasil telaah dokumen dilakukan dengan mengaitkan 
keselarasan/ketidakselarasan temuan dari hasil wawancara dan 
hasil observasi dengan hasil telaah dokumen yang dilakukan.  
Pembahasan dimulai dengan melihat kesimpulan akhir yang 
dapat ditarik dari kompilasi temuan dari seluruh hasil 
wawancara, observasi dan telaah dokumen.  Kesimpulan akhir 
sebagai temuan dalam penelitian tersebut disertai dengan 
alasan yang mendukung temuan penelitian tersebut, kedudukan 
temuan penelitian dalam fakta atau apa yang ada (Das Sein) 
serta kesenjangan dengan harapan atau apa yang seharusnya 
(Das Sollen), kemungkinan hal-hal yang bisa menjadi contoh 
buat kasus / masalah penelitian yang sejenis secara operasional 
di lapangan dan kemungkinan untuk langkah-langkah perbaikan 
di masa selanjutnya.  
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Pembahasan juga sebaiknya dilengkapi dengan uraian mengenai 
keterbatasan penelitian dan kemungkinan hal-hal yang dapat 
ditambahkan dalam penelitian selanjutnya.  
Pembahasan juga dilengkapi dengan bahasan mengenai teori 
dan/atau hasil penelitian yang relevan untuk menunjukkan 
bahwa hasil penelitian mendukung atau tidak mendukung teori 
dan/atau hasil penelitian yang relevan.  
 

5. Bab V atau Bab VI Kesimpulan dan Rekomendasi 
Karena adanya pemisahan dalam bagian sebelumnya antara hasil 
penelitian dan pembahasan untuk penelitian kuantitatif, maka bagian 
kesimpulan dan rekomendasi ada pada bab VI, sementara dalam 
penelitian kualitatif yang menyatukan dalam bab yang sama untuk hasil 
penelitian dan pembahasannya, maka bagian kesimpulan dan 
rekomendasi ada pada bab V. 
a. Kesimpulan  

Kesimpulan dirumuskan atas dasar hasil pembahasan bab-bab 
sebelumnya yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian,  
kesimpulan mencerminkan jawaban atas pertanyaan penelitian dan 
atau hasil pengujian hipotesis. Kesimpulan (conclusion) bukan 
merupakan ringkasan (summary).  
 

b. Rekomendasi 
Rekomendasi merupakan tindak lanjut dari kesimpulan, berupa 
anjuran atau saran yang menyangkut aspek operasional, 
kebijaksanaan, ataupun konsepsi. Saran hendaknya bersifat konkrit, 
realistis, praktis, dan terarah kepada pemecahan masalah karena 
mengacu pada manfaat praktis penelitian. Saran hendaknya jelas 
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tertuju kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian 
selanjutnya baik untuk praktisi maupun akademisi. 

 
C. Bagian Akhir 

1. Daftar Pustaka 
Daftar pustaka berisi semua sumber bacaan atau referensi seperti buku, 
artikel, jurnal, dokumen dan lain sebagainya yang digunakan sebagai 
bahan acuan. Daftar pustaka disusun berdasarkan kaidah ilmiah.  
Jumlah minimal sumber bacaan/kepustakaan adalah 25 buah termasuk 
didalamnya buku, artikel/jurnal dan dokumen-dokumen lainnya. Sumber 
bacaan tersebut lima diantaranya harus berbahasa asing.  
 

2. Lampiran-Lampiran 
Lampiran berisi segala bahan yang berkaitan dan berfungsi melengkapi 
penjelasan/uraian. Di samping itu, dilampirkan pula instrumen penelitian 
seperti kuisioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, pedoman 
telaah dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data. 
 

3. Riwayat Hidup Penulis 
Riwayat hidup penulis berisi informasi dan biodata singkat penulis yang 
terdiri dari identitas singkat penulis, identitas keluarga penulis, riwayat 
pendidikan dan riwayat pekerjaan (Lihat lampiran 15).  
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BAB III 
TEKNIK PENULISAN 

 
A. Jenis dan Ukuran Kertas 

Kertas yang digunakan adalah berupa kertas putih jenis HVS kwarto berukuran 
A4 (210 mm x 297 mm) dengan berat 80 gram. 
 

B. Jenis dan Ukuran Huruf 
Huruf yang digunakan adalah Calibri atau Arial atau Times New Roman 
dengan ukuran adalah sebagai berikut:  
1. Ukuran 16pt, tegak, huruf besar, dan bold untuk judul bab serta judul 

skripsi / tesis  
2. Ukuran 14 pt, tegak, huruf besar, dan bold untuk penulisan kata skripsi / 

tesis pada halaman sampul dan judul skripsi / tesis,  pada halaman intisari 
dan pada halaman abstract  

3. Ukuran 12 pt, tegak, dan bold untuk hal berikut:  
 Judul sub bab 
 Tulisan tabel dan nomor tabel pada judul tabel  
 Tulisan gambar dan nomor gambar pada judul gambar  
 Nama mahasiswa, nomor pokok mahasiswa, nama pembimbing, dan 

identitas perguruan tinggi pada pada halaman intisari dan pada 
halaman abstract  

4. Ukuran 12 pt dan tegak untuk teks tesis dan nomor halaman  
5. ukuran 12 pt, tegak, huruf besar, dan bold untuk kata intisari dan abstract 

pada halaman intisari dan pada halaman abstract  
6. Ukuran 12 pt dan tegak untuk isi intisari dan abstract, judul tabel (kalau 

ada), judul gambar, dan teks di dalam tabel (kalau ada). 
7. Ukuran 10 pt dan tegak untuk sumber tabel dan gambar. 
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C. Spasi 
Dalam penulisan tiap baris harus berjarak dua spasi. Untuk judul tabel, isi 
tabel, judul gambar, dan catatan kaki digunakan jarak satu spasi. Penulisan 
daftar pustaka menggunakan jarak satu spasi untuk setiap judul pustaka dan 
jarak antar pustaka tersebut adalah dua spasi.  
Tulisan intisari, abstract, daftar tabel, judul bab, judul lampiran, dan 
sejenisnya diletakkan pada baris pertama dalam batas penulisan pada posisi 
tengah dalam batas kiri dan kanan. Nomor dan judul sub bab diletakkan 
empat spasi setelah judul bab atau judul sub bab sebelumnya.  
Baris pertama paragraf setelah judul subbab berjarak dua spasi. Judul sub 
bab tidak boleh terdapat pada baris terakhir suatu halaman. Baris pertama 
paragraf berjarak dua spasi dari baris terakhir paragraf yang mendahuluinya. 
Judul sub bab berjarak empat spasi dari baris terakhir pada paragraf 
sebelumnya. Judul gambar dan tabel dituliskan sejarak satu spasi dan berada 
di tengah batas kiri dan kanan. 
 

D. Batas / Margin  
Batas-batas penulisan adalah sebagai berikut:  
1. Batas tepi atas 3 cm dari tepi atas kertas 
2. Batas tepi kiri 4 cm dari tepi kiri kertas 
3. Batas tepi kanan 3 cm dari tepi kanan kertas  
4. Batas tepi bawah 3 cm dari tepi bawah kertas  
 

E. Indensi / Paragraf 
Paragraf atau alinea adalah bagian bab atau sub bab yang mengandung satu 
ide dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Satu bab dapat terdiri atas 
beberapa sub bab. Satu sub bab hendaknya terdiri atas beberapa paragraf. 
Satu paragraf hendaknya terdiri atas beberapa kalimat. Huruf pertama 
paragraf pertama dimulai pada batas tepi kiri naskah, sedangkan huruf 
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pertama paragraf lainnya dimulai 1 cm dari batas tepi kiri naskah. Sebuah 
paragraf tidak dapat terpisah satu baris di akhir halaman maupun di awal 
suatu halaman. 
 

F. Bahasa 
Bahasa pengantar dalam tesis adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 
(cetak miring). Penggunaan istilah dalam bahasa lain selain bahasa pengantar 
diperbolehkan, apabila istilah tersebut belum ada dalam bahasa pengantar 
dengan menuliskannya dalam cetak miring. Jika padanan kata dalam bahasa 
pengantar dianggap kurang tepat, maka boleh dituliskan istilah aslinya dalam 
cetak miring diikuti dengan terjemahan istilah tersebut dalam tanda petik 
tunggal dengan cetak tegak, misalnya metamorf ‘malihan’ dan supervisor 
‘penyelia’. Aturan-aturan tata bahasa harus ditaati sepenuhnya, misalnya 
kalimat harus utuh dan lengkap dan tidak bermakna ganda. Kata ganti orang, 
seperti antara lain: saya, kami, mereka, dan lain sebagainya tidak boleh 
digunakan dalam isi skripsi / tesis, kecuali pada kata pengantar dipergunakan 
kata penulis. 
 

G. Penulisan Kata Bilangan 
Semua kata bilangan dari satu sampai dengan sembilan harus ditulis dengan 
huruf, dan tidak boleh diikuti dengan angka dalam kurung. Dalam uraian, 
bilangan kelipatan sepuluh sampai dengan seratus dan kelipatan seribu 
ditulis dengan huruf misalnya empat puluh, lima puluh, lima ratus, lima ribu. 
Ketentuan-ketentuan di atas hanya berlaku untuk penulisan kata bilangan 
dalam uraian. Sedangkan untuk nomor rumah, tanggal, nomor telepon, 
bilangan dalam tabel, bilangan persentase dan nomor halaman ditulis dengan 
angka. 
Bilangan yang terdiri dari empat angkat atau lebih dituliskan dengan 
memberikan satu tanda titik menyekat ribuan dan jutaan, misalnya: 7.450., 
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25.550., 6.345.656. Sedangkan untuk bilangan desimal digunakan tanda 
koma (,) sebagai penyekat misalnya: 0,237. Bagi nomor telepon dan nomor 
rumah, titik penyekat ini tidak berlaku. Penulisan nama bulan harus dengan 
huruf.  
 

