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KATA PENGANTAR 

 

 

 
Assalamualaikum Warahmatullah, 

Alhamdulillah. Ash-Shalat wa as-Salam Ala Rasulillah. Wa ba’d. 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq 

kepada kita semua, sehingga buku pedoman pelaksanaan praktik pengalaman lapangan (PPL) mahasiswa 

program studi Hukum Keluarga Islam dapat diselesaikan. Buku pedoman ini memberikan petunjuk dasar 

dan pijakan pelaksanaan kegiatan PPL Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU 

Jepara terutama bagi mahasiswa peserta PPL, Dosen Pembimbing Lapangan dan Panitia Pelaksana PPL. 

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara sebagai lembaga yang 

mempersiapkan mahasiswa terampil dalam menerapkan prinsip-prinsip dan teori Hukum Perdata Islam dan 

hukum lainnya dalam bentuk lembaga penyelesaian perkara-perkara, membuat draf putusan dan memberikan 

bantuan hukum, terampil menerapkan administrasi lembaga peradilan, dan juga terampil dalam menjalankan 

tugas sebagai Hakim dan atau Panitera. Oleh karena itu PPL ini merupakan salah satu bagian yang signifikan 

dalam rangka mencapai tujuan tersebut di atas. 

Wassalamualaikum Warahmatullah. 

 

  Jepara, 1 Oktober 2022 
Ka. Prodi HKI  

 
 

Alfa Syahriar Lc. M.Sy. 
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01 PENDAHULUAN  

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN  PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
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1.1. Pendahuluan 

PPL adalah kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan di lapangan untuk mengintegrasikan 

pengetahuan teoritis yang diperoleh di kampus dengan pengalaman praktik di lapangan sehingga 

keahlian khusus yang merupakan target kompetensi fakultas dan program studi dapat tercapai. PPL 

adalah media untuk mengaplikasikan  ilmu syariah di Kantor Urusan Agama, materi yudisial di 

Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan ilmu hukum yang lain di pelbagai lembaga 

hukum yang lain. 

Merujuk pada kurikulum Program Studi Hukum Keluarga Islam, mata kuliah PPL menjadi mata 

kuliah wajib dengan bobot 4 sks, yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Hal itu karena PPL 

dirancang sebagai mata kuliah yang berisi kegiatan pengembangan kompetensi keilmuan mahasiswa,  

dari kompetensi yang hanya didapatkan melalui pembelajaran di bangku sekolah, kemudian bisa 

disinergikan ke dalam konteks pembelajaran nyata. Kegiatan pengembangan tersebut, terwujud 

dalam rangkaian kegiatan terencana, terprogram dan terbimbing dengan sistem perPPLan di 

beberapa lembaga mitra terkait. Muara dari kegiatan ini adalah agar dapat menunjang mahasiswa 

mampu memenuhi target capaian lulusan yang telah ditetapkan yang sesuai dengan visi dan misi 

Program Studi Hukum Keluarga Islam. 

Kemudian, terkait bentuk pelaksanaan PPL tahun ajaran 2022/2023, bila dibanding dengan tahun 

sebelumnya, ada perubahan mekanisme pelaksanaan yang cukup signifikan, bahwa pada tahun ini, 

PPL dilaksanakan berbasis riset atau pengabdian. Perubahan mekanisme tersebut dimaksudkan agar 

mahasiswa melalui kegiatan PPL ini sekaligus dapat memulai langkah awal dari tahapan-tahapan 

dalam menyelesaikan tugas akhir. Melalui kegiatan PPL, mahasiswa dikondisikan untuk dapat 

memperkaya informasi dan data faktual yang kelak akan dapat dijadikan tema pembahasan dalam 

tugas akhirnya.  

Berdasarkan uraian di atas, kegiatan PPL ini mendesak untuk diselenggarakan oleh Program Studi 

Hukum Keluarga Islam, dalam rangka menjamin terselenggaranya mutu pembelajaran sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Nahdlatul Ulama, yang pada akhirnya dapat 

dipastikan munculnya lulusan-lulusan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sesuai 

dengan visi misi yang telah ditetapkan. 

1.2. Landasan Kegiatan 

Landasan penyelenggaraan kegiatan PPL ini mengacu pada ketentuan sebagai berikut : 
1. Statuta UNISNU Jepara, 

2. Kalender Akademik UNISNU Jepara Tahun Akademik 2022/2023 

3. Program Kerja Fakultas Syariah UNISNU Jepara Tahun Akademik 2022/2023, 

4. Keputusan rapat Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UNISNU Jepara 
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1.3. Tujuan Kegiatan 

A. Tujuan Umum 

1. Memperoleh pengalaman praktik yang akan bermanfaat untuk pengembangan profesi dan 

percepatan dalam penyusunan tugas akhir; 

2. Mengenalkan atmosfer dunia kerja; 

3. Memberikan ruang dan kesempatan untuk mengaplikasikan teori dan praktik; 

4. Mempersiapkan mahasiswa untuk mengukur dan memperkuat kompetensi diri dalam rangka 

mencapai keterampilan/keahlian tertentu; dan  

5. Mendekatkan mahasiswa kepada dunia professional pada dunia kerja dibidang hukum ; 

B. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini adalah 

mahasiswa mampu memenuhi unsur pencapaian pembelajaran yang tertera dalam tabel di bawah 

ini: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan, melaksanakan dan mempraktekkan proses berperkara di 

lembaga peradilan, 

2. Mahasiswa mampu menguraikan, melaksanakan dan mempraktekkan penyelenggaraan 

kegiatan syariah di Kantor Urusan Agama, 

3. Mahasiswa mampu menelaah, mengorganisasikan, dan mengoperasikan tahapan-tahapan 

mekanisme dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.  

4. Mahasiswa mampu mengkonsepkan, menyusun dan mengembangkan upaya penerbitan 

dokumen hukum (legalitas formal) berdasarkan perbuatan hukum. 

1.4. Manfaat  

A. Bagi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum  

1. Pelaksanaan program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sesuai dengan visi misi Prodi 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Unisnu Jepara;  

2. Menambah akses terhadap stakeholder dalam menggunakan lulusan;  

3. Memperluas jejaring antara Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum 

Unisnu Jepara dengan institusi pemerintah, lembaga hukum, lembaga pemerintahan, dan dunia 

usaha melalui Perjanjian Kerja Sama;  

4. Memperoleh umpan balik (feedback) dalam meningkatkan kualitas lulusan. 

B. Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan 

di kampus;  

2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang hukum;  

3. Meningkatkan hards skills dan soft skills; dan  
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02  SKEMA PPL  

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
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2.1. Skema Kerjasama 

Program Pelaksanaan PPL Kerjasama adalah program PPL yang instansi/lembaga pelaksanaan 

PPL melalui kerja sama dengan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama 

Jepara, diantaranya adalah: 

1. Kantor Advokat Solekhan S.H. 

2. Kantor Advokat Abdul Ghofur & Partners 

3. Pengadilan Agama 1A Jepara 

4. Pengadilan Negeri 1B Jepara 

5. Pengadilan Negeri 1B Kudus 

6. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimunjawa 

7. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang 

8. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara 

9. Notaris dan PPAT Miftah Arifin, S.H., M.H., M.Kn. 

10. Pengadilan Agama 1B Kudus 

2.2. Skema Mandiri 

Program PPL Mandiri adalah program PPL yang diinisiasi oleh mahasiswa Hukum Keluarga Islam 

secara mandiri. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam melamar menjadi tenaga PPL pada lembaga/instansi 

yang dipilih dan Prodi Hukum Keluarga Islam FSH Unisnu Jepara akan membantu memfasilitasi 

dengan menindaklanjutinya secara formal. 

2.3. Ketentuan Skema Mandiri 

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran PPL mandiri. 

2. Instansi/Lembaga yang dipilih harus dalam lingkup Prodi Hukum Keluarga Islam. 

3. Mahasiswa membuat surat pernyataan PPL secara mandiri. 

4. Tugas dan luaran bersifat Individu. 
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03 PEMBIMBINGAN  

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  

2.4. Alur Pelaksanaan  
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

Pendaftaran Peserta 
PPL Hukum 

Keluarga Islam 

 

Prodi Hukum Keluarga 
Islam 

mengirimkan perijinan 
Pelaksanaan PPL 

 

Peserta PPL memilih 
intansi/lembaga 

untuk kegiatan PPL 

Pembekalan atau 
Technical Meeting 
pelaksanaan PPL 

HKI  

Pelepasan/ 
Penerjunan Mahasiswa 

PPL HKI 

Pelaksanaan PPL HKI Monitoring Penarikan Mahasiswa 
PPL HKI 

Penyerahan Laporan 
PPL HKI 

Diseminasi dan 
Penilaian 
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3.1. Peran Pembimbing  

Dosen pembimbing pelaksanaan PPL memegang kunci dalam koordinasi pelaksanaan PPL 

mahasiswa dan instansi/lembaga serta wajib memantau secara kontinu pelaksanaan PPL mahasiswa 

yang dibimbingnya. 

3.2. Kriteria Dosen Pembimbing  

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Tugas Dosen Pembimbing  

a. Memberikan saran dan masukan saat konsultasi keilmuan jika diperlukan oleh mahasiswa selama 

pelaksanaan PPL. 

b. Melakukan kegiatan pembimbingan bagi mahasiswa PPL untuk dapat berkonsultasi selama 

pelaksanaan PPL atau bimbingan penulisan laporan PPL. 

c. Memberikan persetujuan dan penilaian Laporan PPL. 

3.4. Pembimbingan Bagi Mahasiswa 
 

3.5. Pembimbingan Bagi Dosen 

Bentuk pembimbingan yang dilakukan oleh dosen adalah sebagai berikut:  

Dosen Tetap 

Hukum Keluarga 

Islam FSH Unisnu 

Memperoleh SK 

Pembimbing PPL 

melalui Keputusan 

Dekan 

 

Mahasiswa harus melakukan pembimbingan sebelum dan saat 
pelaksanaan PPL untuk memastikan pelaksanaan PPL dan penulisan 

Laporan PPL dapat berjalan dengan baik. 

