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Himpunan karya tulis bidang hukum
On law and its implementation in Indonesia; collected articles.

Karya ilmiah penelitian agama dan masyarakat seri:
Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai
sistem sosial budaya masyarakat di Indonesia
Kumpulan pidato pengukuhan guru besar Fakultas Hukum
Undip, Semarang
Peradilan agama dalam pemerintahan Islam di Kesultanan
Bima, 1947-1957
Buku ini Isinya menjabarkan secara detail langkah- langkah operasional menulis
SKH dari awal sampai akhir, yaitu dari sejak memaparkan kasus hukum yang
dipilih, sampai pada penyusunan opini hukumnya (legal opinión). Oleh karena itu,
isi buku ini lebih bersifat memberikan petunjuk praktis bagi para mahasiswa
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hukum yang akan menulis SKH untuk penyusunan Tugas Akhir (TA) di Fakultas
Hukum pada umumnya yang objek kajiannya berupa putusan-putusan
pengadilan.Seperti telah diketahui bersama bahwa penyusunan TA di Fakultas
Hukum untuk Program Studi Strata Satu (S-1) dapat dipilih bentuk skripsi atau
Legal Memorandum (LM) atau Studi Kasus Hukum (SKH). Mudah mudahan buku ini
dapat membantu para mahasiswa hukum yang sedang mempersiapkan diri untuk
menyusun TA atau bagi yang sedang melakukan poses penulisan SKH, sehingga
akan lebih memperlancar penyelesaian TA yang sedang dilakukan. Di sisi lain buku
ini tentunya juga akan menjadi salah satu referensi bagi peminat kajian hukum
untuk melakukan eksaminasi putusan pengadilan. Buku Persembahan
PenerbitPrenadaMedia

Panji masyarakat
Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi
Catatan sipil di Indonesia
Pada umumnya mahasiswa akhir ini kesulitan dalam menyelesaikan skripsi
maupun tesis. Meskipun sebelumnya mereka telah menerima mata kuliah Metode
Penulisan dan Penelitian Hukum. Pada matakuliah tersebut sebenarnya diajarkan
secara terperinci tentang menyusun skripsi atau tesis. Akan tetapi, jeda materi
kuliah dengan penyusunan skripsi dan tesis relatif jauh (biasanya ada yang sampai
satu tahun), maka mahasiswa “lupa”terhadap cara penyusunan skripsi atau
tesis.Untuk itu, buku ini hadir sebagai salah satu upaya mempermudah mahasiswa
dalam menyusun skripsi atau tesis. Buku ini memang dibuat sesederhana mungkin
dengan menghindari bahasa-bahasa penelitianyang dipersepsikan sulit. Sehingga
buku ini bisa dianggap buku ilmiah populer. Harapan penulis, semoga kehadiran
buku Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris ini menjadi bahan ajar yang
dapat membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya. Buku Persembahan
Penerbit PrenadaMedia

Ekologi pembangunan dan hukum tata lingkungan
Evaluation of Indonesian laws and regulations on marine resource conservation.

Dasar-dasar politik hukum
Penulisan karya ilmiah tentang perlindungan hukum kualitas
lingkungan laut Nusantara
Analisis dan evaluasi tentang perkembangan 25 tahun
penggunaan bahasa hukum
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Ready For Research
Legal aid according to Islamic law and its relations with Indonesian law on lawyers
and law enforcement in Indonesia.

Fisika Sma Kelas Xi
Legal language in Indonesia; evaluation of the language used in legal literature,
judicial opinions, legislation, and notary public documents.

Plagiat-plagiat di MIT
Law education, law enforcement, justice, etc. in Indonesia; collection of inaugural
speeches of professors of Faculty of Law, Diponegoro University; volume
commemorating the 38th anniversary of Faculty of Law, Diponegoro University.

Karya Tulis Ilmiah Sosial
TABIR KEADILAN
Kamus hukum
Plagiarism in academic thesis; case in Massachusetts Institute of Technology.

Bantuan hukum dalam hukum Islam
Antologi tulisan ilmu hukum
Simposium Bahasa dan Hukum
Buku ini disusun dengan tujuan membantu para mahasiswa Fakultas Hukum agar
mampu menyusun kalimat yang benar, tepat, serta punya makna yang jelas.
Selain itu, dengan buku ini diharapkan mahasiswa mampu berpikir logis, runut,
dan jelas, tidak sekedar pintar omong, tetapi omongannya bermakna karena
kalimat-kalimat yang dibuatnya dapat dimengerti dengan mudah, sesuai dengan
kaidah - kaidah bahasa hukum. Dengan bahasa berbobot, sebagaimana termuat
dalam ungkapan Martin Heidegger di atas, para sarjana hukum menunjukkan
dirinya sebagai kaum intelektual yang berbobot.