H. Penomoran Halaman  
Penomoran halaman diatur sebagai berikut:  
1. Halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman 

pengesahan pembimbing, halaman pengesahan penguji, dan halaman 
pernyataan orisinalitas  tanpa nomor halaman, tetapi tetap dihitung 
sebagai halaman pada daftar isi 

2. Kata pengantar, intisari, abstract, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 
dan daftar lampiran diberikan nomor halaman dengan menggunakan 
angka romawi kecil. 

3. Bab I sampai dengan lampiran diberikan nomor halaman secara 
berurutan dengan menggunakan angka arab 

4. Nomor halaman diletakkan di kanan atas berjarak 3 cm dari tepi kanan 
atas kertas atau diletakkan di bagian bawah tengah berjarak 3 cm dari 
batas tepi bawah kertas bila terdapat judul baba atau judul bagian 

 
I. Struktur Judul  

Urutan suatu bab terdiri dari judul bab, sub bab, paragraf, sub paragraf, 
pasal, sub pasal, ayat, dan sub ayat. Secara singkat teknis penulisan setiap 
bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Semua bagian bab (judul bab, sub bab, paragraf, sub paragraf, pasal, sub 

pasal, ayat, dan sub ayat) ditulis tanpa garis bawah dan tanda baca 
apapun. 

2. Judul bab, ditempatkan di bagian atas tengah, di bawah kata bab dan 
seluruhnya ditulis dengan huruf  besar. 
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3. Semua huruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besar kecuali kata 
penghubung dalam bagian bab (sub bab, paragraf, sub paragraf, pasal, 
sub pasal, ayat, dan sub ayat) 

4. Judul sub bab ditempatkan di tepi kiri  
5. Judul paragraf ditempatkan 1 cm dari tepi kiri 
6. Judul sub paragraf ditempatkan di tengah 
7. Judul pasal ditempatkan 2 cm dari tepi kiri 
8. Judul sub pasal ditempatkan di tengah 
9. Judul ayat ditempatkan 3 cm dari tepi kiri 
10. Judul sub ayat ditempatkan di tengah  
11. Uraian kalimat dari sub ayat ini langsung mengikuti judul sub ayat secara 

horizontal. 
 

J. Struktur Kode / Notasi Judul  
Pengkodean bab serta bagian-bagiannya seperti dikemukakan di atas 
dilakukan dengan menggunakan sistem sebagai berikut: 
1. Angka romawi besar untuk bab secara berurutan, contoh: I 
2. Huruf latin besar untuk sub bab secara alphabetis, contoh: A 
3. Huruf arab untuk paragrap secara berurutan, contoh: 1 
4. Huruf latin kecil untuk paragrap secara alphabetis, contoh: a 
5. Huruf arab dengan tanda kurung tutup untuk pasal secara berurutan, 

contoh: 1) 
6. Huruf latin kecil dengan tanda kurung tutup untuk sub pasal secara 

berurutan, contoh: a) 
7. Huruf arab dengan tanda kurung () untuk ayat secara berurutan, contoh: 

(I) 
8. Huruf latin kecil dengan tanda kurung () untuk sub ayat secara berurutan, 

contoh: (a)  
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Penyusunan bagian bab dilakukan secara sederhana sehingga keserasian dan 
keseimbangan dapat dipertahankan. Ketentuan-ketentuan mengenai tata 
penyusunan dan penempatan judul serta pengkodean struktur tesis dapat 
dilihat pada contoh berikut ini. 
 Contoh: 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Tinjauan Teori 
       1.    Konsep Pelayanan Publik 

a.    Kualitas Pelayanan 
                1)     Kendala-Kendala Pelayanan 

a) Tantangan Pelayanan 
                         (1)    Kemudahan Pelayanan  

(a) Masa Depan Pelayanan di Indonesia 
 
 K. Kutipan 
Kutipan adalah gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber. 
Proses pengambilan gagasan, ide, pendapat itu disebut mengutip. Gagasan, ide, 
pendapat itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, jurnal, laporan, buku, 
majalah, dokumen, internet, dan lain sebagainya. Aturan teknis mengenai 
penulisan kutipan ini adalah sebagai berikut: 
 
 

Bab 
 
 
 
 

Sub Bab 
 

Paragraf 
 

Sub 
Paragraf 

 

Pasal  
 

Sub Pasal 

1 cm 

2 cm 

3 cm 

Tengah 

Tengah 

Tengah 

Tengah 

Tepi Kiri 
Tepi Kiri 

Tepi Kiri 

Tepi Kiri 
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1. Kutipan ditulis dimulai dan diakhiri dengan menggunakan dua tanda petik 
(“…”), jika kutipan itu merupakan kutipan pertama atau langsung dari 
penulisnya. Jika kutipan itu diambil dari kutipan, maka kutipan ditulis 
dimulai dan diakhiri diantara satu tanda petik (‘…’) 

2. Jika bagian yang dikutip terdiri dari satu sampai tiga baris, maka kutipan 
ditulis dengan menggunakan tanda petik seperti pada ketentuan 
pertama, dan penulisannya digabung ke dalam paragraf yang ditulis oleh 
pengutip dan diketik dengan jarak dua spasi. 
 Contoh: 
Performance dikemukakan oleh Gordon (1993:191) adalah “performance 
was a function of employee’s ability, acceptance, of the goals, level of the 
goals, and the interaction of the goal with their ability”. 
 

3. Jika bagian yang dikutip terdiri atas empat baris atau lebih, maka kutipan 
ditulis tanpa tanda petik dan diketik dengan jarak satu spasi. Baris 
pertama dimulai dengan jarak 2 cm dari tepi kiri dan baris kedua dan 
selanjutnya diketik dengan jarak 2 cm dari tepi kiri. 

  Contoh: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   If   assume    that  the  culture  of   certain  organization  invites   its    employees,  to  question,  and  experiment,  while  also  not  being too   disruptive,  then  the  ’creative individualist’  can  infuse new  life  and  deas for the organization’s benefit.  The two  extremes  rebellion  and   total  conformity  may prove  dysfunctional  for the  organization with          reality long product-life  cycles, continous  improvement  in  processes             and product capabilities  in long run. (Newstrom, 1989:63).    
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

1 cm 
2 
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4. Jika dari bagian yang dikutip ada bagian yang dihilangkan, maka bagian 
yang dihilangkan itu diganti dengan tiga buah titik. Jika bagian yang 
dihilangkan itu kalimat atau baris, maka kalimat atau baris yang 
dihilangkan itu diganti dengan titik-titik sepanjang baris sampai ke akhir di 
tepi kanan. 

 Contoh: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   If   assume    that  the  culture  of   certain  organization  invites   its    employees,  to  question,  and  experiment,  while  also  not  being too   disruptive,  then  the  ’creative individualist’  can  infuse new  life  and  deas for the organization’s benefit.  The two  extremes  rebellion  and   total  conformity  ...  in long run. (Newstrom, 1989:63).    
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
5. Setiap kutipan dilengkapi dengan informasi sumber awal naskah/kutipan, 

yaitu informasi mengenai nama informan/pengarang/penulis, tahun 
terbit buku/dokumen, dan nomor halaman tempat kutipan tersebut. 
Penulisan sumber kutipan dengan cara: 
a. Jika nama pengarang buku ditulis mendahului kutipan, maka cara 

penulisannya ialah nama penulis diikuti dengan tahun penerbitan dan 
nomor halaman yang dikutip diletakkan dalam kurung. 
 Contoh: 
Gordon (1993:191) mengemukakan bahwa “........... (kutipan) ..........” 
 

1 cm 
2 
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b. Jika nama pengarang buku ditulis setelah selesai kutipan maka 
penulisan nama, tahun, dan halaman, semuanya diletakkan dalam 
kurung.  
 Contoh: 
“................................ (kutipan) ................................” (Gordon, 
1993:191). 
 

c. Jika sumber kutipan merujuk sumber lain atas bagian yang dikutip, 
maka sumber kutipan yang ditulis tetap sumber kutipan yang 
digunakan oleh penulis tetapi dengan menyebutkan siapa yang 
mengemukakan pendapat tersebut.  

 Contoh: 
Kotler (Kasali, 1998:48) mengemukakan “.............. (kutipan) ...........” 
Kotler ialah orang yang mengemukakan tentang segmentasi 
tetapi kutipan tentang penjelasan teori itu diambil dari buku 
Kasali dan bukan dari buku yang ditulis oleh Kotler 
 

d. Jika penulis terdiri dari dua orang maka nama keluarga kedua penulis 
harus disebutkan. Kalau penulisnya lebih dari dua orang maka 
disebutkan hanya nama keluarga dari penulis pertama dan diikuti oleh 
et.al, dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) 
Contoh: 
Kaplan dan Norton (1996:5) mengemukakan bahwa “.... (kutipan) 
........” 
atau 
“.................. (kutipan) ........................” (Kaplan dan Norton, 1996:5). 
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Hackman et.al. (1977:134-136) menjelaskan bahwa “.... (kutipan) 
........” 
atau 
“.................. (kutipan) ........................” (Hackman et.al., 1977:134-
136). 
 

e. Jika masalah yang dikutip dibahas oleh beberapa orang dalam sumber 
yang berbeda, maka sumber kutipan ditulis semuanya dan dipisahkan 
dengan tanda koma (,).  