Mahasiswa harus membuat Laporan PPL sesuai dengan Pedoman 
penulisan Laporan PPL. 

Mahasiswa menyerahkan Laporan PPL sesuai dengan jadwal 
Pelaksanaan PPL 

Mahasiswa harus memperhatikan etika berkomunikasi dan etika 
berperilaku dalam melakukan proses pembimbingan 
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1. Memberikan masukan, arahan, dan mendiskusikan rumusan permasalahan dan tujuan atau 

topik Laporan Pelaksanaan PPL. 

2. Membuat rencana bimbingan bersama mahasiswa. 

3. Mengarahkan mahasiswa dalam hal metode penulisan ilmiah dan metode analisis dalam laporan 

penulisan PPL sesuai dengan pedoman penulisan laporan penulisan PPL yang telah disepakati. 

4. Mendiskusikan acuan materi keilmuan yang relevan dengan topik laporan penulisan PPL. 

5. Hadir dalam diseminasi pelaksanaan PPL dan memberikan penilaian akhir bagi laporan 

pelaksanaan PPL yang diujikan. 

6. Memberikan arahan dalam penyelesaian revisi laporan pelaksanaan PPL. 

7. Dosen Pembimbing PPL harus memastikan bahwa Laporan PPL bebas dari plagiarisme. 

3.6. Penggantian Dosen Pembimbing  

a. Penggantian dosen pembimbing PPL harus didasarkan pada alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Pengajuan permohonan penggantian dosen pembimbing PPL dapat dilakukan selambat-

lambatnya 1 (satu) minggu setelah kegiatan PPL dimulai. 

c. Penggantian dosen pembimbing harus dengan persetujuan dari Ketua Program Studi.  
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04 PELAKSANAAN 

PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
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4.1. Persyaratan  

Persyaratan keikutsertaan PPL adalah sebagai berikut:  

a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif (tidak sedang cuti); 

b. Telah menempuh mata kuliah minimal 80 SKS; 

c. Memiliki IPK minimal 2,0; 

d. Bersedia menandatangani tata tertib dan kewajiban peserta PPL; 

e. Mendapat persetujuan dari orang tua atau wali. 

4.2. Tugas Mitra PPL 

a. Bersama Program Studi Hukum Keluarga Islam program PPL yang akan ditawarkan kepada 

mahasiswa. 

b. Menjamin proses PPL berlangsung dengan baik dan lancar untuk mencapai hasil yang baik sesuai 

kerja sama. 

c. Menyediakan petugas sebagai pembimbing PPL yang mendampingi dan memberikan pelatihan 

kerja mahasiswa selama PPL. 

d. Memberikan hak dan jaminan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan. 

e. Pembimbing mitra mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama PPL, dan bersama dengan 

DPL memberikan evaluasi dan penilaian. 

4.3. Waktu Pelaksanaan  

Rangkaian kegiatan PPL adalah sebagai berikut: 

a. Perijinan      : 13 - 27 September 2022 

b. Pendaftaran     : 14 – 2 Oktober 2022 

c. Technical Meeting    : 2 Oktober 2022 

d. Obervasi     : 3 – 7 Oktober 2022 

e. Penerjunan dan Penandatanganan IA  : 10 Oktober 2022 

f. Pelaksanaan     : 40 hari ( 10 Oktober – 22 Desember 2022 ) 

g. Pengumpulan Luaran    : 3 – 9 Desember 2022 

h. Diseminasi Hasil PPL    : 27 Desember 2022 

i. Penilaian      : 28 Desember 2022 – 2 Januari 2023 

4.4. Bentuk Kegiatan  

A. Kegiatan Individu 

Ialah kegiatan yang dilakukan oleh peserta PPL secara individu, yang terkait dengan tugas pokok 

dan fungsi instansi tempat di mana mahasiswa melakukan kegiatan PPL.  

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: 
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1. Mahasiswa menyusun rencana kegiatan individu selama masa observasi disesuaikan dengan 

tugas pokok dan fungsi instansi tempat PPL; 

2. Kegiatan individu dilaksanakan maksimal 20 hari kerja; 

3. Kegiatan yang dilakukan harus dilengkapi dengan bukti berupa video yang diunggah di 

platform media sosial yang dimiliki; 

4. Kemudian link ungggahan video dikirim ke LMS. 

B. Kegiatan Kolaborasi 

Ialah kegiatan yang dilakukan oleh peserta PPL secara kelompok, yang berbasis pada penelitian 

atau pengabdian. 

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa menyusun proposal penelitian/ pengabdian pada masa observasi; 

2. Tema penelitian bisa menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi instansi tempat PPL atau 

tema yang diangkat dalam penyelesaian tugas akhir (skripsi); 

3. Kegiatan kolaborasi dilaksanakan maksimal 20 hari kerja; 

4. Penyusunan laporan penelitian maksimal 7 hari setelah PPL, kemudian diunggah ke LMS. 
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4.5. Tujuan, Target, Metode, dan Indikator 
Pelaksanaan PPL di lembaga mitra diharuskan mengacu pada standar ketentuan berikut ini:  

No LOKASI PPL TUJUAN TARGET METODE INDIKATOR 

1.  PENGADILAN 
NEGERI 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami tugas 
dan fungsi PN 
berupa menerima, 
memeriksa, 
mengadili dan 
menyelesaikan 
perkara-perkara 
yang menjadi 
kewenangan 
pengadilan dalam 
tingkat pertama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
proses 
penyelesaian 
perkara pidana 

● Penelusuran 
bahan pustaka 
dan peraturan 
perundang-
undangan 

● Mengikuti 
proses 
persidangan 

Dapat 
menjelaskan 
proses 
penyelesaian 
perkara pidana, 
meliputi 
pemeriksaan 
perkara pidana 
umum, perkara 
pidana singkat, 
perkara pidana 
cepat, dan perkara 
pidana lalu lintas. 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan 
mekanisme dan 
proses 
penyelesaian 
perkara perdata 

● Penelusuran 
bahan pustaka 
dan peraturan 
perundang-
undangan 

● Mengikuti 
proses 
persidangan 

Dapat 
menjelaskan 
proses 
penyelesaian 
perkara perdata, 
pelaksanaan 
pendaftaran gugat 
tingkat pertama, 
banding, kasasi, 
serta proses 
beracara perdata 
meliputi: 
permohonan, 
gugatan, 
penyitaan,perlawa
nan, eksekusi, dan 
lelang. 

Memahami tugas 
Hakim, Panitera, 
Sekretaris, 
Panitera 
Pengganti, dan 
Jurusita/Jurusita 
Pengganti 

Mahasiswa dapat 
menjelaskan tugas 
Hakim, Panitera, 
Sekretaris, 
Panitera 
Pengganti, dan 
Jurusita/Jurusita 
Pengganti. 

Mengamati tugas 
Hakim, Panitera, 
Sekretaris, Panitera 
Pengganti, dan 
Jurusita/Jurusita 
Pengganti 

Mengamati tugas 
Hakim, Panitera, 
Sekretaris, 
Panitera 
Pengganti, dan 
Jurusita/Jurusita 
Pengganti 
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2. PENGADILAN 
AGAMA 

Mengetahui 
mekanisme/alur 
dalam Hukum 
Acara  di 
Pengadilan 
Agama   

Mengetahui 
proses dalam alur 
hukum acara di 
Pengadilan 
Agama 

● Mengamati dan 
memahami 
mekanisme 
administrasi 
perkara; 

● Mengamati dan 
memahami 
Pendaftaran 
Perkara; 

● Memahami dan 
mengerti proses 
pemeriksaaan 
perkara di 
persidangan 

● Mengamati dan 
memahami 
tugas dari 
Hakim, Panitera, 
Sekretaris, 
Panitera 
Pengganti, dan 
Jurusita/Jurusita 
Pengganti 

● Mengikuti proses 
persidangan di 
Pengadilan 
Agama 

Mengamati dan 
memahami tugas 
dari Hakim, 
Panitera, Sekretaris, 
Panitera Pengganti, 
dan 
Jurusita/Jurusita 
Pengganti 

3. KANTOR 
HUKUM DAN 
ADVOKAT 
(LAW FIRM) – 
LEMBAGA 
BANTUAN 
HUKUM (LBH) 

Mengetahui tugas 
& fungsi advokat 
dalam hal 
pendampingan 
kepada klien. 

Mengetahui 
proses 
penyelesaian 
perkara pidana 
atau perdata 
berdasarkan 
peraturan 
perundang-
undangan. 
 
 
 

● Penelusuran 
bahan-bahan 
bacaan dan 
bahan hukum 
berkenaan denga 
alur 
penyelesaian 
perkara pidana 
atau perkara 
perdata;  

● Diskusi dengan 
advokat yang 
bersangkutan. 

Memahami proses 
penyelesaian 
perkara pidana 
berdasarkan 
peraturan 
perundang-
undangan.  

Mengetahui 
mekanisme 
pendampingan 
klien oleh advokat 
pada saat proses 
penyelidikan dan 
penyidikan. 
 
 
 
 

 
 
 
 

● Penelusuran 
bahan-bahan 
bacaan dan bahan 
hukum berkenaan 
dengan alur 
penyelesaian 
perkara 
pidana/perdata. 

● Membaca 
keseluruhan 
berkas perkara 
dari klien yang 
bersangkutan. 

