PETUNJUK PENULISAN NASKAH
A. JURNAL RECHTSVINDING
Jurnal RechtsVinding merupakan media caturwulanan di bidang hukum, terbit sebanyak 3
(tiga) nomor dalam setahun (April; Agustus; dan Desember). Jurnal RechtsVinding diisi 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:
1.

Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang Hukum dari dalam dan luar
lingkungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum
Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2.

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.

3.

Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:
a. Hasil Penelitian;
b. Kajian Teori;
c. Studi Kepustakaan; dan
d. Analisa / tinjauan putusan lembaga peradilan.

4.

Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta tidak memberikan
peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf 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.

5.

Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode penelitian, kesimpulan dan
saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris
(maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1 (satu) dan
bentuk lurus margin kanan dan kiri / justify. 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.

6.

Sistematika Penulisan:
Penulisan harus memenuhi secara berurutan hal-hal sebagai berikut:
- Judul;
- Nama Penulis (diketik di bawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar.
Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata
penghubung ’dan’ (bukan lambang ’&’);
- Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi
yang ditulis;

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;
- Penutup (berisi diskripsi kesimpulan dan saran).
Sistematika artikel adalah sebagai berikut:
A. Pendahuluan
Pendahuluan berisi diskripsi latar belakang dan permasalahan.
B. Metode Penelitian
Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta
waktu dan tempat jika diperlukan);
C. Pembahasan
Pembahasan berisi analisa atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian
sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Jumlah pokok-pokok bahasan
disesuaikan dengan jumlah permasalahan yang diangkat.
D. Penutup
Penutup berisi diskripsi kesimpulan dan saran atau rekomendasi.
-

7.

Aturan Teknis Penulisan:
a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk
naskah elektronik (soft copy) dalam program MS Office Word serta 2 (dua) rangkap
dalam bentuk cetakan (print out).
b. 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.
c. Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297
mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5 (satu koma lima), kecuali tabel (spasi 1,0). Batas
/ margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.
d. 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).
e. 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.

f. 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.amassn.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).
g. Penulisan Daftar Pustaka:
- Bahan referensi yang dijadikan bahan rujukan hendaknya menggunakan edisi
paling muktahir;
- Penulisan daftar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan,
misal Buku; Makalah / Artikel / Prosiding / Hasil Penelitian; Internet dan
Peraturan;
- Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan alphabet;
- Penggunaan referensi dari internet hendaknya menggunakan situs resmi yang
dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.
- Penulisan model Daftar Pustaka dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
 Buku (1 orang penulis): Doniger, Wendy, Splitting the Difference (Chicago:
University of Chicago Press, 1999).
 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).
8.

Naskah dikirimkan dalam bentuk elektronik (softcopy) dan cetakan (hardcopy) yang
dilampiri dengan biodata lengkap (CV) penulis, copy KTP/identitas yang berlaku, alamat
e-mail, nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui: jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id;
jurnalrechtsvinding@yahoo.co.id dan jurnalrechtsvinding@gmail.com (harus dikirim
ketiga alamat email tersebut).

9.

Naskah dapat dikirimkan atau diserahkan secara langsung kepada:
Redaksi Jurnal RechtsVinding
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta,
Telp.: 021-8091908 ext.105; Fax.: 021-8011754.

10. 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.

B. RECHTSVINDING ONLINE
Redaksi Jurnal RechtsVinding Online menerima naskah artikel polpuler di bidang hukum yang
belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Redaksi menerima naskah artikel bidang Hukum dari dalam dan luar lingkungan Badan
Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tanggungjawab isi penulisan ada pada penulis.
3. Penulis artikel tidak mendapatkan honorarium.
4. Kriteria artikel yang diterima oleh Dewan Redaksi adalah:
a) Asli, bukan plagiasi, bukan saduran, bukan terjemahan, bukan sekadar kompilasi,
bukan rangkuman pendapat/buku orang lain.
b) Belum pernah dimuat di media atau penerbitan lain termasuk Blog, dan juga tidak
dikirim bersamaan ke media atau penerbitan lain.
c) Topik yang diuraikan atau dibahas adalah sesuatu yang aktual, relevan, dan menjadi
persoalan dalam masyarakat.
d) Substansi yang dibahas menyangkut kepentingan umum.

e) Artikel mengandung hal baru yang belum pernah dikemukakan penulis lain, baik
informasinya, pandangan, pencerahan, pendekatan, saran, maupun solusinya.
f) Uraiannya bisa membuka pemahaman atau pemaknaan baru maupun inspirasi atas
suatu masalah atau fenomena.
g) Penyajian tidak berkepanjangan, dan menggunakan bahasa populer/luwes yang
mudah ditangkap oleh pembaca yang awam sekalipun dengan tetap memperlihatkan
kejelasan permasalahan dengan analisa pembahasan yang relevan.
h) Panjang tulisan 3 s/d 5 halaman A4 dengan spasi ganda ditulis dengan program
Words.
i) Artikel tidak boleh ditulis berdua atau lebih.
j) Menyertakan data diri/daftar riwayat hidup singkat (termasuk nomor telepon / HP).
k) Menyertakan surat pernyataan bahwa tulisan artikel adalah asli, bukan plagiasi,
bukan saduran, bukan terjemahan, bukan sekadar kompilasi, bukan rangkuman
pendapat/buku orang lain, belum pernah dimuat di media atau penerbitan lain
termasuk Blog, dan juga tidak dikirim bersamaan ke media atau penerbitan lain.
l) Menyertakan surat pernyataan pengalihan hak penerbitan pada Badan Pembinaan
Hukum Nasional.
5. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit artikel yang masuk tanpa mengubah
substansi. Kepastian atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis.
6. Naskah dapat dikirimkan naskah dapat dikirim melalui:
Redaksi Jurnal RechtsVinding Online
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta,
Telp.: 021-8091908 ext.105; Fax.: 021-8011754.
naskah dapat dikirim melalui: jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id;
jurnalrechtsvinding@yahoo.co.id dan jurnalrechtsvinding@gmail.com