 Contoh: 
Kotler (1980:22), Neil (1997:43), dan Kasali (1998:62) mengemukakan 
bahwa “proses pemasaran .......................... (kutipan) ....................” 

Ini berarti esensi pikiran tentang proses pemasaran diambil dari 
ketiga sumber itu 
 

f. Jika sumber kutipan itu adalah beberapa karya tulis dari penulis yang 
sama dan diterbitkan pada tahun yang sama, maka cara menulisnya 
ialah dengan cara membubuhkan huruf a, b, dan seterusnya pada 
tahun penerbitan secara kronologis. 

 Contoh: 
Kotler (1980a:22), mengemukakan bahwa “............... (kutipan) 
.............” 
Ini menunjukkan bahwa pada tahun 1980 Kotler menulis buku 
lain yang digunakan penulis sebagai sumber kutipan. 
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g. Jika sumber kutipan itu tanpa nama dan atau tanpa tahun, maka 
nama diganti dengan (tn) dan tahun diganti dengan (tt). 

h. Jika yang diutarakan adalah pokok-pokok pikiran seorang penulis, 
maka tidak perlu ada kutipan langsung dan cukup menyebutkan 
sumbernya saja. 

i. Jika sumber kutipan itu berupa koran, majalah, jurnal dan sejenisnya, 
penulisan sumber kutipan tetap mengikuti aturan yang berlaku (yaitu 
memuat nama pengarang, tahun dan halaman), sementara nama 
koran, majalah dan jurnal akan tampak dalam daftar pustaka. 

 
 
L. Penyajian Data  

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam penyajian data adalah 
prinsip dan cara penyajian data. Prinsip dan cara penyajian data adalah 
relevansi dan kesederhanaan. Relevansi data adalah bahwa data yang 
disajikan adalah data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan  
penelitian. Sedangkan yang dimaksud dengan kesederhanaan adalah 
penyajian data dilakukan sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca 
untuk memahaminya. Data dapat disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, 
dalam bentuk tabel, dalam bentuk gambar atau dalam bentuk tampilan 
lainnya.  
1. Tabel 

a. Pengkodean Tabel  
Setiap tabel diberi nomor dengan menggunakan angka arab secara 
berurutan sesuai dengan banyaknya tabel. Nomor tabel ditulis dengan 
huruf tegak dan bold. 

b. Judul Tabel  
Huruf awal setiap kata pada judul tabel ditulis dengan huruf besar, 
dan dirumuskan secara singkat tetapi jelas. Susunan judul tabel 
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berbentuk piramida terbalik dengan pengetikan judul tabel berjarak 
satu spasi dan berada ditengah kertas. Judul tabel ditulis dengan 
huruf tegak dan bold. 

c. Sumber Data Tabel  
Sumber data dalam tabel ditempat ditepi kiri bawah tabel dengan 
ukuran font 10pt. Sumber tabel ditulis dengan huruf tegak, huruf awal 
setiap kata pada sumber tabel ditulis dengan huruf besar. 
      Contoh: 

 Tabel 12 Komposisi Utang Luar Negeri, Nilai Ekspor, Nilai Impor,  dan Pendapatan Perkapita Indonesia  Tahun 2013 – 2015  
Data Tahun Keterangan 2013 2014 2015 

Utang Luar Negeri     
Nilai Ekspor     
Nilai Impor     
Pendapatan Perkapita     
Sumber : Biro Pusat Statistik, Mei 2016 

 
2. Diagram / Grafik / Gambar 

a. Pengkodean Diagram / Grafik / Gambar  
Setiap diagram/grafik/gambar diberi nomor dengan menggunakan 
angka arab secara berurutan sesuai dengan banyaknya 
diagram/grafik/gambar. Nomor diagram/grafik/gambar ditulis dengan 
huruf tegak dan bold. 

b. Judul Diagram / Grafik / Gambar  
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adalah satu spasi. Jarak antara satu pustaka dengan pustaka lainnya 
adalah dua spasi. 

2. Baris kesatu dari setiap pustaka dimulai pada batas kiri kertas. Baris 
kedua dan selanjutnya dari satu pustaka masuk (hanging indent) sejauh 1 
cm. 

3. Penulisan nama pengarang, khusus nama Indonesia yang menggunakan 
marga, nama marganya ditulis terlebih dahulu, sedangkan untuk nama 
lain yang tidak mengenal nama marga atau keluarga, diawali dengan 
penulisan nama akhir kecuali nama cina. 

 
Cara penulisan daftar pustaka menurut sumber dapat dibagi dengan format 
sebagai berikut:  
1. Jurnal  

Penulisannya diketik mengikuti urutan nama (keluarga) penulis, nama 
depan (kalau ada) penulis, tahun penerbitan dalam tanda kurung, judul 
artikel ditulis diantaranya tanda petik, judul jurnal dicetak miring dan 
ditulis penuh, nomor volume dengan angka arab dan dicetak miring tanpa 
didahului singkatan “vol”, nomor isu (jika ada) dengan angka arab dan 
dituliskan diantara tanda kurung, nomor halaman terakhir tanpa 
didahului singkatan “pp” atau “h”. 
 Contoh : 
Barret-Lennard, G.T. (1973). “The Emphaty Cycle: Refinement of A Nuclear Concept”. Journal of Counseling Psychologi 28, (2), 91-100. 
 

2. Buku  
Urutan penulisannya adalah nama (keluarga) penulis, nama depan 
disingkat (kalau ada), tahun penerbitan di dalam tanda kurung, judul buku 
dicetak miring, edisi, kota asal, penerbit. 
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a. Jika  buku ditulis oleh satu orang 
Contoh: 
Gordon, Judith R, (1993), A Diagnostic Approach to Organizational Behavior, Boston, Alleyn.  
  b. Jika buku ditulis oleh dua orang 
Contoh: 
Kaplan, Robert S and Norton, David P, (1996), Translating Strategy into Action, The Balance Scorecard, Boston, Massachusetts, Harvard Bussiness School Press.  

 
c. Jika buku ditulis lebih dari dua orang 

Contoh: 
Hackman, et.all. (1977), Perspective on Behavior Organization, New York, Mc Graw Hill Book Company.  
 

d. Jika beberapa buku ditulis oleh penulis yang sama  
Contoh: 
Irawan, Prasetya, (2000), Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, STIA-LAN Press.  ----------------------, (2002),  Logika dan Prosedur Penelitian, Jakarta, STIA-LAN Press. 
 

e. Jika penulis sebagai penyunting 
Contoh: 
Arnand, H.W. (penyunting) (1983), Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru, Jakarta, LP3ES.  
 

f. Jika sumber itu merupakan karya tulis seseorang dalam suatu 
kumpulan tulisan banyak orang  
Contoh: 
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Kartajaya, (1993), Kiat Memenangkan Persaingan di Era Krisis, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.  
 

g. Jika buku itu adalah sebuah edisi  
Contoh: 
Aaker, David, (1995), Strategic Market Management (Fourth ed), New York, Jhon Wiley and Son Inc.  

 
 
 
 
 

3. Sumber Lain  
a. Berupa skripsi, tesis, atau disertasi 

Contoh: 
Sudarisman (1985), Pelaksanaan Pembinaan Pegawai Lembaga Administrasi Negara untuk Peningkatan Prestasi Kerja dan Beberapa Permasalahan yang Dihadapi. Jakarta: STIA LAN RI.   Schafer, B. (1997), Cold-Formed Steel Behavior and Design: Analytical and Numerical Modeling of Elements and Members With Longitudinal Stiffeners, PhD. Thesis, Cornell University. 
 

b. Berupa laporan penelitian  
Contoh: 
Chapman, J.C. dan Neogi, P.K. Progress to Oct.31, (1964), Research on Concrete-Filled Steel Tubular Column, 1-26.  
 

c. Berupa standar/manual  
Contoh: 
ASTM Designation: D 1761-88, Standard Methods of Testing Mechanical Fasteners in Wood. (1989), American Society for Testing and Materials, Philadelphia, Pa., 309-310. Waterloo   
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Maple Software (2001), MAPLE V (release 7), University of Waterloo, Canada.  
 

d. Berupa surat kabar atau majalah  
Contoh: 
Irawan, Prasetya, (1993), “Antara Etika dan Bisnis”. Suara Karya (12 Januari 1993).   Lee G. (1996), “Hospitalizations Tied to Ozone Pollution: Study Estimates 50,000 Admissions Annually”. The Washington Post June 21; Sept A:3 (col.5).  
  
 

e. Berupa publikasi pemerintah 
Contoh: 
Lembaga Administrasi Negara (1992), Warta Aneka Informasi Administrasi. Jakarta: Pusat Informasi Administrasi Negara Bidang Dokumentasi dan Publikasi Lembaga Administrasu Negara.  

 
f. Berupa aturan hukum 

Contoh: 
(1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.  (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.  (3) Surat Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara, Nomor 1833/IX/6/41993 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di STIA LAN.  
 

g. Berupa makalah  
Contoh: 
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Sumardi. (1982), “Peningkatan Disiplin Pegawai”. Lokakarya Pembinaan Aparatur Pemerintah dalam Pembangunan, Jakarta.  
 

h. Berupa makalah ilmiah dalam prosiding pertemuan ilmiah 
Contoh: 
Bambach, M., Merrick, J. (1998), ”Distortional Buckling Formulae for Thin-Walled Channel and Z-Sections With Return Lips”. Proceeding of 14th International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures, St. Louis, October 15-16, 21-37.  Silvestre, N., Nagahama, K., Camotim, D., Batista, E. (2002), ”GBT-Based Distortional Buckling Formulae for Thin-Walled Rack-Section Columns and Beams”. Advances in Steel Structures (ICASS’02), Chan, S.L., Teng, J.G., dan Chung, K.F. (editor), Elsevier, Hongkong, December 9-11, 341-350 (vol. 1).  
 i. Sumber internet  
 Internet berupa karya individual 
Contoh: 
Hitchcock, S., Carr, L. dan Hall, W. (1996), “The Calm Before The Storm”. (Online), A Survey of STM Online Journals, 1990-95, (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html, diakses 12 Juni 2016).  
  