● Mengikuti 
advokat yang 
bersangkutan 

Memahami 
bagaimana 
mekanisme 
pendampingan 
klien (korban) 
dalam rangka 
membuat dan 
mengajukan 
laporan kepada 
kepolisian 



19 | Pedoman PPL HKI 2022 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

dalam rangka 
mendampingi 
klien pada saat 
pemeriksaan di 
tingkat 
penyelidikan dan 
penyidikan  

● Diskusi dengan 
Advokat yang 
bersangkutan 

Memahami 
bagaimana 
mekanisme 
pendampingan 
klien (korban) 
dalam rangka 
membuat dan 
mengajukan 
laporan kepada 
kepolisian 
 
 
 
 
 
 

● Membantu Advokat 
dalam membuat dan 
mengajukan 
laporan kliennya 
kepada kepolisian; 

● Mengikuti Advokat 
dalam mengajukan 
laporan kliennya 
kepada kepolisian; 

● Mengamati dan 
memperhatikan 
Advokat dalam 
membuat dan 
mengajukan 
laporan kliennya 
kepada kepolisian; 

● Diskusi dengan 
Advokat yang 
bersangkutan. 

Memahami 
bagaimana 
mekanisme 
pendampingan 
klien dalam 
rangka membuat 
dan mengajukan 
laporan kepada 
kepolisian 
 
 

Mengetahui 
mekanisme 
pendaftaan 
gugatan kepada 
pengadilan negeri 
/ pengadilan 
agama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Mengikuti dan 
memperhatikan 
Advokat yang 
bersangkutan 
pada waktu 
melakukan 
pendaftaran 
gugatan di 
pengadilan negeri 
/ pengadilan 
agama 

● Diskusi dengan 
Advokat yang 
bersangkutan 
juga dengan 
petugas di 
kepaniteraan di 
pengadilan. 

Memahami 
bagaimana 
mekanisme 
pendaftaran 
gugatan kepada 
pengadilan beserta 
syarat-syarat yang 
diperlukan dalam 
melakukan 
pendaftaran. 
 

Mengetahui 
Advokat 
memberikan 
pelayanan dan 
konsultasi hukum 
kepada klien 
 
 
 
 
 
 

● Melihat dan 
memperhatikan 
Advokat dalam 
menerima klien 
baru yang sedang 
mengalami 
permasalahan 
hukum. 

● Mengikuti dan 
memperhatikan 
setiap tahapan 
dalam proses 
konsultasi yang 

Peserta PPL, 
mengerti dan 
paham setiap 
tahapan dalam 
pelayanan dan 
konsultas hukum 
terhadap klien 
yang sedang 
mengalami 
problematika 
hukum. 
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dilakukan oleh 
Advokat kepada 
kliennya. 

● Memperhatikan 
tata cara dan 
tahapan-tahapan 
konsultasi hukum 
mulai akhir 
sampai 
permasalahan 
klien terpecahkan. 

● Diskusi dengan 
Advokat yang 
bersangkutan 
setelah selesai 
konsultasi. 

Mengetahui 
manajemen 
penanganan dan 
penyelesaian 
perkara 
 

● Membaca, 
mempelajari dan 
mahami berkas 
perkara yang 
sedang dalam 
proses 
penyelesaian. 

● Megikuti dan ikut 
aktif dalam setiap 
tahapan 
penanganan suatu 
perkara mulai dari 
awal hingga akhir 
minimum 1 
perkara. 

● Diskusi dan 
bedah/gelar 
perkara yang 
sedang ditangani 
Advokat yang 
bersangkutan. 

Peserta PPL, 
memahami 
manjemen 
penanganan 
perkara 
(manajemen/meto
de advokasi) mulai 
dari awal sampai 
perkara itu selesai 
dan mancapai 
target. 

Mengetahui dan 
memahami 
strategi menggali 
dan 
mengumpulkan 
keterangan saksi 
dalam sidang 
pembuktian 

● Membaca, 
mempelajari 
setiap berkas dari 
perkara yang 
sedang diperiksa. 

● Mengikuti dan 
memperhatikan 
Advokat yang 
bersidang di 
pengadilan. 

● Melihat, 
memperhatikan 
dan mempelajari 
setiap pertanyaan 
yang diajukan 
oleh Advokat 
dalam 
persidangan. 

● Mencatat setiap 
pertanyaan yang 
diajukan oleh 

Peserta PPL mampu 

menyusun strategi 

dalam menggali 

keterangan setiap 

saksi dalam perkara 

yang dihadapinya 
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Advokat dalam 
persidangan 

● Diskusi dengan 

advokat yang 

bersangkutan 

berkenaan dengan 

setiap pertanyaan 

yang diajukan 

oleh advokat 

dalam 

persidangan. 

● Mensimulasikan 

proses tanya 

jawab antara 

advokat dengan 

saksi yang 

diperankan oleh 

mahasiswa peserta 

PPL dengan 

pendampingan 

dari advokat yang 

bersangkutan. 

   Mengetahui 
pemberian 
bantuan hukum 
Cuma-Cuma oleh 
advokat 

● Mahasiswa 
mengikuti dan 
terlibat aktif 
dalam proses 
pemberian 
bantuan hukum 
cuma-cuma oleh 
advokat kepada 
kliennya 

● Diskusi dengan 
advokat yang 
bersangkutan. 

Memahami 

bagaimana syarat-

sayarat dan proses 

pemberian bantuan 

hukum Cuma-Cuma 

oleh advokat kepada 

kliennya. 

   Mengetahui 
strategi 
penyelesaian 
perkara perdata 
melalui non-
litigasi. 

● Mengikuti dan 
memperhatikan 
advokat dalam 
melakukan 
mediasi 

● Melihat, 
memperhatikan 
dan mempelajari 
setiap pertanyaan 
yang diajukan 
oleh advokat 
dalam 
persidangan; 

● Mencatat setiap 
hal yang terjadi 
dalam proses 
mediasi; 

● Diskusi dengan 
advokat yang 
bersangkutan 
berkenaan dengan 
setiap setiap hal 
yang terjadi 
dalam proses 
mediasi. 

Memahami strategi 

penyelesaian 

perkara perdata 

melalui non-litigasi. 
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  Mampu membuat 
setiap dokumen 
hukum yang 
mendukung 
advokat dalam 
melaksanakan 
tugas dan 
fungsinya 

Mengetahui dan 
memahami 
strategi dan taktik 
pembuatan 
dokumentasi 
hukum yang 
bersifat 
keperdataan 
meliputi Surat 
Kuasa Khusus, 
Surat Kuasa 
Substitusi, 
Gugatan, 
Jawaban, Replik, 
Duplik, Berkas 
Pembuktian, 
Kesimpulan, Surat 
Somasi, Memori 
Banding, Kontra 
Memori Banding, 
Memori Kasasi, 
Kontra Memori 
Kasasi, Risalah 
Perdamaian, dl 

● Mahasiswa 
membaca, 
mempelajari dan 
memahami setiap 
berkas perkara/ 
dokumentasi 
hukum yang ada 
di kantor advokat 
setempat. 

● Mahasiswa 
peserta PPL 
dilibatkan secara 
langsung dalam 
penyusunan 
setiap berkas 
tersebut di atas 
bahkan jika 
memungkinkan 
diminta untuk 
mengerjakan/ 
membuat setiap 
berkas tersebut 
dengan 
pendampingan 
dari advokat yang 
bersangkutan. 

● Gelar perkara/ 
bedah kasus yang 
sedang berjalan/ 
dalam proses 
penyelesaian. 

● Diskusi 
berkenaan dengan 
setiap kasus yang 
sedang ditangani 
guna mencari dan 
menentukan 
strategi, taktik 
beserta langkah 
yang akan diambil 
untuk 
menyelesaikan 
perkara tersebut. 

Peserta PPL mampu 

membuat 

dokumentasi hukum 

yang bersifat 

keperdataan 

meliputi Surat 

Kuasa Khusus, 

Surat Kuasa 

Substitusi, Gugatan, 

Jawaban, Replik, 

Duplik, Berkas 

Pembuktian, 

Kesimpulan, Surat 

Somasi, Memori 

Banding, Kontra 

Memori Banding, 

Memori Kasasi, 

Kontra Memori 

Kasasi, Risalah 

Perdamaian, dll 

yang baik dan 

sesuai dengan 

syarat-syarat formil 

dan materiil serta 

sesuai dengan 

strategi yang telah 

ditentukan 

   Mengetahui dan 
memahami 
strategi dan taktik 
pembuatan 
dokumentasi 
hukum yang 
bersifat 
kepidanaan yang 
meliputi 
Pembuatan 
Eksepsi, 
Pembelaan 
(Pledoi), Memori 
Banding, Kontra 
Memori Banding, 

● Mahasiswa 
membaca, 
mempelajari dan 
memahami setiap 
berkas perkara/ 
dokumentasi 
hukum yang ada 
di kantor advokat 
setempat. 

● Gelar perkara/ 
bedah kasus yang 
sedang berjalan/ 
dalam proses 
penyelesaian. 

● Mahasiswa 
peserta PPL 
dilibatkan secara 

Peserta PPL mampu 

membuat 

dokumentasi hukum 

yang bersifat 

kepidanaan yang 

meliputi Pembuatan 

Eksepsi, Pembelaan 

(Pledoi), Memori 

Banding, Kontra 

Memori Banding, 

Memori Kasasi, 

Kontra Memori 

Kasasi, Laporan 

Pidana, 

Penangguhan 

Penahanan, dll. 
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Memori Kasasi, 
Kontra Memori 
Kasasi, Laporan 
Pidana, 
Penangguhan 
Penahanan, dll; 

langsung dalam 
penyusunan 
setiap berkas 
tersebut di atas 
bahkan jika 
memungkinkan 
diminta untuk 
mengerjakan/ 
membuat setiap 
berkas tersebut 
dengan 
pendampingan 
dari advokat yang 
bersangkutan. 

● Diskusi 
berkenaan dengan 
setiap kasus yang 
sedang ditangani 
guna mencari dan 
menentukan 
strategi, taktik 
beserta langkah 
yang akan diambil 
untuk 
menyelesaikan 
perkara tersebut. 

yang baik dan 

sesuai dengan 

syarat-syarat formil 

dan materiil serta 

sesuai dengan 

strategi yang telah 

ditentukan. 