Islam historis
Ilmu Politik Di Indonesia
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Keterampilan menulis karya ilmiah sangat penting artinya bagi siswa dalam rangka
mengerjakan tugas-tugas riset di sekolah maupun dalam rangka persiapan
memasuki dunia kerja. Selama mengikuti pendidikan di sekolah, mereka sering
diberikan tugas menulis karya ilmiah berupa makalah atau artikel yang berkaitan
dengan kegiatan riset yang diikutinya. Lebih dari itu, menulis karya ilmiah harus
dipenuhi oleh siswa sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi di
sekolah. Di samping itu, berbagai lomba atau kompetisi menulis karya ilmiah
dilaksanakan oleh berbagai instansi, baik instansi pemerintah maupun instansi
swasta yang melibatkan pihak sekolah. Hal ini tentu merupakan kesempatan emas
bagi siswa untuk mengadu kemampuannya dalam menulis karya ilmiah. Mereka
yang benar- benar memiliki keterampilan dalam menulis karya ilmiah akan mampu
memenangkan lomba yang bergengsi tersebut. Siswa memiliki ruang tersendiri
untuk menulis karya ilmiah. Karya ilmiah tersebut sering menjadi masalah
tersendiri bagi siswa. Permasalahannya bukan terletak pada sedikit banyaknya
tugas menulis yang diberikan oleh guru, namun bagaimana tata cara penulisan
karya ilmiah yang baik dan benar. Di antara karya ilmiah yang harus ditulis oleh
siswa selama proses pembelajaran di sekolah diantaranya makalah, essay, artikel,
laporan penelitian, proposal penelitian, tugas akhir riset dan sebagainya.
Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan menulis karya ilmiah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan di dalam seluruh proses pembelajaran yang dialami oleh
setiap siswa selama menuntut ilmu di sekolah. Pada setiap semester, siswa harus
menulis karya ilmiah dalam berbagai bentuk di setiap bidang keilmuan yang
mereka tempuh. Dengan demikian, mereka diharapkan akan memiliki wawasan
yang lebih luas dan mendalam mengenai apa yang disebut dengan karya tulis
ilmiah dan bagaimana tata cara penulisannya. Namun, keterampilan menulis bagi
sebagian besar orang, tidak terkecuali siswa, bukan pekerjaan yang mudah.
Keterampilan menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling tinggi
tingkatannya dibandingkan keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan
keterampilan menyimak (mendengarkan). Hal ini mudah dipahami, karena dilihat
dari segi tahapan pemerolehan bahasa, keterampilan menulis dilakukan pada
tahapan terakhir setelah pemerolehan keterampilan menyimak, berbicara, dan
membaca. Akhadiah (1997) menyatakan bahwa berbeda dengan kemampuan
menyimak dan berbicara, kemampuan menulis tidak diperoleh secara alamiah.
Dari keempat keterampilan berbahasa yang ada yaitu menyimak, berbicara,
membaca, dan menulis, keterampilan menulis khususnya menulis karya ilmiah
dianggap paling sulit. Untuk menguasainya, sungguh diperlukan proses yang
memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi (high order thinking skills).
Menulis bukan merupakan aktivitas tunggal, melainkan kompleks karena didahului
oleh aktivitas-aktivitas berbahasa yang lain, seperti membaca dan menyimak. Oleh
karena itu, sudah selayaknya setiap siswa memiliki keterampilan yang memadai
dalam menulis karya ilmiah, baik berupa laporan hasil penelitian maupun artikel
atau jurnal penelitian. Untuk menunjang harapan tersebut, perlu adanya sebuah
buku pedoman yang bisa dijadikan sebagai panduan oleh siswa dalam
melaksanakan penelitian sekaligus melaporkannya menjadi laporan penelitian
yang berupa Tugas Akhir Penelitian.