 Internet berupa artikel dari jurnal 
Contoh: 
Griffith, A.I. (1995), “Coordinating Family and School: Mothering For Schooling”. Education Policy Analysis Archives, (Online), Vol. 3, No. 1, (http://olam.ed.asu.edu/epaa/, diakses 12 Februari 2016).  
  
 Internet berupa e-mail pribadi 
Contoh: 
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Davis, A. (a.davis@uwts.edu.au). (1996), Learning to Use Web Authoring Tools. E-mail kepada Alison Hunter (huntera@usq.edu.au), diterima 10 Juni 2016.  
 
 Internet berupa e-book 
Contoh: 
Hendrickson, Chris. (2003), Project management for construction: fundamental concepts for owners, engineers, architects, and builders, www version 2.1, (http://www.ce.cmu.edu/pmbook/13_Quality_Control_and_Safety_During_Construction.html, diakses 27 Mei 2016).  
  j. Berupa CD ROM  
Contoh: 
Davies, J.M. dan Jiang, C. (1998), ”Design for Distortional Buckling.” Journal of Constructional Steel Research, 46(1-3), 174. (CD-ROM paper #104).  

k. Berupa Audio Visual  
Contoh: 
HIV+AIDS: The Facts and The Future (video-cassette). (1995). St. Louis (MO): Mosby-Year Book.  
  l. Berupa Bahan yang akan dipublikasikan (In Press)  
Contoh: 
Leshner, A.I. (1997), Molecular Mechanism of Cocaine Addiction, N. Engl J Med. In Press.  
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BAB IV 
PEDOMAN JURNAL 

 
A. Pendahuluan 

Jurnal administrasi negara menyediakan tempat untuk mempublikasikan 
artikel asli berupa pengetahuan baru yang unik dalam bidang administrasi 
negara. Jurnal ini membuka kesempatan seluas-luasnya untuk publikasi dan 
berbagi penelitian serta pengembangan upaya berkelanjutan di bidang 
administrasi. Jurnal administrasi negara menerbitkan artikel di bidang 
administrasi negara dengan pendekatan antardisiplin dengan berbagai topik 
kajian yang meliputi tata pemerintahan, organisasi publik, pelayanan publik, 
manajemen, etika birokrasi, kebijakan publik serta hukum administrasi/tata 
pemerintahan.  
 

B. Redaksi  
Kantor redaksi di  
Redaksi Jurnal Administrasi Negara 
d.a. STIA-LAN Makassar 
Jl. A.P.Pettarani No.61, Kota Makassar, 
Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. 
Telp. (0411) 455949 
e-mail: jan.stialanmakassar@gmail.com 
 
Artikel harus dikirim ke kantor redaksi. Informasi lengkap mengenai cara 
mengirimkan artikel dan petunjuk untuk penulis tersedia di setiap edisi. 
Semua artikel yang disampaikan akan diseleksi oleh mitra bebestari (peer 
revieuw)  dan dapat diedit oleh redaksi. Sejak tahun 2014 jurnal ini akan 
dipublikasikan tiga kali dalam setahun (April, Agustus, Desember). Tidak ada 
biaya yang dikenakan untuk publikasi dalam jurnal ini. 
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C. Pengajuan Naskah 
Naskah yang akan diterbitkan meliputi artikel hasil penelitian, hasil penelitian 
terapan, hasil penelitian pustaka, maupun hasil kajian konseptual. Penulis 
harus menjamin bahwa artikel belum diterbitkan di tempat lain. Artikel harus 
ditulis dalam bahasa Indonesia disertai abstrak bahasa Indonesia dan Inggris 
dengan menggunakan istilah yang baku dan bahasa yang baik dan benar, 
yang akan dikoreksi oleh seorang ahli bahasa Indonesia dan seorang ahli 
bahasa Inggris. Redaksi tidak akan menerima naskah yang memiliki 
kekurangan dalam hal istilah yang tidak baku, bahasa penulisan yang tidak 
baik dan benar, maupun kesalahan pengetikan. Redaksi tidak berkewajiban 
untuk mengembalikan artikel yang ditolak.  

 
1. Penyampaian melalui e -mail.  

Penulis disarankan untuk mengirimkan softcopy dalam format Microsoft 
Word 2007 ke e-mail: jan.stialanmakassar@gmail.com 
 

2. Penyampaian Hard Copy.  
Dalam hal penulis tidak dapat melakukan pengiriman naskah online, 
pengajuan konvensional dapat dilakukan. Tiga hard copy artikel asli dan 
satu soft copy dari file tersebut harus disampaikan. File ini disiapkan di 
Microsoft Word 2007. Harap mencantumkan nama penulis dan nama file. 
Penulis bertanggung jawab untuk memeriksa softcopy sebelum 
disampaikan. Naskah tidak akan diterima jika persyaratan ini tidak 
terpenuhi.  
 

Penyerahan naskah harus disertai dengan surat pengantar dari penulis. Surat 
itu harus dengan jelas menyatakan nama penulis, alamat lengkap, nomor 
telepon, dan alamat e-mail. Penulis bertanggung jawab atas orisinalitas 
penelitian dan isi dari naskah. Penulis lain (jika ada) harus telah menyetujui 
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naskah tersebut sebelum diserahkan. Untuk mempercepat proses, penulis 
dapat merekomendasikan setidaknya dua pengulas yang bukan anggota 
lembaga mereka ataupun tidak memiliki hubungan dengan mereka. 
 

D. Format 
Secara umum, semua bagian dari artikel, termasuk abstrak, judul dari tabel, 
dan gambar, catatan kaki tabel, angka legenda, dan referensi harus spasi 
tunggal (satu spasi) pada kertas ukuran kwarto (A4) dengan margin setiap 
tepi kertas adalah 2 cm , menggunakan font Times New Roman dengan font 
ukuran 12. Jika gambar dan/atau tabel yang digunakan ternyata banyak maka 
harus ditempatkan pada akhir naskah, masing-masing pada lembar terpisah. 
Semua halaman, termasuk halaman dengan gambar dan tabel di akhir kertas, 
harus diberi nomor secara berurutan. Artikel penelitian dapat memuat 
hingga 4500 kata, beberapa gambar dan tabel, atau 10 sampai 15 halaman 
(tidak termasuk judul, abstrak, ucapan terima kasih, dan referensi).  

 
Secara umum, penyajian naskah artikel penelitian harus memuat hal-hal 
sebagai berikut: 
 
1. Judul 

Halaman judul harus menyertakan judul, nama penulis (tanpa gelar), 
institusi dan alamat penulis, dan alamat korespondensi, lengkap dengan 
nomor telepon dan alamat e-mail. Cantumkan  judul karya dalam bahasa 
Indonesia dan Inggris. 

 
2. Abstrak  

Ini tidak boleh melebihi 250 kata. Abstrak berisi ringkasan singkat dari 
tulisan, meliputi seluruh naskah tanpa terlalu rumit pada setiap bagian. 
Hindari singkatan apa pun, kecuali itu adalah pengetahuan umum atau 
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sebelumnya telah dinyatakan. Cantumkan kata kunci yang terdiri dari tiga 
atau lima kata yang tercantum dalam urutan kepentingan dan 
ditempatkan di bawah abstrak. Harap memberikan abstrak dan kata-kata 
kunci menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Untuk penulis 
internasional, Redaksi Jurnal Administrasi Negara yang akan 
menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Indonesia.  

 
3. Pendahuluan 

Bagian ini harus memberikan latar belakang yang cukup (1 sampai 1 ½  
halaman) agar pembaca dapat memahami dan mengevaluasi hasil tanpa 
harus membaca publikasi sebelumnya yang berhubungan dengan topik. 
Gunakan hanya referensi yang benar-benar mendukung pembahasan. 
Referensi dikutip/dirujuk dengan menggunakan body note (catatan perut) 
yang hanya mencantumkan tahun referensi yang dikutip/dirujuk. 
Pendahuluan berisi latar belakang dan tujuan penelitian. 

 
4. Metode Penelitian 

Bagian ini harus berisi informasi teknis yang memadai (½  sampai 1 
halaman) untuk memungkinkan penelitian dilakukan dengan baik. Baik 
penelitian empiris, penelitian terapan, penelitian pustaka, maupun kajian 
konseptual harus mencantumkan metode penelitian yang digunakan. 
Mulai dari tipe penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, 
maupun teknik pengolahan dan analisis data. 

 
5. Hasil Penelitian 

Bagian ini hanya berisi hasil penelitian, sebutkan data secara jelas dan 
tepat (4 sampai 6 halaman). Jangan menyatakan referensi, atau 
mendiskusikan hasilnya. Jangan mengulangi rincian metode dalam bagian 
ini, yang telah disebutkan dalam bagian metode. Jangan gunakan terlalu 
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banyak tabel dan grafik jika dapat dijelaskan secara singkat dalam teks 
utama. Sarana dalam tabel dan grafik harus diberikan standar deviasi. 
Batasi penggunaan foto. Gambar dan tabel harus diberi nomor secara 
berurutan. Setiap angka dan tabel harus dikutip pada teks. Tambahkan 
skala pengukuran pada foto jika diperlukan, panah harus diberikan untuk 
menunjuk benda-benda tertentu.  