  Mengetahui dan 
memahami 
manajemen 
advokasi yang 
dilakukan LKBH 

Mengetahui 
strategi dan taktik 
advokasi yang 
dilakukan oleh 
LKBH 

● Mahasiswa 
mempelajari 
setiap berkas 
yang ada di 
Kantor LKBH 
baik yang sedang 
diadvokasi 
maupun telah 
selesai diadvokasi. 

● Mahasiswa 
melakukan 
penelusuran 
bahan baik bahan-
bahan teori 
maupun bahan-
bahan hukum 
yang diperlukan. 

● Mahasiswa dapat 
ikut berperan 
aktif dalam setiap 
tahapan advokasi 
yang dilakukan 
oleh LKBH. 

● Diskusi dengan 
setiap personil 
yang ada di dalam 
LKBH. 

Memahami strategi 

dan taktik advokasi 

yang dilakukan oleh 

LKBH. 
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   Mengetahui 
teknis 
pelaksanaan 
advokasi yang 
dilakukan oleh 
LKBH. 

● Peserta 
mempelajari 
setiap berkas 
yang ada di 
Kantor LKBH 
baik yang sedang 
diadvokasi 
maupun telah 
selesai diadvokasi. 

● Mahasiswa 
melakukan 
penelusuran 
bahan baik bahan-
bahan teori 
maupun bahan-
bahan hukum 
yang diperlukan. 

● Mahasiswa dapat 
ikut berperan 
aktif dalam setiap 
tahapan advokasi 
yang dilakukan 
oleh LKBH. 

● Diskusi dengan 
setiap personil 
yang ada di dalam 
LKBH. 

Memahami teknis 

pelaksanaan 

advokasi yang 

dilakukan oleh 

LKBH. 

   Mengetahui 
teknis 
pelaksanaan 
advokasi yang 
dilakukan oleh 
LKBH. 

● Peserta 
mempelajari 
setiap berkas 
yang ada di 
Kantor LKBH 
baik yang sedang 
diadvokasi 
maupun telah 
selesai diadvokasi. 

● Mahasiswa 
melakukan 
penelusuran 
bahan baik bahan-
bahan teori 
maupun bahan-
bahan hukum 
yang diperlukan. 

● Mahasiswa dapat 
ikut berperan 
aktif dalam setiap 
tahapan advokasi 
yang dilakukan 
oleh LKBH. 

● Diskusi dengan 
setiap personil 
yang ada di dalam 
LKBH 

Memahami teknis 

pelaksanaan 

advokasi yang 

dilakukan oleh 

LKBH. 
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   Mengetahui 
metode advokasi 
yang dilakukan 
oleh LKBH. 

● Mahasiswa 
mempelajari 
setiap berkas 
yang ada di 
Kantor LKBH 
baik yang sedang 
diadvokasi 
maupun telah 
selesai diadvokasi. 

● Mahasiswa 
melakukan 
penelusuran 
bahan baik bahan-
bahan teori 
maupun bahan-
bahan hukum 
yang diperlukan. 

● Mahasiswa dapat 
ikut berperan 
aktif dalam setiap 
tahapan advokasi 
yang dilakukan 
oleh LKBH. 

● Diskusi dengan 
setiap personil 
yang ada di dalam 
LKBH. 

Mahasiswa 

memahami metode 

advokasi yang 

dilakukan oleh 

LKBH. 

   Mengetahui 
proses 
penyuluhan/ 
sosialisasi/ 
Seminar hukum 
(LKBH) 

● Mengikuti dan 
memperhatikan 
proses persiapan 
dalam pengadaan 
penyuluhan/ 
sosialisasi/ 
seminar hukum 
yang diadakan 
oleh LKBH 
(berkenaan 
dengan penentuan 
subtansi 
penyuluhan, 
sosialisasi atau 
seminar serta 
penentuan target 
kegiatan); 

● Mengikuti proses 
pelaksanaan 
kegiatan dan 
memperhatikan 
setiap 
permasalahan 
yang muncul 
dalam kegiatan 
tersebut; 

● Mengikuti dan 
memperhatikan 
evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan; 

● Diskusi. 

Mampu menyusun 

program kegiatan 

berkenaan dengan 

penyuluhan, 

sosialisasi maupun 

seminar hukum 

yang terencana dan 

sistematis dan 

berorientasi pada 

target. 
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   Mengetahui 
manajemen 
advokasi hukum 
non-litigasi 
terhadap setiap 
permasalahan 
hukum yang 
muncul di 
masyarakat baik 
masyarakat 
personal maupun 
sekelompok 
masyarakat 
(LKBH) 

 

● Mengikuti setiap 
detail proses 
advokasi yang 
dilakukan oleh 
LKBH; 

● Mengikuti 
koordinasi 
internal 
berkenaan dengan 
advokasi yang 
sedang dilakukan; 

● Diskusi tentang 
berbagai strategi 
advokasi yang 
dilakukan 
terhadap perkara 
yang sedang 
dihadapi; 

● Mengikuti 
evaluasi hasil 
pelaksanaan 
advokasi yang 
telah diberikan. 

Peserta PPL 

memahami, 

menyusun dan 

menerapkan 

manajemen 

advokasi hukum 

nonlitigasi terhadap 

setiap permasalahan 

hukum yang muncul 

di masyarakat baik 

masyarakat personal 

maupun kumpulan 

masyarakat. 

  Mahasiswa 
mengetahui dan 
memahami 
manajemen 
operasional kantor 
advokat/ LKBH 

Mengetahui Visi 
dan Misi Kantor 
LKBH berdiri. 

● Mahasiswa 
mempelajari 
berkas-berkas 
pendirian LKBH 
yang 
bersangkutan; 

● Mahasiswa 
melakukan 
diskusi dengan 
personil di dalam 
LKBH berkenaan 
dengan latar 
belakang 
pendirian LKBH 
yang 
bersangkutan. 

Mahasiswa 

memahami Visi dan 

Misi Kantor LKBH. 

   Mengetahui 
Tujuan dari 
Kantor LKBH 
berdiri. 

● Mahasiswa 
mempelajari 
berkas-berkas 
pendirian LKBH 
yang 
bersangkutan. 

● Mahasiswa 
melakukan 
diskusi dengan 
personil di dalam 
LKBH berkenaan 
dengan latar 
belakang 
pendirian LKBH 
yang 
bersangkutan. 

Mahasiswa 

memahami Tujuan 

dari Kantor LKBH. 
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   Mengetahui 
lingkup tugas dari 
kantor LKBH. 

● Mempelajari 
berkas perkara 
yang dia advokasi 
oleh LKBH yang 
bersangkutan;  

● Mahasiswa 
mempelajari 
berkas-berkas 
pendirian LKBH 
yang 
bersangkutan;  

● Melakukan 
diskusi dengan 
personil di dalam 
LKBH berkenaan 
dengan latar 
belakang 
pendirian juga 
berkenaan dengan 
lingkup tugas 
LKBH yang 
bersangkutan. 

Mahasiswa 

mamahami lingkup 

tugas dari kantor 

LKBH. 

   Mengetahui 
wewenang dari 
kantor LKBH. 

● Mempelajari 
berkas perkara 
yang dia advokasi 
oleh LKBH yang 
bersangkutan; 

● Mahasiswa 
mempelajari 
berkas-berkas 
pendirian LKBH 
yang 
bersangkutan; 

● Mahasiswa 
melakukan 
diskusi dengan 
personil di dalam 
LKBH berkenaan 
dengan latar 
belakang 
pendirian juga 
berkenaan dengan 
wewenang LKBH 
yang 
bersangkutan. 

Memahami 

wewenang dari 

kantor LKBH. 

   Mempelajari 
manajemen kantor 
LKBH. 

● Membaca dan 
mempelajari 
setiap berkas 
yang ada di 
kantor advokat 
tersebut; 

● Memahami 
pembagian tugas/ 
divisi di dalam 
kantor advokat; 

● Mempelajari 
pendokumentasia
n berkas milik 
kantor advokat; 

Peserta PPL 

memahami 

manajemen 

operasional kantor 

advokat/ LKBH dan 

diharapkan di 

kemudian hari dapat 

menyusun dan 

menerapkan 

manajemen 

operasional kantor 

advokat/ LKBH 

sendiri. 
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● Mempelajari dan 
memperhatikan 
alur kerja dalam 
kantor advokat 
tersebut; 

● Diskusi dengan 
advokat yang 
bersangkutan. 

4. KANTOR 

URUSAN 

AGAMA (KUA) 

Memahami dan 
mengetahui 
mekanisme dari 
tugas dan fungsi 
Kantor Urusan 
Agama (KUA)  

Mahasiswa dapat 
mengetahui dan 
mengaplikasikan 
dalam 
pelaksanaan 
pelayanan dan 
bimbingan kepada 
masyarakat. 

● Mempelajari 
pelaksanan 
pelayanan, 
pengawasan, 
pencatatan dan 
pelaporan nikah 
dan rujuk; 

● Mempelajari 
statistik layanan 
dan bimbingan 
masyarakat 
Islam; 

● Mempelajari 
pengelola 
dokumentasi 
dan sistem 
informasi 
management 
KUA 
Kecamatan; 

● Mempelajari 
bimbingan 
keluarga 
sakinah; 

● Mempelajari 
bimbingan 
kemasjidan; 

● Mempelajari 
bimbingan hisab 
rukyat dan 
pembinaan 
syariah; 

● Mempelajari 
pelayanan 
bimbingan dan 
penerangan 
Agama Islam; 

● Mempelajari 
Bimbingan 
Zakat dan 
Wakaf; 

● Mempelajari 
pelaksanaan 
ketatausahaan 
dan 
kerumahtangga

Peserta PPL 
memahami dan 
mengetahui 
mekanisme dari 
tugas dan fungsi 
Kantor Urusan 
Agama (KUA) 
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05 PENILAIAN  

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  

n KUA 
Kecamatan; 

● Mempelajari 
layanan 
bimbingan 
Manasik Haji 
bagi jemaah Haji 
Reguler; 
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5.1. Penilaian 

Tujuan penilaian adalah untuk mengukur dan memberikan  penilaian atas keberhasilan mahasiswa 
dalam melakukan  kegiatan PPL. Penilaian PPL ini dilakukan oleh pembimbing  di lokasi PPL, dan oleh 
Dosen Pembimbing PPL.  Komponen evaluasi ini dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang  diperoleh 
mahasiswa selama mengikuti PPL, baik dalam  bentuk hard skills, maupun soft skills sesuai dengan capaian  
pembelajaran yang telah ditetapkan. 

