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Jurnal RechtsVinding – Media Pembinaan Hukum Nasional merupakan jurnal ilmiah di bidang hukum yang diterbitkan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, yang sudah terakreditasi
LIPI Nomor: 579/Akred/P2MI-LIPI/07/2014 dan terindeks di Directory of Open Access Journal (DoAJ), Sinta 2 (Kemenristekdikti), Indonesian Scientiﬁc Journal Database (ISJD), dan Google Scholar. Jurnal RechtsVinding dengan nomor
ISSN 2089-9009 (cetak), ISSN 2580-2364 (elektronik) terbit sebanyak 3 (tiga) nomor dalam setahun (April; Agustus;
dan Desember), berisikan tulisan ilmiah di bidang hukum yang ditulis oleh para pakar hukum, akademisi, penyelenggara negara, praktisi serta pemerhati dan penggiat hukum.
Redaksi Jurnal RechtsVinding menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut:
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Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan, ditulis dengan huruf Calibri, ukuran
14, kapital dengan posisi tengah (centre) dan huruf tebal (bold). Judul ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam bahasa Indonesia maka judul dalam
bahasa Indonesia ditulis di atas bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis
miring (italic) dan di dalam kurung.
Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (150-200 kata) dalam satu paragraf
dengan spasi satu. Abstrak dalam Bahasa Inggris ditulis dengan huruf cetak miring (italic). Di
bawah abstrak dicantumkan minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci. Abstract dalam
Bahasa Inggris diikuti kata kunci (Keywords) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia diikuti kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak.
Naskah yang dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah yang dapat berupa hasil penelitian, kajian
teori, studi kepustakaan, dan analisa/tinjauan putusan lembaga peradilan. Originalitas
naskah merupakan poin penting dalam penulisan jurnal ini. Naskah yang sudah pernah diterbitkan di media atau penerbitan lain (termasuk media online seperti blog) tidak akan dipertimbangkan untuk dipublikasikan.

Naskah dalam Bahasa Indonesia atau Inggris, diketik menggunakan MS Oﬃce Word pada
kertas ukuran A4, dengan huruf Calibri ukuran 12, spasi 1.5, kecuali tabel (spasi 1.0). Jumlah
halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan daftar pustaka.
Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyunting ulang, dan apabila dianggap
perlu akan berkonsultasi dengan penulis. Batas margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi
kanan 3 cm.
Nama penulis diketik lengkap tanpa menyebutkan gelar dan ditempatkan di bawah judul
naskah. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung
’dan’ (bukan lambang ’&’). Nama instansi penulis ditempatkan di bawah nama penulis tanpa
menyebutkan jabatan atau pekerjaan.
Sistematika Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut: judul;
nama penulis (tanpa gelar akademik); instansi penulis; abstrak; kata kunci; pendahuluan (berisi latar belakang dan permasalahan); metode penelitian berisi cara pengumpulan data,
metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan; pembahasan berisi analisa atas
permasalahan yang dibuat dalam pokok-pokok bahasan sesuai dengan jumlah permasalahan yang diangkat sebagaimana tertuang dalam pendahuluan; penutup (berisi deskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi); daftar pustaka.
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Penyebutan istilah di luar bahasa Indonesia (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Indonesia) atau Bahasa Inggris (bagi naskah yang menggunakan Bahasa Inggris) harus ditulis
dengan huruf cetak miring (italic).
Bahan referensi yang dijadikan sumber rujukan hendaknya merupakan edisi paling muktahir.
Penggunaan referensi dari internet hendaknya menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Penyajian Tabel dan Gambar:
• Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan
font Calibri ukuran 12;
• Judul gambar ditampilkan di bagian bagian bawah gambar, rata kiri (bukan center), ditulis
menggunakan font Calibri ukuran 12;
• Tulisan ‘Tabel’ / ‘Gambar’ dan ‘nomor’ ditulis tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis
normal;
• Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel / gambar;
• Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center);
• Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New
Roman atau Arial Narrow ukuran 8-11) dengan jarak spasi tunggal);
• Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel atau gambar, rata kiri,
menggunakan font Calibri ukuran 10.
Penulisan kutipan menggunakan model catatan kaki (foot note). Penulisan model catatan
kaki menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
• Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hlm. 65.
• Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology
(Chicago: University of Chicago Press, 2000), hlm. 104–7.
• Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., The Social Organization of
Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994),
hlm. 262.
• Artikel dalam Jurnal: John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998):
639.
• Artikel dalam jurnal on-line: Mark A. Hlatky et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the
Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," Journal of the American
Medical Association 287, no. 5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 2004).
• Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm
59” (makalah disampaikan pada the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
• Website/internet: Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library
Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).

Penulisan Daftar Pustaka diklasiﬁkasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan (misal
Buku; Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian; Internet dan Peraturan) dan disusun
berdasarkan alphabet. Tata cara penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut:
• Buku (1 orang penulis): Doniger, Wendy, Splitting the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999).
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• Buku (2 orang penulis): Cowlishaw, Guy and Robin Dunbar, Primate Conservation Biology
(Chicago: University of Chicago Press, 2000).
• Buku (4 orang atau lebih penulis): Laumann, Edward O. et al., The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994).
• Artikel dalam Jurnal: Smith, John Maynard, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998).
• Artikel dalam jurnal on-line: Hlatky, Mark A. et al., "Quality-of-Life and Depressive Symptoms in Postmenopausal Women after Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart
and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) Trial," Journal of the American Medical
Association 287, no. 5 (2002), http://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.html#aainfo (diakses 7 Januari 2004).
• Tulisan dalam seminar: Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm
59” (makalah disampaikan pada the annual international meeting for the Society of Biblical
Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002).
• Website / internet: Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library
Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library, http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005).
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Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik (softcopy) yang dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat email, dan nomor telepon. Naskah
dikirim ke redaksi melalui Open Journal System (OJS) pada laman: http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/ dengan terlebih dahulu melakukan registrasi pada laman tersebut.
Petunjuk unggah naskah dapat dilihat pada tautan berikut: https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=workﬂow
Jurnal RechtsVinding menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi
dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah
yang dianggap tidak memenuhi ketentuan. Penulis naskah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan naskah atas dasar rekomendasi/saran dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
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Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau ihwal lain yang terkait dengan
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dilakukan oleh penulis, berikut konsekuensinya yang
mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis yang bersangkutan.
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Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas tidak akan diseleksi. Dewan
Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah substansi.
Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan
artikel didasarkan pada penilaian substansi dan urutan naskah yang masuk ke Dewan Redaksi Jurnal RechtsVinding.
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