 
6. Pembahasan 

Bagian ini berisi analisis dan interpretasi berdasarkan teori/konsep (4 ¼ 
sampai 6 halaman) yang berhubungan dengan hasil penelitian yang telah 
ditulis pada bagian Hasil Penelitian. Ulangan metode, hasil, dan informasi 
lain yang disampaikan dalam pendahuluan harus dihindari.  
 

7. Kesimpulan dan Saran 
Bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang ditulis dalam satu paragraf (¼ 
sampai ½).  

 
8. Ucapan Terima Kasih 

Bagian ini dapat digunakan untuk mengakui dukungan keuangan yang 
diterima dalam pendanaan penelitian dan menghargai lembaga-lembaga 
atau orang-orang atas bantuan mereka dalam penelitian atau dalam 
proses penulisan naskah.  

 
9. Referensi 

Redaksi Jurnal administrasi negara sangat menganjurkan untuk 
menggunakan referensi primer saja (mengutip sumber aslinya) dan 
mengutamakan sumber referensi dari Jurnal yang minimal ber-ISSN, 
kecuali untuk artikel hasil penelitian pustaka maupun kajian konseptual 
dapat mengutamakan sumber referensi dari Buku.  



45  

E. Penulisan Referensi 
Referensi disusun menurut abjad dengan menggunakan gaya referensi 
Harvard. Silakan gunakan singkatan standar nama jurnal sesuai dengan ISSN. 
Adapun cara-cara penulisannya adalah sebagai berikut: 
1. Buku 

Thoha, Miftah. 2007. Manajemen Kepegawaian Negeri Sipil di Indonesia. 
Edisi ke-1. Cet.ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 

2. Jurnal 
Imbaruddin, Amir. 2006. Sentralisasi Versus Desentralisasi Rekrutmen 

Calon Pegawai Negeri Sipil: Memotret Preferensi Masyarakat Kota 
Makassar. Jurnal Administrasi Negara. 12 (4). p 1-15. 

3. Jurnal Elektronik 
Imbaruddin, Amir. 2006. Sentralisasi Versus Desentralisasi Rekrutmen 

Calon Pegawai Negeri Sipil: Memotret Preferensi Masyarakat Kota 
Makassar. Jurnal Administrasi Negara. 12 (4). p 1-15 [on line]. 

4. Makalah, Paper, atau Orasi Ilmiah. 
Mahfud MD, Moh. 2011. Separation of Power and Independence of 

Constitutional Court in Indonesia. Paper Presented at The 2 nd 
Congress of The World Conference on Constitutional Justice. Rio 
de Janeiro-Brazil. 16-18 January 2011. p7.   

5. Disertasi  
Hamzah, Muh.Guntur. 2002. Pengaturan Hukum dan Pelaksanaan Tata 

Niaga Produk Pertanian (Disertasi). Surabaya: Universitas 
Airlangga. 

6. Dokumen, Surat Kabar, dan Sumber Lainnya 
Cukup dicantumkan dalam teks artikel tanpa perlu dicantumkan dalam 
daftar pustaka. 
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F. Bukti Cetak dan Cetak Ulang  
Naskah yang telah diedit dan akan dipublikasi akan dikirim ke penulis untuk 
disetujui atau ditolak. Untuk itu diharapkan penulis segera mengirim kembali 
naskah tersebut. Penulis diwajibkan untuk menandatangani print sebagai 
bukti persetujuan. Editing akhir oleh penulis, tanpa mengubah isi, ditulis 
langsung pada bukti print. Penulis akan menerima tiga offprints (bukti cetak) 
gratis. Cetak ulang tersedia dengan minimum pemesanan 50 eksemplar 
dengan pembiayaan dari penulis.   
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BAB V 
PROSEDUR, PERSYARATAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN,  

ASPEK PENILAIAN DAN PETUNJUK LAINNYA 
 

A. Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah 
1. Pengajuan Judul  

Prosedur pengajuan judul skripsi/tesis sebagai berikut: 
a) Mahasiswa mengambil formulirusulan judul dan pembimbing di 

Bagian Akademik 
b) Mengembalikan formulir yang telah diisi kepada Ketua Program Studi 

dengan melampirkan dokumen persyaratannya 
c) Penetapan judul tentatif dan penentuan pembimbing oleh Ketua  

Program Studi. 
d) Mahasiswa mengambil dan membawa surat permintaan kesediaan 

membimbing ke masing-masing pembimbing. 
e) Atas dasar persetujuan kesediaan membimbing, Ketua STIA  LAN 

Makassar mengeluarkan surat keputusan pembimbing. 
f) Mahasiswa melakukan konsultasi kepada pembimbing untuk 

penyusunan karya ilmiahnya. 
 

2. Seminar Proposal Penelitian 
Prosedur seminar proposal penelitian sebagai berikut: 
a) Mahasiswa meminta format permohonan seminar proposal kepada 

Bagian Akademik dengan dilampiri proposal yang telah disetujui oleh 
pembimbing dan Ketua STIA LAN Makassar dengan melampirkan 
instrumen penelitian 

b) Mahasiswa menghadap ke Sub Bagian Keuangan untuk pengecekan 
pelunasan SPP berjalan 
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c) Mahasiswa menghadap ke pembimbing untuk penentuan jadwal 
pelaksanaan seminar proposal 

d) Mahasiswa menghadap ke Ketua Program Studi untuk penentuan 
sekretaris seminar proposal 

e) Mahasiswa menghadap Pembantu Ketua I untuk meminta 
persetujuan seminar proposal 

f) Mahasiswa menghadap Bagian Akademik untuk pembuatan surat 
tugas seminar proposal yang ditandatangani oleh Pembantu Ketua I 
atas nama Ketua STIA LAN Makassar 

g) Pelaksanaan seminar proposal oleh Bagian Akademik  
 

3. Penelitian  
Prosedur penelitian sebagai berikut: 
a) Perbaikan hasil seminar proposal penelitian  dengan persetujuan tim 

penguji seminar proposal 
b) Permintaan surat pengantar penelitian di Bagian Akademik dilampiri 

dengan proposal  yang telah disetujui oleh tim penguji  dan surat 
pernyataan perbaikan hasil seminar.  

c) Melakukan penelitian  
d) Mendapat surat keterangan bukti telah melakukan penelitian dari 

lokus penelitian 
 

4. Seminar Hasil Penelitian  
Prosedur seminar hasil penelitian sebagai berikut: 
a) Mahasiswa meminta format permohonan seminar hasil penelitian 

kepada Bagian Akademik dengan dilampiri hasil penelitian yang telah 
disetujui oleh oleh pembimbing dan Ketua STIA LAN Makassar dengan 
melampirkan surat bukti telah melakukan penelitian dari lokus 
penelitian dan rekapitulasi nilai 
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b) Mahasiswa menghadap ke Sub Bagian Keuangan untuk pengecekan 
pelunasan SPP berjalan 

c) Mahasiswa menghadap ke pembimbing untuk penentuan jadwal 
pelaksanaan seminar hasil penelitian 

d) Mahasiswa menghadap ke Ketua Program Studi untuk penentuan 
ketua dan sekretaris seminar hasil penelitian 

e) Mahasiswa menghadap Pembantu Ketua I untuk meminta 
persetujuan seminar hasil penelitian 

f) Mahasiswa menghadap Bagian Akademik untuk pembuatan surat 
tugas seminar hasil penelitian yang ditandatangani oleh Puket I atas 
nama Ketua STIA LAN Makassar 

g) Pelaksanaan seminar hasil penelitian oleh Bagian Akademik  
h) Perbaikan hasil seminar proposal penelitian  dengan persetujuan tim 

penguji seminar hasil penelitian 
 
5. Ujian Skripsi/Ujian Tesis 

Prosedur ujian skripsi/ujian tesis sebagai berikut: 
a) Mahasiswa mengajukan permohonan pelaksanaan ujian skripsi/ujian 

tesis pada Bagian Akademik dengan melampirkan formulir 
kelengkapan dokumen administrasi ujian yang telah diverifikasi oleh 
Bagian Akademik  

b)  Mahasiswa menghadap ke Ketua Program Studi untuk penetapan tim 
penguji ujian skripsi/tesis 

c) Mahasiswa menghadap ke tim penguji untuk penentuan jadwal 
pelaksanaan ujian skripsi/tesis 

d) Mahasiswa menghadap Bagian Akademik untuk pembuatan surat 
tugas ujian skripsi/tesis yang ditandatangani oleh Puket I atas nama 
Ketua STIA LAN Makassar 

e) Pelaksanaan ujian skripsi/tesis oleh Bagian Akademik  
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f) Perbaikan skripsi/tesis  dengan persetujuan tim penguji ujian 
skripsi/tesis 
 

6. Jurnal  
Prosedur penyusunan jurnal sebagai berikut: 
a) Mahasiswa menghadap ke Bagian LP3M (pengelola jurnal) untuk 

registrasi akun online, mendapatkan username dan password untuk 
open journal system  

b) Mahasiswa menyusun jurnal berdasarkan pedoman penyusunan 
jurnal dengan konsultasi pada pembimbing 

c) Mahasiswa mendaftarkan jurnalnya secara online ke website jurnal 
STIA LAN Makassar 

d) Mahasiswa menyerahkan naskah jurnal dan softcopynya ke Ketua 
Program Studi 

 
B. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen 

1. Syarat Umum  
Persyaratan umum untuk menyusun skripsi sebagai berikut: 
a) IPK minimal 2,0 
b) SKS minimal lulus 130 SKS 
c) Nilai minimal untuk mata kuliah Metode Penelitian Administrasi 

adalah C 
d) Nilai minimal untuk mata kuliah Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, 