Penulisan karya ilmiah tentang aspek hukum penggunaan
kartu kredit
Edisi Revisi dari buku Karya Tulis Ilmiah Sosial: Menyiapkan, Menulis, dan
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Mencermatinya ini disiapkan dan diterbitkan oleh penulisnya atas kesadaran
bahwa penyempurnaan atas edisi terdahulu yang diterbitkan oleh Yayasan Obor
Indonesia pada tahun 2004 amat diperlukan. Pencetakan berulang kali dari edisi
tahun 2004 menunjukkan bahwa buku panduan yang secara khusus ditujukan
untuk meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah di bidang ilmu sosial dalam
konteks Indonesia masih diperlukan oleh pembacanya. Pengurangan dan
penambahan bab, serta penyempurnaan isi bahasan dalam bab-bab yang ada
dalam edisi 2004 dilakukan oleh para penulis untuk memenuhi kebutuhan dan
menutup kelemahan yang masih dijumpai pada edisi awal buku ini. Para
penulisnya yang terdiri atas ilmuwan sosial-humaniora-bahasa dan susastra dari
dua fakultas: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya, Universitas Indonesia, bekerja sama menyempurnakan edisi revisi ini.
Susunan dari bungarampai ini tidaklah berbeda dari edisi 2004. Berawal dari
mencari wawasan dalam ilmu sosial serta perlunya membaca secara kritis, para
penulis menyajikan secara berurutan pentingnya seorang ilmuwan menemukan ide
atau gagasan, menuangkannya dalam bentuk tulisan dengan memperhatikan
kaidah penulisan ilmiah dan aspek-aspek kebahasaan, hingga mengoreksi tulisan
itu kembali. Semoga penyempurnaan yang dilakukan penulisnya dalam edisi revisi
ini dapat memenuhi kebutuhan pembaca, peneliti, penulis dari berbagai kalangan
profesi dan masyarakat luas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Menulis karya ilmiah adalah
menyampaikan gagasan baru, perasan dari perbincangan kritis atas masalah
ilmiah tertentu, sedemikian rupa secara khas diolah dengan baik dan
bertanggungjawab dan menjadikannya orisinal, penting, dan menarik. Buku ini
mengajak kita menata pikiran kita. Buku ini mendorong kita untuk memikirkan
lingkungan, masyarakat, dan kehidupan. Sejatinya, buku ini sedang membangun
masyarakat yang berpikir dan mempunyai pemikiran.” v Riris K. Toha Sarumpaet.
Guru Besar Ilmu Pengetahuan Budaya UI; Ketua Dewan Guru Besar FIB UI; Ketua
Departemen Filsafat FIB UI. “Indonesia mempunyai pemikir, peneliti, dan aktifis
sosial yang tangguh. Bagaimana pemikiran dan pergulatan mereka membangun
dialog pengetahuan tentang permasalahan sosial di tingkat dunia? Jawabnya
termaktub pada buku yang disiapkan dengan cermat dan terstruktur ini. Buku
Karya Tulis Ilmiah Sosial mengajak kita dengan teliti meningkatkan kemampuan
membaca kritis, menuliskan pemikiran dengan runtun, dan mengajukan gagasan
brilian yang dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini adalah landasan penting bagi
perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial di Indonesia.” v Melani Budianta. Guru
Besar Ilmu Susastra, Fakultas Ilmu PengetahuanBudaya, Universitas Indonesia.
"Buku ini hadir di tengah-tengah kebutuhan dan tuntutan kepada pengajar dan
mahasiswa perguruan tinggi agar dapat mempubilkasikan hasil penelitiannya
lewat karya tulis ilmiah. Buku ini mengisi kelangkaan referensi yang dapat
memandu pembaca yang ingin belajar tentang persiapan yang penting untuk
diperhatikan agar dapat menghasilkan karya ilmiah yang baik di bidang sosial dan
humaniora." v Suraya Afiff. Staf pengajar Antropologi; Ketua Pusat Kajian
Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. “Buku ini
bisa menjadi rujukan terdepan dalam menulis karya tulis ilmiah sosial di Indonesia,
karena tidak hanya berisi panduan menulis yang sangat lengkap, tetapi juga
berkualitas dan ditulis secara sangat bermanfaat dan informatif tentang cara
menghasilkan ilmu pengetahuan sosial. Para penulis adalah orang-orang yang
berpengetahuan dan berpengalaman melakukan bimbingan dalam penulisan karya
ilmiah. Pengetahuan yang ditulis dalam buku ini sangat dibutuhkan khususnya oleh
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para akademisi dan peneliti yang meniti kariernya melalui riset dan publikasi karyakarya ilmiah.” v Sulistyowati Irianto. Guru Besar Antropologi Hukum, Direktur
Program Pascasarjana Multidisiplin, Universitas Indonesia.

Persoalan 14 misteri utama dalam hukum karma tingkat tinggi
On politics of law in Indonesia.

Dunia EKUIN dan PERBANKAN
On Islamic studies in Indonesia; collected articles.

Kasasi sebagai upaya hukum
On Islamic court and its role and positions to implement Islamic law in Bima
Sultanate, 1947-1957.

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) SMP, MTs: Kelas VIII
(II), semester I & II
Development of thoughts on Islamic conduct of life and its contribution in
Indonesian national legal system.

Penulisan karya ilmiah tentang perlindungan konsumen dan
peradilan di Indonesia
Penulisan karya ilmiah tentang aspek hukum siaran langsung
dari satelit
Legal aspects of credit cards, Indonesia.

CERDAS MENULIS KARYA ILMIAH
Wacana
Tempo
Jurnal hukum bisnis
Mahir Menulis Studi Kasus Hukum
Consumer protection, law and legislation, Indonesia; paper.
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Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris
Social and legal ethics on conduct of life in relation with karma in Indonesia.

Abstrak skripsi sarjana & karya tulis keahlian Universitas
Indonesia
Bahasa Hukum Indonesia Edisi 2
PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH UNTUK SISWA SMA
Pengembangan metodologi fikih Indonesia dan kontribusinya
bagi pembentukan hukum nasional
Legal aspects of broadcasting by satellite, Indonesia; paper.

Percikan gagasan tentang hukum
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