 

5.2. Aspek dan Bobot Penilaian  

No Aspek Komponen  Bobot (%) 

1 Observasi Rencana Kegiatan Individu 
15 

Proposal Penelitian/ Pengabdian 

2 Aktivitas Bukti Kegiatan Individu 
20 

Bukti Kegiatan Kolaborasi 

3 Luaran  Laporan PPL 
40 

Artikel 

4 Kinerja  Penilaian DPL 
15 

Penilaian Mitra 

5 Diseminasi Presentasi Hasil 10 

Total 100% 

 

5.3. Mekanisme Penilaian 

1. Penilaian dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pendamping dari mitra PPL. 

2. Penilaian oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pendamping dilakukan maksimal tujuh hari 

setelah pelaksanaan PPL, melalui Learning Management System. 

3. Rumus penilaian PPL adalah sebagai berikut: 

NA= (N1+N2+N3+N4+N5)/ 100 

Keterangan : 

NA = Nilai akhir PPL 

N1  = Nilai Observasi 

N2  = Nilai Aktifitas  

N3  = Nilai Luaran  

N4  = Nilai Kinerja 

N5  = Nilai Diseminasi  
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5.4. Observasi 

1. Definisi 

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan data, informasi awal terkait 

dengan mitra PPL. 

2. Ketentuan 

a. Kegiatan observasi dilakukan minimal pada waktu yang telah ditentukan, dan bersifat dinamis 

sesuai dengan kebutuhan. 

b. Mahasiswa melakukan kegiatan menggali dan mengumpulkan data dan informasi terkait 

dengan mitra PPL. 

c. Mahasiswa kemudian menyusun rancangan kegiatan individu selama 20 hari pertama di lokasi 

mitra PPL. 

d. Mahasiswa juga menyusun proposal penelitian/ pengabdian selama 20 hari di paruh kedua di 

lokasi mitra PPL. 

3. Penilaian 

Penilaian dilakukan atas unggahan dokumen ke LMS sebagai berikut: 

a. Foto kegiatan observasi di lokasi PPL. 

b. Rancangan kegiatan individu. 

c. Proposal penelitian/pengabdian. 

4. Format Dokumen  

a. Rencana Kegiatan Individu 

No Tanggal Hari Waktu 
Jenis 

Kegiatan 
Uraian Kegiatan 

1      

2      

3      

...      

 

b. Proposal Penelitian/ Pengabdian 

Proposal penelitian disusun sesuai dengan ketentuan format proposal di Panduan Skripsi yang 

diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum. 
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5.5. Aktifitas 

1. Definisi  

Ialah satuan kegiatan yang dikerjakan oleh peserta berdasarkan rencana yang telah ditentukan 

pada observasi.  

2. Ketentuan 

a. Aktifitas dalam PPL dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: 1) kegiatan individu, dan 2) kegiatan 

kolaborasi. 

b. Kegiatan individu berupa semua bentuk kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi 

instansi mitra PPL. 

c. Kegiatan individu dilakukan selama 20 hari pertama sejak penerjunan PPL. 

d. Bentuk kegiatan individu disesuaikan dengan rencana yang telah disusun. 

e. Kegiatan kolaborasi berupa semua bentuk kegiatan yang terkait dengan penelitian/ 

pengabdian. 

f. Bentuk kegiatan kolaborasi disesuaikan dengan proposal penelitian/ pengabdian. 

g. Kegiatan kolaborasi dilakukan pada 20 hari kedua setelah penerjunan. 

3. Penilaian  

Penilaian dilakukan atas unggahan bukti ke LMS berupa dokumen sebagai berikut: 

a. Untuk kegiatan individu, penilaian dilakukan berdasarkan pada bukti foto proses kegiatan 

individu yang diunggah ke LMS dengan disertai keterangan tentang hari, tanggal, waktu dan 

jenis kegiatannya. 

b. Untuk kegiatan kolaborasi penilaian dilakukan berdasarkan pada unggahan progress kegiatan 

penelitian/ pengabdian dengan disertai hari, tanggal, waktu, kegiatan penelitian. 

5.6. Luaran 

1. Definisi 

Ialah sesuatu yang merupakan hasil dari kegiatan yang telah direncanakan  dalam kegiatan PPL. 

2. Ketentuan 

a. Luaran kegiatan PPL berupa laporan kegiatan. 

b. Luaran penelitian/pengabdian berupa artikel ilmiah. 

3. Penilaian 

Penilaian dilakukan atas unggahan bukti ke LMS berupa dokumen sebagai berikut: 

a. Unggahan laporan kegiatan PPL. 

b. Unggahan artikel ilmiah. 

4. Format Dokumen 

Adapun format dokumen laporan kegiatan dan artikel sebagaimana dijelaskan secara terperinci 

di bab Sistematika Laporan. 
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06 SISTEMATIKA LAPORAN DAN ARTIKEL  

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 

5.7. Kinerja 

1. Definisi 

Ialah satuan kemampuan kerja peserta dalam rangkaian kegiatan PPL. 

2. Penilaian 

a. Penilaian oleh DPL 

1) Penilaian dilakukan dengan cara mengunggah nilai dan angka mutu ke LMS. 

2) Penilaian kinerja meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. 

b. Penilaian Pendamping  

1) Penilaian dilakukan dengan cara mengisi form penilaian yang telah disediakan. 

2) Penilaian kinerja meliputi aspek kerjasama, kreatifitas, integritas. 

5.8. Diseminasi 

1. Definisi  

Ialah kegiatan pelaporan atas rangkaian kegiatan PPL.  

2. Ketentuan 

Diseminasi dilakukan dalam bentuk presentasi atas kinerja PPL dan temuan-temuan dalam 

kegiatan PPL. 

3. Penilaian 

Penilaian dilakukan atas unggahan bukti berupa slide presentasi. 
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6.1. Sistematika Laporan  
 

A. Format Laporan  

1. Jenis dan Ukuran Kertas 

Kertas HVS 70 gram ukuran A4 (210 x 297 mm.) 

2. Lembar Pengesahan dengan dasar polos berwarna putih 

3. Jarak Tepi (Margin) 

• Tepi Atas  : 4 cm 

• Tepi Bawah  : 3 cm 

• Tepi Kiri  : 4 cm  

• Tepi Kanan   : 3 cm 

4. Jenis Huruf 

Times New Roman, Normal, 12 pt  

5. Pengelolaan referensi dengan menggunakan software Sitasi  Mendeley style The Chicago 

Manual of Style 

6. Jarak Spasi  

1,15 pt 

7. Sistematika Laporan PPL  

Cover Luar 

Cover Dalam  

Lembar Pengesahan  

Kata Pengantar  

Daftar Isi  

Daftar Gambar  

Daftar Tabel  

BAB 1. PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  

1.2. Tujuan PPL  

1.3. Manfaat PPL  

1.4. Mahasiswa menguraikan tujuan penulisan topik PPL  

BAB 2. PROFIL INSTANSI ATAU LEMBAGA TEMPAT PPL 

2.1. Sejarah Instansi atau Lembaga tempat PPL  

2.2. Struktur Organisasi Instansi atau Lembaga tempat PPL  

2.3. Visi dan Misi Instansi atau Lembaga tempat PPL  

BAB 3. PELAKSANAAN KEGIATAN PPL  

3.1. Posisi/Kedudukan kegiatan pelaksanaan PPL  
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3.2. Metodologi penyelesaian Tugas  

3.3. Pembelajaran Hal Baru 

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB 5. REFLEKSI DIRI  

LAMPIRAN 

6.2. Ketentuan Isi Laporan 
 

BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang, meliputi  

• Mahasiswa mengurai latar belakang (argumen/alasan) dari topik yang dipilih dalam 

Laporan PPL ini  

• Latar Belakang harus menunjukkan urgensi topik yang dipilih. Urgensi misalnya 

ditunjukkan oleh keunikan topik (isu mutakhir), permasalahan atau risiko yang 

ditimbulkan, atau perbedaan pendapat. 

1.2. Tujuan PPL, meliputi  

• Mencerminkan hal-hal yang akan diuraikan di bab analisis 

1.3. Manfaat PPL, meliputi  

• Manfaat untuk Prodi Hukum Keluarga Islam 

• Manfaat untuk Instansi atau Lembaga tempat PPL  

• Manfaat untuk Mahasiswa 

1.4. Mahasiswa menguraikan tujuan penulisan topik PPL  

• Tujuan harus mencerminkan hal-hal yang akan diuraikan di bab analisis 

BAB 2. PROFIL INSTANSI ATAU LEMBAGA TEMPAT PPL 

2.1.  Sejarah Instansi atau Lembaga tempat PPL  

• Mahasiswa menguraikan sejarah mitra PPL secara umum serta spesifik (unit / divisi 

terkait) yang menjadi konteks dari topik yang dipilih. 

2.2 Struktur Organisasi Instansi atau Lembaga tempat PPL  

• Mahasiswa dapat menjelaskan struktur organisasi Instansi atau Lembaga tempat PPL  

secara umum yaitu dapat mencakup struktur organisasi, ketentuan/peraturan terkait, 

dan sejenisnya. 