Bahasa Inggris, Kewarganegaraan dan Pancasila adalah C 
 

Persyaratan umum untuk menyusun tesis sebagai berikut: 
a) IPK minimal 2,75 
b) SKS minimal lulus 24 SKS 
c) Nilai minimal untuk mata semua mata kuliah adalah C 
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2. Pengajuan Judul  
Persyaratan dan kelengkapan dokumen pengajuan judul skripsi/tesis 
sebagai berikut: 
d) Formulir pengajuan judul yang telah di isi dan ditanda tangani oleh 

pihak yang terkait 
e) Rekapitulasi nilai  
f) Bukti pembayaran SPP berjalan 
g) Rencana penelitian (khusus untuk tesis) 
 

3. Seminar Proposal Penelitian 
Persyaratan dan kelengkapan dokumen seminar proposal penelitian 
sebagai berikut: 
a) Naskah proposal penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing dan 

Ketua STIA LAN Makassar, telah dijilid dan digandakan sebanyak tiga 
rangkap 

b) Instrumen penelitian sebagai lampiran dalam naskah proposal 
penelitian 

c) Rekapitulasi nilai  
d) Bukti pembayaran SPP berjalan  
e) Formulir permohonan seminar proposal penelitian yang telah di isi 

dan ditanda tangani oleh pihak yang terkait 
 

4. Penelitian  
Persyaratan dan kelengkapan dokumen penelitian sebagai berikut: 
a) Naskah revisi/perbaikan proposal penelitian yang telah disetujui oleh 

pembimbing dan Ketua STIA LAN Makassar 
b) Surat keterangan revisi/perbaikan proposal penelitian yang telah 

ditandatangani oleh pembimbing dan sekeretaris seminar proposal 
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c) Surat pengantar penelitian  
d) Instrumen penelitian  

 
5. Seminar Hasil Penelitian  

Persyaratan dan kelengkapan dokumen seminar hasil penelitian sebagai 
berikut: 
a) Naskah hasil penelitian yang telah disetujui oleh pembimbing dan 

Ketua STIA LAN Makassar, telah dijilid dan digandakan sebanyak 
empat rangkap 

b) Surat bukti telah melakukan penelitian dari lokus penelitian 
c) Rekapitulasi nilai  
d) Bukti pembayaran SPP berjalan  
e) Formulir permohonan seminar hasil penelitian yang telah di isi dan 

ditanda tangani oleh pihak yang terkait 
 
6. Ujian Skripsi/Ujian Tesis 

Persyaratan dan kelengkapan dokumen ujian skripsi/ujian tesis sebagai 
berikut: 
a) Skripsi/tesis yang telah disetujui oleh pembimbing dan penguji 
b) Lampiran administrasi akademik yang terdiri atas rekapitulasi nilai, 

kartu konsultasi pembimbing, kartu keterangan seminar penelitian 
c) Lampiran administrasi keuangan sebagai bukti pelunasan pembayaran 

SPP berjalan 
d) Lampiran administrasi kemahasiswaan yang terdiri atas foto copy 

ijazah dan transkrip nilai terakhir, foto copy kartu mahasiswa, biodata 
kemahasiswaan, surat keterangan telah penelitian dari lokus 
penelitian, pas foto hitam putih terbaru 4 x 6 = 3 lembar dan 3 x 4 = 3 
lembar dengan syarat pria memakai jas dan dasi sedangkan wanita 
memakai kebaya dan selendang, dan materai 6000 sebanyak 2 lembar 
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e) Lampiran administrasi perpustakaan berupa surat keterangan bebas 
pustaka  

f) Formulir penentuan jadwal ujian yang telah ditandatangani oleh tim 
penguji ujian skripsi/tesis 

 
7. Jurnal  

Persyaratan dan kelengkapan dokumen jurnal sebagai berikut: 
a) Telah registrasi online di open journal system STIA LAN Makassar 
b) Naskah jurnal yang telah ditandatangani oleh pembimbing 
c) Softcopy jurnal  
d) Formulir penerimaan jurnal yang telah ditandatangani oleh Ketua 

Program Studi 
 
C. Aspek Penilaian 

1. Judul 
Aspek penilaian untuk keputusan penetapan judul dan pembimbing oleh 
Ketua Program Studi adalah sebagai berikut:  
a) Kesesuaian judul dengan konsentrasi/peminatan  
b) Kesesuaian judul dengan kompetensi dan kapabilitas usulan 

pembimbing 
c) Kemutakhiran judul  
d) Kelengkapan dokumen persyaratan 
 

2. Seminar Proposal Penelitian 
Nilai seminar proposal mempunyai bobot 30% untuk nilai skripsi dan 20% 
untuk nilai keseluruhan tesis.  
Aspek penilaian dalam seminar proposal penelitian skripsi adalah sebagai 
berikut:  
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a) Topik/judul 
b) Permasalahan dan tujuan penelitian  
c) Tinjauan pustaka 
d) Kerangka konseptual  
e) Metodologi penelitian  
f) Sistematika penulisan  

 
Aspek penilaian dalam seminar proposal penelitian tesis adalah sebagai 
berikut:  
a) Topik/judul 
b) Permasalahan dan tujuan penelitian  
c) Tinjauan pustaka 
d) Konsep dan pertanyaan  
e) Metodologi penelitian  
f) Sistematika penulisan  

 
3. Seminar Hasil Penelitian 

Nilai seminar hasil penelitian mempunyai bobot 30% untuk nilai 
keseluruhan tesis.  
Aspek penilaian dalam seminar hasil penelitian tesis adalah sebagai 
berikut:  
a) Topik/judul 
b) Permasalahan penelitian  
c) Tinjauan teori 
d) Kerangka konseptual 
e) Metodologi penelitian 
f) Hasil penelitian dan pembahasan 
g) Kesimpulan dan saran 
h) Sistematika penulisan 
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4. Ujian Skripsi / Ujian Tesis 
Nilai ujian skripsi mempunyai bobot 70% untuk nilai skripsi dan nilai ujian 
tesis 50% untuk nilai keseluruhan tesis.  
Aspek penilaian dalam ujian skripsi/tesis adalah sebagai berikut:  
a) Kemampuan argumentasi 
b) Wawasan keilmuan  
c) Etika ilmiah 
d) Sistematika penulisan 

 
5. Jurnal  

Aspek penilaian jurnal adalah sebagai berikut:  
a) Teknis penulisan 
b) Topik skripsi/tesis 
c) Unsur kebaharuan/kemutakhiran 
 

D. Petunjuk Lainnya 
Petunjuk lainnya yang harus diperhatikan adalah: 
1. Waktu penyerahan naskah ke tim penguji adalah paling lambat 2 hari 

sebelum hari pelaksanaan seminar proposal/seminar hasil 
penelitian/ujian skripsi/tesis 

2. Tim penguji yang hadir dalam pelaksanaan seminar proposal/seminar 
hasil penelitian/ujian skripsi/tesis minimal 75% 

3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bukan merupakan karya asli 
penulis, atau ditemukan bukti adanya duplikasi karya ilmiah yang 
diajukan, atau pernah diajukan pada perguruan tinggi lain, maka akan 
diberikan sanksi pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan 
yang berlaku 
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4. Untuk penyusunan skripsi:  
a) Batas waktu pelaksanaan seminar proposal ke waktu pelaksanaan 

ujian skripsi adalah satu hingga empat bulan 
b) Batas waktu pelaksanaan penelitian dari waktu keluarnya surat ijin 

penelitian ke waktu pelaksanaan seminar hasil penelitian adalah 
secepat-cepatnya adalah satu bulan 

c) Batas waktu perbaikan/revisi skripsi dari waktu pelaksanaan ujian 
skripsi adalah selambat-lambatnya satu bulan 

5. Untuk penyusunan tesis :  
a) Batas waktu pelaksanaan seminar proposal ke waktu pelaksanaan 

seminar hasil penelitian adalah dua hingga enam bulan 
b) Batas waktu pelaksanaan penelitian dari waktu keluarnya surat ijin 

penelitian ke waktu pelaksanaan seminar hasil penelitian adalah 
secepat-cepatnya adalah dua bulan 

c) Batas waktu pelaksanaan seminar hasil penelitian ke waktu 
pelaksanaan ujian tesis adalah selambat-lambatnya tiga bulan 

d) Batas waktu perbaikan/revisi tesis dari waktu pelaksanaan ujian tesis 
adalah selambat-lambatnya dua bulan 

 



Lampiran 1.  Halaman Sampul 

SKRIPSI / TESIS 
(Jenis Karya Tulis Ilmiah, Calibri, 14pt, Kapital, Tegak, Bold) 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(Judul Karya Tulis Ilmiah, Calibri, 20pt, Kapital, Tegak, Bold) 

 
 

5 cm 
   

  
  

             5cm 
 
 
 
 

(Logo STIA LAN Makassar) 
 
 XXXXXXXX  

(Nama, Calibri 16pt, Kapital Hanya Huruf Awal Tiap Kata, Tegak, Bold) 
XXXXXXXX  

(NPM, Calibri 16pt, Kapital Hanya Huruf Awal Tiap Kata, Tegak, Bold) 
 
 
 

PROGRAM STUDI  XXXXXXXXXXXXX 
(Nama Program Studi, Calibri, 14pt, Kapital, Tegak, Bold) 

 



Lampiran 1.  Halaman Sampul 

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (Calibri, 16pt, Kapital, 
Tegak, Bold) 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (Calibri, 16pt, Kapital, Tegak, 
Bold) 

