Tentang Sitasi:
Catatan Kaki
(Footnote)
PENGERTIAN, TUJUAN DAN
TEKNIS PENULISANNYA

• Sitasi dalam dunia akademik
merupakan sebuah kewajiban yang
harus dilakukan oleh penulis ilmiah

Pengantar

• Kate L. Turabian (2007:133)
mengatakan, tugas seorang peneliti itu
adalah:
1. mendapatkan fakta-fakta yang
benar
2. menyampaikan kepada
pembaca darimana fakta-fakta
tersebut didapatkan
3. mensitasi sumber dari fakta-fakta,
ide atau kata-kata yang mereka
gunakan dalam paper mereka.

Ragam sitasi

• Notes atau sitasi bermacam-macam
tergantung bidang ilmunya,
tergantung target pembacanya dan
kebiasaan yang dipakai dalam project
(bisa dimaknai kebiasaan institusinya)
(Kate L. Turabi (2007:151).
• Secara garis besar teknis sitasi itu
terbagi dalam tiga kelompok:
1. Footnotes (catatan kaki)
2. Endnotes (catatan diakhir
paper)
3. Body notes/ in text citation (
catatan/sitasi dalam teks)

Mengapa
Catatan kaki

Dalam sebagian tradisi ilmu sosial dan ilmu hukum,
penulis lebih cenderung menggunakan footnotes
dibandingkan bodynote atau endnotes
Footnotes lebih memudahkan pembaca dalam
melacak keterangan atau referensi yang dikutip

Endnotes memiliki kesulitan tersendiri, karena
pembaca harus membolak-balik halaman
bacaan dan sumber
Sedang bodynote, informasinya statis, tidak bisa
terbaca secara langsung oleh pembaca dan
tidak bisa menambahkan informasi lainnya.

Pengertian
Catatn Kaki

• Adalah catatan yang diletakkan di
bawah halaman
• keterangan-keterangan atas
teks/naskah/tulisan yang ditempatkan
pada kaki halaman tulisan yang
bersangkutan (Keraf, 2004: 218)

Fungsi Catatan Kaki
Catatan kaki dalam penulisan
ilmiah memiliki fungsi:
• Sebagai sumber referensi
• Sebagai catatan penjelas
atau tambahan
• Gabungan dari keduanya

Jaminan Validitas fakta
(To assure readers
about the accuracy of
your facts)

menunjukkan tempat/sumber bahwa yang disebutkan pada tulisan telah
dibuktikan orang lain.

Memberi apresiasi (To
Give Credit and show
readers the research
tradition)

yaitu memberikan penghargaan, rasa terima kasih pada orang yang telah
dikutipnya dan sekaligus menunjukkan kesalingterhubungannya kajian tersebut
dengan orang lain)

Menyampaikan
keterangan tambahan

maksudnya adalah memperkuat uraian di luar persoalan dalam teks, biasanya
berupa: inti cerita, informasi tambahan, pandangan lain, komentar, penjelasan
tidak penting, dan sebagainya.

Merujuk bagian lain
dalam tulisan

referensi melihat bagian lain dalam tulisannya, biasanya dengan singkatansingkatan tertentu

Tujuan

Penggunakan nomor
urut penunjukkan yang
sama, baik dalam teks
maupun dalam
catatan kaki, dituliskan
½ spasi ke atas

Nomor urut
penunjukkan berlaku
untuk seluruh tulisan,
tidak per halaman

Ikuti aturan teknis
pembuatan catatan
kaki yang berlaku

Prinsip Penggunaan (a parenthetical citation)

Teknis Penulisan
Pada bagian bawah halaman harus di setting ruang yang memadai untuk penulisan
catatan kaki (layout paper)
Secara system bisa menggunakan garis di bagian bawah baris terakhir dari teks di tiap
halaman atau tanpa garis
Nomor penunjukkan di bawah garis akan secara otomatis muncul ketika diklik, tinggal
diatur jarak yang cukup dan biasanya menjorok ke dalam 5-7 ketukan
Catatan kaki baris pertama dituliskan setelah nomor penunjukkan
Jika lebih dari 1 baris, dituliskan dari tepi margin, tanpa ikuti penjorokkan baris pertama
Jarak spasi dalam catatan kaki 1 spasi, antarcatatan kaki 2 spasi kalau ada dalam
halaman yang sama

• Pengarang

Unsur Catatan
Kaki (sebagai
sumber
referensi)

• Judul
• Data publikasi
• Nomor halaman
• Contoh:
1Wechsler, H. (1959). Toward
neutral principles of constitutional
law. Harvard Law Review, 1-35.

Singkatan dalam Catatan Kaki

ibid.

op. cit.

loc. cit.

Singkatan lain

supra, infra, c.
atau ca., ms.,
et.seq. dan
sebagainya

Ibid.
• Singkatan dari kata ibidem (bahasa Latin) yang artinya ‘pada tempat yang
sama’
• Digunakan jika pengutip mengambil kutipan dari sumber yang sama yang telah
ada di bagian terdahulu tanpa diselingi sumber lain.
• Jika yang dikutip halamannya masih sama seperti kutipan sebelumnya, cukup
kata ibid.
• Jika yang dikutip sudah berbeda halaman, maka kata ibid. diikuti halaman …
• Kata ibid. biasanya dituliskan dengan huruf miring atau digarisbawahi

Op.cit.
Singkatan dari Opere Citato (bahasa Latin) yang artinya ‘pada karya
yang telah dikutip’
Digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya,
tetapi telah diselingi sumber lain
Halaman yang dikutip BERBEDA
Penulisannya: nama pengarang, op.cit., nomor halaman
jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah
nama harus diikuti judul bukunya

Loc.cit.
• Singkatan dari Loco Citato (bahasa Latin) yang artinya ‘pada tempat yang telah
dikutip’
• Digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi telah
diselingi sumber lain
• Halaman yang dikutip SAMA
• Penulisannya: nama pengarang, loc.cit., nomor halaman
• jika satu pengarang ada beberapa buku rujukan yang dipakai, setelah nama
harus diikuti judul bukunya

Contoh
¹ Khair, A. (2017). Sustainable Development in the
Protection and Management of Environment in the Local
Authonomy Framework. Unram Law Review, 1(1), 149-167.
² Ibid.
³ ibid. hlm. 170.
4 Sustainable

Development in the Use of Water Sources in
the Local Authonomy Framework. Unmal Law Review, 1(2),
141-157.
Khair, loc. cit.
6 Khair, op. cit. hlm. 120.
5

Singkatan lainnya
(Ini biasanya dipakai di Jurnal-Jurnal Amerika)
Supra

di atas, sudah terdapat lebih dulu pada teks yang sama

Infra

di bawah, lihat artikel/tulisan yang sama di bawah

c. atau ca.

singkatan circa yang artinya kira-kira/sekitar untuk tahun yang meragukan

Cap atau chap

singkatan caput (Latin) atau chapter (Ing.) yang berarti bab

Et.seq

singkatan et sequens artinya halaman-halam berikutnya

Passim

tersebar sana-sini, kompilasi

C.f. atau conf.

bandingkan dengan