2.3. Visi dan Misi Instansi atau Lembaga tempat PPL 

• Mahasiswa dapat menjelaskan Visi Misi Instansi atau Lembaga tempat PPL secara 

umum 

BAB 3. PELAKSANAAN KEGIATAN PPL  

3.1. Posisi/Kedudukan kegiatan pelaksanaan PPL  
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• Mahasiswa dapat menguraikan kedudukan / posisi kegiatan yang ditugaskan oleh 

instansi/lembaga tempat PPL dalam lingkup pekerjaan keseluruhan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah mahasiswa memahami kaitan antara apa yang 

telah dilakukan / dihasilkan dengan pekerjaan tersebut. 

3.2. Metodologi penyelesaian Tugas  

• Mahasiswa menguraikan kasus / masalah menjadi topik pembahasan. Mahasiswa 

menganalisis kasus / masalah tersebut dengan menggunakan teori atau metode yang 

relevan. Analisis bukan mendeskripsikan teori, namun menggunakan teori guna 

menjelaskan dan membandingkan dengan kasus/masalah yang diangkat. Uraian 

mengenai teori atau metode harus menyebutkan referensi yang valid dan akurat. 

3.3. Pembelajaran Hal Baru 

• Mahasiswa dapat menguraikan temuan-temuan terkait pembelajaran hal baru yang 

dapat selama PPL. Mahasiswa juga dapat membandingkan kegiatan PPL yang 

dilaksanakan / ditemukan dengan teori atau konsep yang telah dipelajari. Mahasiswa 

juga dapat menyampaikan kendala yang dihadapi selama PPL. 

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan berisi ringkasan terhadap keseluruhan laporan, termasuk pembelajaran apa 

yang didapat selama PPL. Saran atau rekomendasi merupakan bahan masukan bagi mitra 

PPLyang telah dijadikan lokasi PPL , maupun bagi mahasiswa angkatan berikutnya dalam 

menentukan spesifikasi dalam program PPL. 

BAB 5. REFLEKSI DIRI 

• Mahasiswa mendeksripsikan tentang hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan 

yang bermanfaat/relevan terhadap pekerjaan selama melaksanakan PPL. 

• Mahasiswa menjelaskan tentang manfaat kegiatan PPL terhadap pengembangan softskill 

dan kekurangan soft-skill yang dimilikinya. 

• Mahasiswa memberikan penjabaran tentang manfaat PPL terhadap pengembangan 

kemampuan kognitif dan kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliknya 

• Mahasiswa memberikan penjabaran mengenai rencana perbaikan/pengembangan diri, 

karir, dan pendidikan selanjutnya. 

LAMPIRAN 

• Berisi naskah atau dokumen yang perlu disampaikan untuk mendukung dan menguatkan 

laporan. 

• Lampiran wajib berupa absensi, dan  

• Laporan logbook kegiatan harian yang ditandatangani oleh DPL 

• Lampiran penunjang dapat berupa struktur organisasi lembaga atau instansi tempat PPL, 

prosedur atau proses kerja, foto-foto dan sebagainya 
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6.3. Pedoman Penulisan Laporan  
A. Fungsi Laporan PPL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Ketentuan Umum Dalam Penulisan Laporan PPL  

1. Bagi peserta yang memilih skema kerjasama, laporan kegiatan PPL dan  artikel  ilmiah disusun 

secara kelompok. 

2.  Bagi peserta yang memilih skema mandiri, laporan kegiatan PPL dan  artikel  ilmiah disusun 

secara individu. 

3. Seluruh laporan kegiatan PPL dan artikel ilmiah ditulis dan dipresentasikan pada diseminasi.  

4. Seluruh laporan kegiatan PPL wajib diunggah melalui Learning Management System (LMS) 

Unisnu dan wajib disahkan oleh DPL . 

C. Prinsip Penulisan Laporan PPL  

1. Benar dan Obyektif 

Laporan PPL harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pedoman ini serta memuat 

informasi yang benar dan obyektif 

2. Jelas dan Cermat 

Laporan PPL harus mudah dimengerti/dipahami oleh pembaca, dengan cara menghindari 

pemakaian kata/istilah, rangkaian kata/kalimat atau gaya bahasa yang kurang dapat dipahami 

oleh pembaca maupun penulisnya sendiri. Gunakan kata-kata yang sederhana namun jelas 

maksudnya. 

3. Langsung ke Sasaran 

Laporan PPL harus tepat, padat, dan langsung ke pokok persoalannya. Uraian sebaiknya tidak 

terlalu panjang atau menggunakan kata-kata kiasan hanya sekadar untuk memberi kesan bahwa 

laporan itu tebal (laporan tebal tidak selalu berarti bagus). 

4. Lengkap  

Pertanggungjawaban 
kegiatan PPL, mahasiswa 

kepada instansi atau 
lembaga 

Penyampaian informasi bagi 
Prodi Hukum Keluarga Islam, 
mahasiswa, maupun instansi 

atau lembaga 

Salah satu alat untuk membina 
hubungan kerjasama, saling 

pengertian, dan koordinasi antara 
mahasiswa dengan pihak Prodi 
Hukum Keluarga Islam maupun 

instansi atau lembaga 

Salah satu alat untuk menyampaikan 
ide, pendapat, penilaian, dan 

pengalaman yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan PPL kepada pihak 

lain 
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Laporan PPL harus disajikan secara lengkap dalam bentuk uraian menyeluruh berdasarkan 

data terpilih dengan disertai data penunjang yang diperlukan. Oleh karen itu, Laporan PPL 

harus memuat seluruh materi PPL yang dikerjakan mahasiswa dan tidak menimbulkan 

masalah, persoalan, atau pertanyaan baru, disertai data penunjang, misalnya grafik, tabel, peta, 

skema, dan lain-lain bila diperlukan. 

5. Tegas dan Konsisten 

Laporan PPL harus tegas dan konsisten sehingga tidak terjadi kontradiksi antara bagian yang 

satu dengan bagian lainnya, baik dalam hal substansi, istilah, maupun teknik penulisan 

penyajian. 

6. Tepat Waktu 

Penulisan, penyerahan, evaluasi, dan perbaikan Laporan PPL harus dilakukan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi syarat tersebut, dengan ini seorang penulis Laporan 

PPL harus : 

• Benar-benar menguasai masalah yang dilaporkan. 

• Mempunyoiai minat, kesanggupan, obyektifitas, ketelitian, dan kemampuan analisis dalam 

menyusun laporan. 

• Mampu bekerjasama, serta tanggap dan terbuka terhadap kritik. 

• Mampu menggunakan bahasa tulisan yang baik. 

• Dapat menggunakan kata-kata, istilah, kalimat, dan gaya bahasa yang sederhana, jelas, dan 

mudah dimengerti. 

• Mampu memilih dan mengorganisir data yang diperlukan. 

• Mampu mengamati dan menilai dengan jeli berbagai proses, peristiwa, manfaat, dan 

kelemahan yang ada selama melakukan kegiatan PPL 
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07 ETIKA  

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
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7.1. Etika Pelaksanaan  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Mahasiswa harus mematuhi aturan Mitra PPL dengan baik 

Mahasiswa harus bekerja dan berusaha memberikan yang 
terbaik untuk kepentingan Mitra PPL. 

Mahasiswa harus dapat menyelesaikan segala tugas yang 
diberikan Mitra PPL dengan benar, rapi dan tepat waktu. 

Mahasiswa harus menghormati pegawai Mitra PPL tanpa 
membedakan suku, agama, ras, gender dan golongan. 

Mahasiswa bersikap jujur, disiplin, santun, profesional, 
dan menjaga etos kerja di unit kerja Mitra PPL. 

Mahasiswa harus menjaga kerahasiaan informasi unit kerja 
Mitra PPL. Seluruh informasi dan data yang akan dijadikan 
sumber dalam penulisan laporan magang harus disamarkan 
dalam penulisan untuk menjaga kerahasiaan data dan 
informasi Mitra PPL. 

Mahasiswa harus menjaga nama baik almamater UNISNU 
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7.2. Etika Komunikasi 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Etika Bertemu 
 

• Komunikasi dengan dosen pembimbing 

dilakukan dengan mengacu pada norma 

yang berlaku umum 

• Gunakan Bahasa Indonesia yang baik 

dan benar (bukan bahasa gaul). Pesan 

terdiri dari : salam, identitas, keperluan, 

dan ucapan terimakasih. 

• Pesan dimulai dengan salam/sapaan tanpa 

disingkat 

• Mahasiswa harus menuliskan identitasnya 

saat mengirim pesan kepada dosen 

• Menuliskan pesan dengan singkat dan jelas. 

• Akhiri dengan ucapan terimakasih. 

• Jika pesan sudah dibalas, jangan lupa ucapkan 

persetujuan dan terimakasih. 

 

• Masuk ruangan Dosen dengan izin dan jangan memaksa bertemu saat 

Dosen sedang istirahat atau diskusi. 