MAKASSAR (Calibri, 16pt, Kapital, Tegak, Bold) 
XXXX (Tahun, Calibri, 16pt, Kapital, Tegak, Bold)  



Lampiran 1a.  Halaman Sampul  

SKRIPSI 
 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MEMILIH PRODUK TELKOMSEL  (STUDI KASUS MAHASISWA STIA LAN MAKASSAR)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

S  A  T  R  I  A  
2011 241 00 0219 

 
 
 
 

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS 
 
 
 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 
MAKASSAR 

2015 



Lampiran 2.  Halaman Judul  
SKRIPSI / TESIS 

(Jenis Karya Tulis Ilmiah, Calibri, 14pt, Kapital, Tegak, Bold) 
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INTISARI 
  Satria, 2011 241 00 0219  FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN DALAM MEMILIH PRODUK TELKOMSEL (STUDI KASUS MAHASISWA STIA LAN MAKASSAR) Skripsi, x hlm, 165 hlm Pembimbing : Ahsan Anwar, SE, M.Si   Permasalahan utama penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk Telkomsel, sementara penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk Telkomsel.  Penelitian ini mengambil grand theory dari Proctor bahwa faktor-faktor yangutama yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih adalah marketing mix yang terdiri dari Product (variasi produk, kualitas, desain, fitur, nama merek, kemasan, ukuran, pelayanan, jaminan, dan sistem pengembalian produk), Price (terkini, tunjangan, periode pembayaran, persyaratan kredit, dan harga eceran), Place (saluran, cakupan, variasi tempat, lokasi, persediaan, dan transportasi, dan Promotion (promosi penjualan, periklanan, tenaga penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, sementara teknik pengumpulan datanya adalah penyebaran angket / kuisioner dan telaah dokumen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif STIA LAN Makassar dengan sampel sebesar 90 orang ditarik dengan rumus Slovin dengan metode simple random sampling. Data dianalisa dengan menggunakan analisis statistik deskriptif kuantitatif dengan bantuan alat analisis skala likert dan distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel produk, harga, saluran distribusi dan promosi, masing-masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk Telkomsel. Secara serempak atau bersamaan semua sub variabel (produk, harga, saluran distribusi dan promosi) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam memilih produk Telkomsel. Rekomendasi sebagai saran di tujukan kepada  PT. Telelekomunikasi Seluler, Tbk (Telkomsel) agar dapat mempertahankan posisinya sebagai operator telekomunikasi paling besar dengan menjaga trust baik dari para shareholder maupun dari para customernya, dengan strategi peningkatan sosialisasi produk melalui mobile advertising, perluasan sinergi dan penurunan tarif/harga, kepada Pemerintah agar dapat bertindak sebagai penetap kebijakan dan pengaturan parameter standar kualitas pelayanan telekomunikasi seluler, pemerintah sebagai pengendali harus ikut membenahi disparitas harga dinilai terlalu tidak setara di setiap wilayah Indonesia, dan sebagai pengawas aktivitas telkomunikasi seluler Indonesia. Masyarakat hendaknya menjadi smart people dalam konsumsi produk dan layanan jasa telekomunikasi.  Kepada peneliti lainnya, diharapkan dapat meneruskan penelitian ini dengan menambahkan beberapa variabel lain, misalnya marketing mix dalam 7P atau 7PS (Product, Price, Place, Promotion, Peoples, Physical Evidence, dan System).  
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ABSTRACT   POLICY IMPLEMENTATION IN THE ENFORCEMENT  OF THE DISCIPLINE OF CIVIL SERVANTS IN PALU GOVERNMENT  Author  :  Deisi Ruusen. 2013.04.025 Supervisors :  Muhammad Basri           Halim                  The problems discussed in this research is how the implementation of the policy in the civil service disciplinary Palu administration. Based on these problems, the purpose of this study is to investigate the implementation of the policy in the civil service disciplinary Palu administration, which viewed from the aspect of communication policy, resource policy, disposition policies and bureaucratic structure of the implementor.  This is a descriptive qualitative research that describes the implementation of public policy in the civil service disciplinary Palu administration. The unit of analysis in this study is the Head of BKD Palu, Secretary of BKD Palu, Head of Career Development BKD Palu, Division Head of Employee Reward and Development BKD Palu, BKD staff and a civil servant in Palu ever sanctioned punishment disciplines. The data was collected using interview techniques, observation and document review. Analysis of the data by performing data reduction, data display, conclusion and verification.  The results show the implementation of policy in the civil service disciplinary Palu administration in terms of communication already looks very good. This is evident from the delivery of good communication techniques, communication is done very clearly, and still maintain consistency in communication. In terms of its resources is relatively not so good. This was shown by the weakness lies in the aspect of resource authority has not stated clearly, although on the other aspects of human resources, information resources and resource facilities are fairly good. While in terms of disposition is relatively not so good. This is shown by the lack of incentives as a motivation given to the implementor, although on the other side of the disposition effect and solution of problems in the bureaucratic staff has been fairly good. For terms of the structure of the bureaucracy has been very good. It is seen from the availability of Standard Operational Procedure (SOP) and fragmentation is excellent.  
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Lampiran 15.  Riwayat Hidup Penulis  
RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 
 

 

DATA PRIBADI 
Nama  : SATRIA 
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 30 Desember 1990 
Jenis Kelamin : Laki-Laki 
Agama : Islam 
Suku : Bugis 
Status Pernikahan : Lajang / Belum Menikah 
Alamat Rumah : Jalan Toddopuli 2 No. 4 ORT. 010 ORW. 006 

Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang 
Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan  
Indonesia 

Kontak Person : +6282343617888 
   
DATA KELUARGA 
Bapak : Alm. A. Amir Dg. Sitaba 
Ibu : Salmah 
Saudara : Irawaty Amir 
  Ahdih Aril 
  Amalia Amir 
  Harun Rasyid 
  Andi Mirza Andika Putri 
Anak Ke : Lima Dari Enam Bersaudara 
   
DATA PENDIDIKAN 
Sekolah Dasar : SD Inpres Perumnas II Makassar Tahun 2002 
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 13 Makassar Tahun 2005 
Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 8 Makassar Tahun 2008 
Strata Satu : STIA LAN Makassar Tahun 2011 
   
DATA PEKERJAAN 
Instansi : Polres Polewali Mandar 
Alamat Kantor : Jalan Dr. Ratulangi No. 17 Polewali 91314 
Jabatan :  
Mulai Bekerja : 1 Februari 2009  

 
 



Lampiran 16.  Kuisioner 
 

 

 Nomor : ______________ 
 YTH. PARA RESPONDEN PENELITIAN 
 Dengan ini kami memohon kesedian Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk meluangkan waktu sejenak dan mengisi kuisioner penelitian ini dalam rangka penyusunan skripsi kami. 

 Untuk validitas data, kami mohon dapat diisi dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan kondisi riil yang terjadi.  
 Untuk menjaga privasi, maka kami menjamin kerahasiaan data Bapak/Ibu/Sdr(i).  
 Untuk kesediaannya, kami ucapkan terima kasih.  

 Hormat saya,  
 Satria 

DATA RESPONDEN PETUNJUK PENGISIAN 
  Jenis Kelamin  □     Laki-Laki     □     Perempuan 1. Pada isian data responden anda dapat menghitamkan pada pilihan yang anda anggap sesuai   Contoh :  □  menjadi   

 2. Pada isian daftar pertanyaan / pernyataan, anda dapat memberi tanda √ pada jawaban yang anda anggap sesuai 

 Umur  □     ≤20 Tahun     □     21- 30 Tahun  □     31 - 40 Tahun    □     ≥41 Tahun 
 Lama Menggunakan Produk Telkomsel  □     <1 Tahun   □     1 - 2 Tahun  □     2 - 3 Tahun  □     3 - 4 Tahun  □     4 - 5 Tahun  □     5 - 6 Tahun  □     > 6 Tahun 
 Produk Telkomsel Yang Digunakan   (boleh lebih dari satu)  □     Kartu Halo □     Simpati □     Kartu AS 

 DAFTAR PERTANYAAN / PERNYATAAN 
 1. Seputar produk (product) Telkomsel 
NO PERNYATAAN TANGGAPAN 

SANGAT  SETUJU SETUJU CUKUP  SETUJU KURANG  SETUJU TIDAK  SETUJU 
1 Keputusan pemilihan menggunakan produk telkomsel karena variasi dari produknya yang banyak, sehingga memenuhi kebutuhan pelanggannya      
2 Kualitas produk telkomsel membuat saya memilih menggunakan produk ini dibandingkan dengan produk komunikasi seluler lainnya      
3 Desain produk telkomsel, baik dari kartu perdana maupun vouchernya, juga turut mempengaruhi keputusan saya dalam memilih produk ini      
4 Keputusan pemilihan produk telkomsel dipengaruhi juga oleh banyaknya fitur - fitur yang ditawarkan oleh  produk telkomsel       

  2. Seputar harga (price) Telkomsel 
NO PERNYATAAN TANGGAPAN 

SANGAT  SETUJU SETUJU CUKUP  SETUJU KURANG  SETUJU TIDAK  SETUJU 
1 Keputusan pemilihan menggunakan produk telkomsel karena harga terkininya yang sangat terjangkau, sehingga memenuhi kebutuhan pelanggannya      
2 Tunjangan yang diberikan telkomsel membuat saya memilih menggunakan produk ini dibandingkan dengan produk komunikasi seluler lainnya      
3 Adanya pemilihan jenis pembayaran berupa pra bayar dan pasca bayar juga turut mempengaruhi keputusan saya dalam memilih produk ini      
4 Keputusan pemilihan produk telkomsel dipengaruhi juga oleh kemudahan persyaratan kredit dalam membeli produk telkomsel       

