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Redaksi

PETUNJUK PENULISAN
Untuk Artikel Ilmiah:
1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik dengan spasi
rangkap pada kertas kuarto, panjang 20-25 halaman dan diserahkan dalam bentuk
naskah dan disket dengan pengolah kata MS Word, size 12 font Times New Roman.
2. Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau asing dengan standar penggunaan
bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar.
3. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hukum sebagai hasil
penelitian.
4. Tulisan hasil penelitian/tesis/disertasi disajikan dengan sistematika sebagai
berikut:(a) Judul, (b) nama pengarang (tanpa gelar), (c) nama lembaga/institusi
disertai dengan alamat lengkap, nomor telepon dan e-mail (corespondence author),
(d) abstrak, berisi pemadatan dari tujuan penulisan, metode penelitian, dan hasil
pembahasan (50-100 kata), dalam satu pararagrap, serta 1 spasi, (e) kata-kata kunci
(key words) maksimal 5 kata (lima) kata ditulis 2 spasi setelah abstrak (Indonesia
dan Inggris), dan dicetak miring, (f) pendahuluan, ditulis secara efisien yang berisi
latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan tujuan penelitian, (g) metode
penelitian, (h) hasil dan pembahasan, (i) simpulan dan saran, (j) daftar pustaka.
5. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya secara lengkap dan tulisan dengan
sistem foot note
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6. Daftar pustaka:
a) Diupayakan menggunakan referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi jurnal
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b) Pengutipan pustaka dari internet hanya diperbolehkan dari sumber yang dapat
dipertanggungjawabkan, seperti jurnal, instansi pemerintah atau swasta.
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pengarang dan tahun penerbitan. Untuk buku dicantumkan nama penulis, tahun,
judul buku, penerbit dan tempat.
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