• Datang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 

• Memakai pakaian yang rapi dan sopan 
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08 LAMPIRAN  

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  



 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Format Cover Laporan Akhir PPL  

 

LAPORAN AKHIR PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 

DI …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh : 

Nama Lengkap - NIM 

Nama Lengkap - NIM 

Nama Lengkap - NIM 

Nama Lengkap - NIM 

Nama Lengkap - NIM 

 

 

 

 

 

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

2022 

 



 

 

Lampiran 2. Format Lembar Pengesahan Proposal PPL  

 

LEMBAR PENGESAHAN  

  

Judul    : 

Mahasiswa Pelaksana : 

Nama   : 

NIM   : 

Lokasi PPL  : 

Waktu Pelaksanaan : 

Jepara, ……. (bulan ) (tahun) 

Penyusun,  

 

 

 

 

Nama Lengkap, (Ketua Kelompok) 

NIM 

Menyetujui, 

 

 

 

 

Nama Lengkap dengan Gelar 

NIDN 



 

 

 

Lampiran 3. Format Lembar Pengesahan Laporan Akhir PPL  

 

LEMBAR PENGESAHAN  

  

Judul    : 

Mahasiswa Pelaksana : 

Nama   : 

NIM   : 

Lokasi PPL  : 

Waktu Pelaksanaan : 

Jepara, ……. (bulan ) (tahun) 

Mengetahui,  

Ketua/Kepala/Direktur (Mitra PPL) 

 

 

 

Nama Lengkap dengan Gelara 

NIP/NO ID 

Penyusun,  

 

 

 

 

Nama Lengkap, (Ketua Kelompok) 

NIM 

Menyetujui, 

 

 

 

 

Nama Lengkap dengan Gelar 

NIDN 



 

 

Lampiran 4. Cover Proposal  PPL  

 

PROPOSAL PENELITIAN 

JUDUL PROPOSAL   

Disusun oleh: 
Nama…………. (NIM………………) 
Nama…………. (NIM………………) 
Nama…………. (NIM………………) 
Nama…………. (NIM………………) 
Nama…………. (NIM………………) 

 

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM 

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

2022 

 

 



 

 

 

Lampiran 5. Template Artikel Ilmiah berbasis Penelitian 

 

Judul ditulis menggunakan sentences word dan bold atau menggunakan huruf 

kapital pada kata pertama judul artikel kecuali kata-kata yang harus berhuruf kapital 

pada awal huruf seperti Islam dan Muhammad   

 
Nama Penulis Tanpa Menggunakan Gelar, Nama Penulis, Nama Penulis 

Asal Lembaga Penulis Artikel 

E-mail penulis1@unisnu.ac.id, penulis2@unisnu.ac.id , penulis3@@unisnu.ac.id 

 

  Abstract 

 

 

 

 

Keywords 

Jurists, taqlid period 

Fuqaha, periode 

taklid 

 

Abstract this article illustrates preparation of your field riset using MS-
WORD. Papers should not be numbered. The manuscript can be written 
in English, Arabic, and Indonesian. The length of manuscript should not 
exceed 25 pages in this format using A4 papers and 2,0 lines space. The 
title page should include the succinct title, the authors, and an abstract 
of around 150-200 words at the beginning of the manuscript. e-mail 
address should be listed below the author's names. The paper begins 
with a title which uses 18pt Times New Arabic for English, Indonesian 
and Arabic article. Please set your margin before you type your article 
by looking at the page setup of this template.  

 

 

 

  
 

Abstrak 

 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci 
Jurists, taqlid period 

Fuqaha, periode 

taklid 

 

Abstrak artikel ini menggambarkan persiapan bidang yang Anda riset 

menggunakan MS-WORD. Makalah tidak diberi nomor. Naskah dapat 

ditulis dalam bahasa Inggris, Arab, dan Indonesia. Panjang naskah 

tidak melebihi 25 halaman dalam format ini menggunakan kertas A4 

dan 1,5 spasi. Halaman judul harus mencakup judul singkat, penulis, 

dan abstrak sekitar 150-200 kata pada awal naskah. Alamat e-mail 

harus tercantum di bawah nama penulis. Makalah ini dimulai dengan 

judul yang menggunakan 18pt Times New Arabic untuk bahasa Inggris 

,Indonesia dan artikel bahasa Arab. Silakan set margin Anda sebelum 

Anda mengetik artikel Anda dengan melihat pengaturan halaman 

template ini.  



 

 

Pendahuluan 
Pendahuluan berisikan background and 
formulation of the problem and Supporting 
theories accompanied with the relevant 
previous research. Cara termudah untuk 
menuliskan makalah anda agar sesuai dengan 
format penulisan Jurnal Isti’dal adalah dengan 
men- copy-paste makalah anda ke dalam 
template ini. Template ini akan diberikan pada 
anda oleh redaksi Jurnal Isti’dal, bila makalah 
anda dinyatakan dapat diterbitkan di Jurnal 
Isti’dal, baik dengan revisi ataupun tidak. 
Penulisan istilah asing harus ditulis dalam huruf 
italics. Page setup untuk Jurnal Isti’dal adalah 
Top 4 cm, Left 4 cm, Button 3 cm, Right 3 cm.  
Ukuran paper (paper size) adalah A4.   Layout-
nya adalah Different odd and even dengan 
Header  = 1.25 cm dan Footer = 1.25 cm. 
Vertical alignment-nya adalah Top. (Catatan: 
Aturan penulisan desimal di atas disesuaikan 
dengan aturan penulisan pada Microsoft Word 
yang menggunakan ”.” sebagai tanda desimal 
dan bukan ”,”. Aturan penulisan desimal dalam 
Jurnal Isti’dal mengikuti aturan penulisan 
Matematika).  

 
Sub judul terkait metode penelitian 

Pada panduan ini akan dijelaskan tentang 
penulisan heading. Jika heading anda melebihi 
satu, gunakan level kedua heading seperti di 
bawah ini. 

Second-Level Heading 
Heading pada level kedua dituliskan dengan 
boldface italics dengan menggunakan huruf 
besar dan huruf kecil. Heading dituliskan rata 
kiri. 

Third-Level Heading 
Heading pada level ketiga mengikut style dari  
heading level kedua. Hindari penggunaan 
heading lebih dari tiga level. 

Ikutilah aturan pembaban pada jurnal ini, 

yaitu 1. Pendahuluan, 2. Metode Penelitian, 3. 

Penelitian terdahulu dan kerangka teori, 4. Sub 

judul-sub judul terkait hasil dan pembahasan, 

5. Kesimpulan, 6. Daftar Pustaka. Ikutilah 

aturan pembaban pada jurnal ini, yaitu 1. 

Pendahuluan, 2. Metode Penelitian, 3. 

Penelitian terdahulu dan kerangka teori, 4. Sub 

judul-sub judul terkait hasil dan pembahasan, 

5. Kesimpulan, 6. Daftar Pustaka. Ikutilah 

aturan pembaban pada jurnal ini, yaitu 1. 

Pendahuluan, 2. Metode Penelitian, 3. 

Penelitian terdahulu dan kerangka teori, 4. Sub 

judul-sub judul terkait hasil dan pembahasan, 

5. Kesimpulan, 6. Daftar Pustaka. Ikutilah 

aturan pembaban pada jurnal ini, yaitu 1. 

Pendahuluan, 2. Metode Penelitian, 3. 

Penelitian terdahulu dan kerangka teori, 4. Sub 

judul-sub judul terkait hasil dan pembahasan, 

5. Kesimpulan, 6. Daftar Pustaka. 

Sub judul terkait hasil dan pembahasa atau 
diskusi  

Discussions should explore the meaning of the 
article. The discussion is the most important part 
of your article. Here you get a chance to sell your 
data. Discussions could begin with a brief 
summary of the scientific findings from previous 
researcher’s authors should explore things that 
relate to the objectives of the work and give a 
scientific interpretation and reasons for each of 
the results or findings presented. Discussions 
should explore the meaning of the article. The 
discussion is the most important part of your 
article. Here you get a chance to sell your data. 
Discussions could begin with a brief summary of 
the scientific findings from previous researcher’s 
authors should explore things that relate to the 
objectives of the work and give a scientific 
interpretation and reasons for each of the results 
or findings presented. 

 
Penulisan persamaan matematika dalam 
penulisan artikel 

 

Persamaan matematik harus diberi nomor 

secara berurutan dan dimulai dengan (1) sampai 

akhir makalah termasuk appendix. Penomoran 

ini harus diawali dan diakhiri dengan kurung 

buka dan kurung tutup dan rata kanan. 

Tambahkan satu garis kosong di atas dan di 

bawah persamaan. Ukuran pada persamaan 

adalah Full 11pt, Subscript/superscript 8 pt, 

Sub-Subscript/superscript 6pt, Symbol 12 pt, 

Sup-symbol 10 pt. Sisipkan (insert) equation 

untuk menuliskan persamaan matematika 

dengan style math. 

 

                                                      

 𝑓(𝑡) = ∫
𝑡

0
𝐹(𝑢)𝑑𝑢 +

𝑑𝑔(𝑡)

𝑑𝑡
                                                                                 

(1) 

 

Semua penulisan variabel ditulis dengan italic 
dengan index angka dalam century schoolbook, 

contoh, 𝑋1, … , 𝑋𝑛. 𝑌𝑖, 𝑖 = 1, … , 𝑛. Gunakan 

tanda ” : ”untuk jelaskan arti variable dan ”=” 



 

 

 

jika variable itu bernilai sebuah angka atau 

persamaan.  𝑁: jumlah data,  𝑋 = 1.  Penulisan 
angka desimal dipisahkan dengan koma ”,” dan 
bila lebih dari satu gunakan titik koma, ”;”, 
sebagai pemisah Misal (0,234; 123,135; 
4562,234). Semua parantheses ditulis dengan 

huruf Century Schoolbool, (𝑋1, 𝑋2), [i]. 

 
Pemuatan gambar dan table atau diagram 

dalam artikel 

Pada setiap gambar harus diberikan keterangan 
di bawah gambar. Keterangan pada tabel 
diberikan di atas tabel. Keterangan dituliskan 
dengan huruf kecil kecuali pada karakter 
pertama pada tiap kalimat. Seluruh gambar 
harus diberi penomoran secara berurutan. 
Gambar diletakkan di tengah halaman (center 
alignment), sedangkan tabel diawali di pinggir 
kiri (left alignment) halaman. 
 

Gambar 1. 

Gunakan Huruf Besar Model 
Capitalize Each Word dan Bold kecuali 

Kata Penghubung 
 

 
Gambar 1: Keterangan pada gambar harus 

terlihat di bawah gambar. Acuan yang 

menggunakan gambar, tabel, teorema maupun 

lemma, harus diawali dengan huruf capital 

tanpa tanda titik pemisah, contoh, Gambar 1 

dan Tabel 1 merupakan ilustrasi dari Teorema 

1. Semua keterangan yang menyertainya ditulis 

dengan huruf besar di awal saja. Tabel dan 

gambar harus diletakkan di dalam body text dan 

memenuhi standard untuk dicetak. Gambar 

tidak perlu dibingkai. 

Keterangan pada tabel harus terlihat di atas 

tabel. 