  3. Seputar saluran distribusi (place) Telkomsel 
NO PERNYATAAN TANGGAPAN 

SANGAT  SETUJU SETUJU CUKUP  SETUJU KURANG  SETUJU TIDAK  SETUJU 
1 Keputusan pemilihan menggunakan produk telkomsel karena banyaknya saluran distribusi yang sangat terjangkau, sehingga memenuhi kebutuhan pelanggannya      
2 Cakupan distribusi produk telkomsel yang sudah tersedia di berbagai tempat membuat saya memilih menggunakan produk ini dibandingkan dengan produk komunikasi seluler lainnya      
3 Adanya variasi tempat saluran penjualan kartu perdana dan voucher isi ulang produk telkomsel juga turut mempengaruhi keputusan saya dalam memilih produk ini      
4 Keputusan pemilihan produk telkomsel dipengaruhi juga oleh lokasi penjualan kartu perdana dan voucher isi ulang      

  4. Seputar promosi (promotion) Telkomsel 
NO PERNYATAAN TANGGAPAN 

SANGAT  SETUJU SETUJU CUKUP  SETUJU KURANG  SETUJU TIDAK  SETUJU 
1 Keputusan pemilihan menggunakan produk telkomsel karena adanya tenaga promosi penjualan yang dapat mempengaruhi saya menggunakan produk ini      
2 Periklanan produk telkomsel yang sangat pro aktif membuat saya memilih menggunakan produk ini dibandingkan dengan produk komunikasi seluler lainnya      
3 Adanya tenaga penjualan yang handal, baik untuk kartu perdana maupun untuk voucher isi ulang produk telkomsel, juga turut mempengaruhi keputusan saya dalam memilih produk ini      
4 Keputusan pemilihan produk telkomsel dipengaruhi juga oleh tenaga hubungan masyarakat (humas) dari telkomsel      

 ==== Terima Kasih   ==== 



Lampiran 17.  Pedoman Wawancara  

PEDOMAN WAWANCARA  A. Identitas Informan  1. Nama   : _______________________________________ 
2. Jabatan  : _______________________________________ 
3. Waktu Wawancara :  _______________________________________ 
4. Lama Wawancara :  _______________________________________ 
 B. Tanggapan Informan  1. Informasi Umum  a. Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diimplementasikan di wilayah kerja anda? О    Ya   О    Tidak  b. Bagaimanakah proses implementasinya?  ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  c. Siapa-siapa sajakah yang terlibat dalam proses implementasi tersebut? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  d. Apakah peranan anda dalam proses implementasi tersebut? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  



Lampiran 17.  Pedoman Wawancara  

2. Tanggapan mengenai variabel komunikasi  a. Teknik penyampaian komunikasi apakah yang digunakan dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  b. Media/sarana penyampaian komunikasi apakah yang digunakan dalam proses implementasi tersebut? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  c. Menurut anda apakah komunikasi yang digunakan dalam proses implementasi tersebut sudah dapat memberikan informasi yang jelas? Apakah telah ditransmisikan ke personil yang tepat?  ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  d. Bagaimanakah menurut anda kemampuan pemberi pesan dan penerima pesan dalam transmisi pesan dalam proses implementasi tersebut? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  e. Bagaimanakah menurut anda, konsistensi dalam berkomunikasi pada proses implementasi tersebut? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________    
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3. Tanggapan mengenai variabel sumber daya  a. Apakah kuantitas/jumlah sumber daya manusia yang digunakan dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah mencukupi? Bagaimana dengan keterampilan sumber daya manusia tersebut? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  b. Apakah terdapat informasi yang cukup mengenai apa yang harus dilakukan (dari implementor) untuk implementasi kebijakan tersebut? Apakah terdapat umpan balik (feedback) dalam proses implementasi tersebut? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  c. Bagaimanakah kewenangan yang dimiliki implementor dalam proses implementasi kebijakan tersebut? Apakah dilengkapi dengan surat tugas?  Apakah berhubungan dengan kewenangan tersebut implementor mendapatkan honor/imbalan jasa? Apakah ada sanksi jika implementor tidak melaksanakan tugasnya dengan baik? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  d. Apakah disediakan tempat/ruang tertentu dalam proses implementasi tersebut? Apakah ada anggaran yang dipergunakan dalam proses implementasi tersebut? Bagaimana dengan fasilitas pendukung seperti LCD/proyektor, pengeras suara, bahan baca dan lainnya, apakah juga tersedia? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  



Lampiran 17.  Pedoman Wawancara  

 4. Tanggapan mengenai variabel disposisi  a. Bagaimanakah tanggapan peserta proses implementasi terhadap proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? Seberapa besar tingkat kepedulian mereka?  ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  b. Apakah peserta proses implementasi mau dan sudi melaksanakan kebijakan yang diimplementasikan? Apakah terdapat semacam kontrak penjanjian atau kontrak kerjanya? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  c. Apakah ada ukuran tertentu bagi keberhasilan implementor dalam melaksanakan tugas implementasinya? Apakah ada insentif tertentu jika implementor dikatakan berhasil dalam tugasnya?  ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________      



Lampiran 17.  Pedoman Wawancara  

 5. Tanggapan mengenai variabel struktur birokrasi  a. Apakah ada Standard Operational Procedure (SOP) tertentu dalam proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil? Bagaimanakah bentuk SOP itu? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  b. Bagaimanakah pembagian pekerjaan, cakupan kendali dan garis komando dalam proses implementasi tersebut?  ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________  6. Tanggapan akhir mengenai implementasi kebijakan disiplin PNS  Apakah yang anda dapat simpulkan dari keseluruhan proses implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada wilayah kerja anda? ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ 



Lampiran 18.  Pedoman Observasi  

PEDOMAN OBSERVASI  A. Identitas Tempat Observasi  1. Nama Tempat  : _______________________________________ 2. Alamat   : _______________________________________ 3. Peranan dalam  : _______________________________________ implementasi    _______________________________________ kebijakan disiplin  _______________________________________ 4. Waktu Observasi :  _______________________________________  B. Hal-Hal Yang Diobservasi  1. Kondisi media komunikasi  _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________  2. Kelayakan implementor  _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________  3. Ketersedian sarana/fasilitas pendukung Seperti LCD/proyektor, pengeras suara, bahan baca dan lainnya _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________  4. Kondisi tempat/ruang dalam proses implementasi _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________  5. Kesimpulan observer  _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ 



Lampiran 19.  Pedoman Telaah Dokumen  

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN  A. Identitas Tempat Pengambilan Dokumen  1. Nama Tempat  : _______________________________________ 2. Alamat   : _______________________________________ 3. Waktu Pengambilan  :  _______________________________________ Dokumen    _______________________________________  B. Dokumen Umum   1. Struktur organisasi  О    Tersedia  О    Tidak Tersedia  2. Company profile О    Tersedia  О    Tidak Tersedia  C. Dokumen Yang Berhubungan Dengan Implementasi Kebijakan  1. Dokumen/arsip Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  О    Tersedia  О    Tidak Tersedia  2. Surat tugas implementor, jabatan dan tingkat pendidikan implementor О    Tersedia  О    Tidak Tersedia  3. Daftar honor / kwitansi pembayaran honor implementor  О    Tersedia  О    Tidak Tersedia  4. Daftar hadir peserta proses implementasi  О    Tersedia  О    Tidak Tersedia  5. Notulen atau berita acara proses implementasi  О    Tersedia  О    Tidak Tersedia  6. Dokumentasi/foto-foto pada saat proses implementasi  О    Tersedia  О    Tidak Tersedia  7. SOP proses implementasi  О    Tersedia  О    Tidak Tersedia 



Lampiran 20.  Surat Pernyataaan Orisinalitas Jurnal  

SURAT PERNYATAAN 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama :  ____________________________________ 
 
Tempat dan Tanggal Lahir : ____________________________________ 
 
Alamat : ____________________________________ 
 
Nomor KTP/SIM/Lainnya : ____________________________________ 

 
 
Dengan ini menyatakan bahwa: 
1. Naskah yang saya sampaikan kepada Redaksi Jurnal Administrasi Negara 

merupakan karya asli (original) saya dan tidak mengandung unsur plagiarisme 
serta belum pernah diterbitkan di tempat lain; 

2. Saya bertanggung jawab atas isi artikel/naskah; dan  
3. Saya bersedia menaati dan mengikuti prosedur untuk publikasi pada Jurnal 

Administrasi Negara. 
 
 

  Makassar, ___________________________    Yang Bersangkutan,    
Tempelkan 
Materai Rp.6000,- 
 ____________________________________   



Lampiran 21.  Curriculum Vitae Penulis Jurnal  

CURRICULUM VITAE PENULIS ARTIKEL 
JURNAL ADMINISTRASI NEGARA 

 
NAMA LENGKAP :   
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :   
PEKERJAAN/JABATAN/ MAHASISWA (boleh lebih dari satu) :  
PENDIDIKAN FORMAL :    
PELATIHAN TERKAIT ARTIKEL  :   
PRESTASI TERKAIT ARTIKEL :   
ALAMAT RUMAH :   
TELEPHONE :   
MOBILE PHONE :   
E-MAIL :   
KANTOR/INSTANSI/ PERGURUAN TINGGI :  
ALAMAT KANTOR :   
TELEPHONE :   
FAX :   

 
 

   Makassar, ___________________________    Yang Bersangkutan,    
Tempelkan 
Materai Rp.6000,- 
____________________________________ 


