Syarat dan Ketentuan Penulisan Artikel
Situs Pelatihan Online Peningkatan Kapasitas Hakim menerima artikel hasil
penelitian yang memiliki kompleksitas permasalahan hukum.
Jenis Artikel:
1. Artikel Asli (original papers atau regular papers), merupakan artikel ilmiah hasil
penelitian, atau dapat berupa konsep-konsep asli yang dikembangkan dari
artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan.
2. Artikel Tinjauan (review papers), merupakan artikel ilmiah yang disusun
berdasarkan telaah pustaka.
3. Catatan Penelitian (research note), merupakan laporan ringkas tentang
penelitian secara ilmiah yang sangat penting untuk segera dipublikasikan.

Artikel yang akan dipublikasikan melalui website ini akan melalui proses penelitian
sejawat (peer review) dalam rangka memeriksa kelayakan kesesuaian dengan
syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebuah artikel dapat mengalami
beberapa kali pemeriksaan dan revisi baik konten maupun tata bahasa, sebelum
akhirnya diterima untuk dipublikasikan.
Isi tulisan dalam artikel sepenuhnya merupakan pandangan independen masingmasing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial RI.
Persyaratan
1. Tulisan ilmiah menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik atau
menyajikan fakta objektif secara sistematis.
2. Tulisan ilmiah ditulis secara, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan.
3. Tulisan ilmiah disusun secara sistematis dengan setiap langkah direncanakan
secara terkendali, konseptual, dan prosedural.
4. Tulisan ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan
alasan yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan.
5. Tulisan ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian
berdasarkan suatu hipotesis.
6. Tulisan ilmiah ditulis secara tulus. hal itu berarti bahwa tulisan ilmiah hanya
mengandung kebenaran faktual sehingga tidak akan memancing pertanyaan
yang memuat unsur keraguan. (dihindarkan dari penggunaan bahasa yang
maknanya bersifat konotasi/ambigu).
7. Tulisan ilmiah pada dasarnya bersifat ekspositoris. Jika pada akhirnya timbul
kesan argumentasi dan persuasif, hal itu ditimbulkan oleh penyusun kerangka
tulisan yang cermat.

Format Penulisan:
1. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris baku. Apabila ada
kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di
luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap
dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke
dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
2. Artikel diketik dengan ukuran tataletak halaman A4, sepanjang 10 s.d. 15
halaman termasuk daftar pustaka (sekitar 4.800 kata) dengan jarak antar spasi
1,5.
3. Pilihan jenis huruf (font) yang digunakan ialah times new roman dengan ukuran
12 poin.
4. Margin atas dan kiri 4 cm sedangkan margin bawah dan kanan 3 cm.
5. Selain judul tulisan, artikel dilengkapi dengan nama penulis, gelar dan institusi
penulis.
6. Artikel didahului dengan abstrak dengan panjang berkisar antara 100 - 250 kata.
Untuk tulisan yang berbahasa Indonesia menggunakan abstrak dengan bahasa
Inggris begitu pula sebaliknya.
7. Kata-kata kunci (keyword) ditulis antara 3 - 5 kata.
8. Judul ditulis dalam huruf kapital, subjudul ditulis dengan huruf kapital pada
masing-masing awal kata, sub-subjudul ditulis dengan huruf kapital hanya pada
huruf pertama kata terdepan (dan semua kata digaris bawah).
9. Pencantuman nomor urut dan judul tabel serta gambar berada di atas isi
tabel/gambar.
10. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah
11. Gaya selingkung (caption style), menggunakan pola Harvard atau kutipan dalam
teks berupa pengarang, tahun, dalam kurung.

Sistematika Penulisan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Judul
Abstrak (termasuk kata-kata kunci)
Pendahuluan
Rumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian
Landasan Teori
Metodologi
Analisis dan Pembahasan
Kesimpulan
Penutup
Daftar Pustaka

Penulisan Acuan dan Daftar Pustaka
Penulisan acuan dan daftar pustaka sesuai dengan ketentuan atau pedoman
penulisan acuan dan daftar pustaka yang berlaku dalam karya ilmiah.