 

Tabel 1. 

 

Kesimpulan 

Tuliskanlah kesimpulan dari paper anda 

dalam bentuk narasi dan  bukan dalam bentuk 

bullet ataupun numeral. Tuliskanlah 

kesimpulan dari paper anda dalam bentuk 

narasi dan  bukan dalam bentuk bullet ataupun 

numeral. Tuliskanlah kesimpulan dari paper 

anda dalam bentuk narasi dan  bukan dalam 

bentuk bullet ataupun numeral. Tuliskanlah 

kesimpulan dari paper anda dalam bentuk 

narasi dan  bukan dalam bentuk bullet ataupun 

numeral. Tuliskanlah kesimpulan dari paper 

anda dalam bentuk narasi dan  bukan dalam 

bentuk bullet ataupun numeral. Tuliskanlah 

kesimpulan dari paper anda dalam bentuk 

narasi dan  bukan dalam bentuk bullet ataupun 

numeral. 
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Lampiran 6. Template Artikel Ilmiah berbasis Pengabdian 

 

Judul Artikel Relevan dengan Su  bstansi, Mak simal 16 Kata, Ditulis dengan font Times 

New Roman (14 pt), Justify 

Amrina Rosyada 1, Yuristia Yunita Sari  2 (Nama Lengkap, Tidak Boleh Singkat)  
 

Abstrak 

(Abstrak ditulis dalam 2 bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Penulisan judul abstrak 

menggunakan bold sedangkan untuk substansi abstrak ditulis Book Antiqua, 10 pt, italic, 1 spasi, maksimal 

250 kata). Kata Kunci: Kata Kunci terdiri dari 3-5 kata atau 3-5 frase. 

 

Latar Belakang: menguraikan pengantar singkat tentang masalah yang diteliti (30-60 words). 

Misalnya: Artikel ini menganalisis hukum persaingan yang terkait dengan penyalahgunaan posisi pasar. 

Tujuan Pengabdian: uraikan secara singkat tentang tujuan penelitian ini, Misalnya: Tujuan artikel 

ini adalah untuk mensurvei penetapan harga predatori sebagai fenomena baik di dalam maupun di luar 

Uni Eropa (10-30 words) 

Metode Pengabdian: Sebutkan secara singkat metode penelitian yang berdasarkan pada suatu 

fokus kajiannya yakni penelitian empiris, atau penelitian normativ, dengan pendekatan penelitian yang 

dipakai. (20-40 words) 

Hasil/Temuan Pengabdian: Merupakan inti dari laporan penelitian karena temuan merupakan 

sesuatu yang sesungguhnya dicari oleh pembaca. Komponen temuan tidak harus menyajikan semua hal 

yang ditemukan dalam penelitian, yang disajikan adalah temuan yang memang relevan dengan 

hakikat penelitian ini. Misalnya: Hasil penelitian menunjukan bahwa atau Temuan penelitian ini 

membuktikan bahwa usaha yang mencapai posisi dominan mereka sebelum resesi memiliki keuntungan 

yang signifikan dibandingkan usaha kecil. Namun, mereka tidak dapat secara terpaksa bertindak atas 

dasar yang sama untuk waktu yang lama, itulah sebabnya mengapa model yang lebih mirip dengan 

Amerika Serikat akan bermanfaat untuk mengontrol beberapa perilaku usaha ini.  (50-100 words) 

1. Pendahuluan  

Pendahuluan menguraikan masalah-masalah di bidang hukum dan bidang ilmu sosial lainnya yang terjadi 

dalam suatu masyarakat serta solusinya melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan. Pada 

pendahuluan juga diuraikan isu-isu yang terkait dengan masalah yg diselesaikan, kajian tentang penelitan dan atau 

kegiatan pengabdian pada masyarakat yang pernah dilakukan sebelumnya oleh pengabdi lain atau pengabdi sendiri 

yang relevan dengan tema kegiatan pengabdian yang dilakukan. Di pendahuluan harus ada kutipan dari hasil 

penelitian/pengabdian lain yang menguatkan pentingnya kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan. 

Pendahuluan ditutup dengan tujuan pengabdian. 

2. Metode Pengabdian 

Metode menguraikan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Contoh metode: a) Pendidikan di 

bidang hukum bagi masyarakat, misalnya penyuluhan yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran, 

b) Difusi Ipteks, misalnya kegiatan yang menghasilkan produk bagi kelompok sasaran, seperti menghasilkan merek 

/ paten bagi produk lokal masyarakat, c) Pelatihan, misalnya kegiatan yang disertai dengan demonstrasi atau 

percontohan untuk menghasilkan keterampilan tertentu, seperti keterampilan membuat peraturan atau perjanjian, 

d) Mediasi, misalnya kegiatan yang menunjukkan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai mediator 

dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat, e) Advokasi, misalnya kegiatan yang berupa 

pendampingan terhadap kelompok sasaran. 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 
Hasil pengabdian terdiri dari hasil secara kuantitatif maupun kualitatif dari kegiatan yang dilaksanakan. Jika 

ada tabel/bagan/gambar berisi paparan hasil yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. 

Tabel/bagan/gambar tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. Semua tabel dan gambar yang 

dituliskan dalam naskah harus disesuaikan dengan urutan 1 kolom atau ukuran penuh satu kertas, agar memudahkan 

reviewer untuk mencermati makna gambar.  



 

 

Pembahasan mengenai hasil pengabdian, dikaitkan dengan hasil penelitian-penelitian/pengabdian 

sebelumnya, dianalisis secara kritis dan dikaitkan dengan literatur terkini yang relevan. 

Contoh format numbering pada bagian Hasil dan Pembahasan 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Pengaturan Kewenangan Pengawasan  

3.1.1.  ………… 

3.1.2.  ………… 

3.2. Pengelolaan Management Lembaga Bantuan Hukum 

3.2.1. ……….. 

3.2.2. ………. 

dan seterusnya. 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat didasarkan pada hasil dan pembahasan serta dibuat dalam 

bentuk alinea (bukan numerik). Pada bagian kesimpulan pada intinya memuat sari dari kajian dan sekaligus juga 

merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam artikel. Sehubungan dengan hal tersebut, penulisan 

kesimpulan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan yang dikaji serta relevan dengan tujuan penelitian. Pada 

bagian Kesimpulan tidak boleh ada pembahasan baru atau komentar dari penulis. Dalam kesimpulan dapat 

dicantumkan rekomendasi penulis jika ada.  

Contoh format numbering pada bagian Kesimpulan 

5. Kesimpulan 

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgments) 

Kemukakan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam pengabdian, khususnya 

pihak atau institusi yang mendanai pengabdian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk 

dalam penyempurnaan penulisan artikel seperti: Advisors, Institusi yang mendanai, Proof-readers, maupun pihak-

pihak lainnya yang dianggap telah   berkontribusi. 

Referensi 

Referensi dalam artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual memuat semua referensi yang 

digunakan dalam kajian. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan bersumber dari publikasi maupun 

penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir.  Komposisi daftar referensi / daftar pustaka sangat disarankan 

memaksimalkan penggunaan sumber primer (60%) yakni berupa jurnal nasional, jurnal internasional, tesis, 

disertasi, proceeding conference baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (40%) dapat berupa buku 

maupun sumber referensi lainnya. Setiap artikel yang diajukan minimal menggunakan 16 (enam belas) referensi 

dengan memaksimalkan sumber primer,  dan hanya referensi yang digunakan sebagai kutipan yang  ditulis dalam 

Daftar Pustaka, dan ditulis berurutan secara alpabet (arranged alphabetically) oleh penulis. 

Penulisan Referensi menggunakan penulisan model CHICAGO Citation Style. Disarankan untuk penulis 

menggunakan aplikasi pengutipan standar Mendeley, EndNote, Zotero. 

Contoh Referensi: 

Angga, La Ode, Barzah Latupono, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. “Effectiveness of Law 

Number 41 the Year 1999 in the Case of Illegal Logging in Maluku Province.” Cepalo 3, no. 2 (2019): 141–52. 

https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no2.1848. 

Berlianty, Teng. Hukum Organisasi Perusahaan. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2019. 

Latupono, Barzah, La Ode Angga, Muchtar Anshary Hamid Labetubun, and Sabri Fataruba. Buku Ajar Hukum Islam. 

Yogyakarta: Deepublish, 2019. 

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum,. Jakarta: Kencana, 2007. https://doi.org/340.072. 

Tempo.co. “Pabrik Teh Pekerjakan Lebih Dari 50 Anak Di Bawah Umur.” Tempo.co, 2010. 

https://nasional.tempo.co/read/219292/pabrik-teh-pekerjakan-53-anak-di-bawah-umur/full&view=ok. 
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PENUTUP 

Kegiatan PPL ini merupakan program akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai upaya 

menyiapkan tenaga yang terampil dalam menerapkan teori-teori hukum perdata Islam, profesional dalam 

menjalankan tugas administrasi, juga trampil dalam menjalankan tugas sebagai hakim, panitera atau yang 

bersinggungan dengan lembaga peradilan. 

Program ini tidak dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten 

Jepara, Pengadilan Negeri Jepara, Pengadilan Agama Kudus, KUA Karimun Jawa, LPKB Jepara, dan Kantor 

Advokat Solekan dan Abdul Ghofur, yang menjadi tempat praktik bagi mahasiswa program studi Hukum 

Keluarga Islam. Sejalan dengan itu dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pedoman umum yang 

mengatur seluruh aktifitas yang berkaitan dengan kegiatan PPL. 

Semoga dengan diterbitkannya buku pedoman ini, dapat bermanfaat bagi semua pihak bagi mahasiswa 

dan DPL. Dengan selalu mengharap kritik dan saran masukan atas kekurangan buku pedoman ini. Atas 

perhatian semua pihak semoga Allah Yang Maha Kuasa selalu memberikan balasan yang lebih baik.  



 

 

 
 

 
 
 


