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PEDOMAN PENULISAN NASKAH 

JURNAL ILMIAH NALAR KEADILAN 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAKARTA 

 

1. Jurnal Ilmiah Nalar Keadilan Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Terbit dua kali 

dalam satu tahun, yaitu pada bulan Mei dan bulan November;  

2. Naskah yang dikirim ke Jurnal Ilmiah Nalar Keadilan, Fakultas Hukum Universitas 

Jakarta dapat berbentuk; hasil penelitian lapangan; studi kasus; studi kepustakaan; 

3. Naskah harus asli dan belum pernah dipublikasikan melalui media lainnya yang 

dinyatakan dengan mengisi formulir; 

4. Naskah diketik dengan komputer Microsoft Word, seperti lihat contoh tulisan pada 

Jurnal Ilmiah Nalar Keadilan atau dengan ketentuan di bawah ini; 

a. Setiap alinea baru maka masuk ke dalam 5 (lima) ketukan atau 1 Tab. 

b. Posisi halaman  di atas sebelah kanan; 

c. Jenis huruf Times New Roman; 

d. Besar huruf (font) 12 (dua belas ); 

e. Jarak baris 1,5 spasi ( satu setengah spasi );  

f. Jumlah halaman maksimal 13 lembar, termasuk daftar pustaka; 

g. Ukuran kertas A.4, termasuk gambar/tabel/ilustrasi (maksimal 3 buah); 

h. Margin kiri dan bawah 3 cm, margin kanan dan atas 2,5 cm; 

i. Cara pengutipan referensi menggunakan catatan kaki ( foot note ); 

Cara menulis catatan kaki lihat contoh di bawah ini; 

Fadhlan Akhyar, Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelanggaran 

Pidana, Jakarta: Gramedia, 2021, hlm, 18 

j. Daftar pustaka; 

Cara menulis daftar pustaka lihat contoh di bawah ini ( nama di balik ) 

Akhyar, Fadhlan, Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelanggaran Pidana, 

Jakarta: Gramedia, 2021; 

5. Sistematika Jurnal Ilmiah Nalar Keadilan terdiri dari:  

- JUDUL HURUF BESAR,  maksimal 3 (tiga) baris, sudah termasuk anak judul; 

- Nama Penulis tanpa pakai gelar akademik;  
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- Nama Kampus / Universitas / Instansi; 

- Alamat e-mail; 

- ABSTRAK dan Kata Kunci, pilih salah satu saja (jika makalah ditulis dalam 

bahasa Indonesia, maka Abstrak dalam bahasa Inggris dan jika makalah ditulis 

dalam bahasa Inggris, maka Abstrak dalam bahasa Indonesia), kurang lebih 100 - 

200 kata, dalam 1 paragraf, jarak 1 spasi; 

Kemudian Susunan atau Urutannya ialah di bawah ini; 

A  PENDAHULUAN  

B  RUMUSAN MASALAH ( dua saja ) 

1. Pertanyaan Pertama 

2. Pertanyaan Kedua 

C  TUJUAN PENELITIAN 

D  METODE PENELITIAN 

E  PEMBAHASAN 

F  PENUTUP 

1. Kesimpulan 

2. Saran 

DAFTAR PUSTAKA (jumlah rujukan 10 - 15 dan sumber rujukan atau referensi dari 5 

tahun mutakhir kecuali topik tertentu, termasuk 1 sumber dari internet). 

6. Pencantuman sumber kutipan atau referensi dilakukan pada catatan kaki (foot note), 

baris pertama masuk ke dalam 6 ketukan, baris kedua dan baris ketiga keluar, 

kemudian dimulai dengan nama penulis (tanpa gelar), judul buku kutipan referensi 

(cetak miring), kota penerbit, nama penerbit, tahun penerbitan, dan halaman ( disingkat 

hlm )  

Cara menulis catatan kaki lihat contoh di bawah ini; 

Fadhlan Akhyar, Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelanggaran 

Pidana, Jakarta: Gramedia, 2021, hlm, 18 

7. Daftar Pustaka ditulis tanpa nomor berdasarkan abjad dan baris pertama keluar, 

kemudian baris kedua dan baris ketiga masuk ke dalam 6 ketukan kemudian dimulai 

dengan urutan: Nama penulis dibalik dan tanpa gelar, judul (cetak miring), kota 

penerbit, nama penerbit, Tahun Penerbitan. 
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Cara menulis daftar pustaka lihat contoh di bawah ini ( nama di balik ) 

Akhyar, Fadhlan, Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelanggaran Pidana, 

Jakarta: Gramedia, 2021; 

8. Isi naskah bukan tanggung jawab redaksi. Redaksi berhak mengedit redaksionalnya 

tanpa mengubah arti; 

9. Mengisi formulir yang disediakan tim redaksi dan melengkapi persyaratan lainnya; 

10. Mengirimkan  atau menyerahkan file soft copy naskah berupa Microsoft Word dan 

dikirim melalui E.mail, richo.aldap@gmail.com, Naskah yang tidak memenuhi syarat 

tidak akan diproses. 

11. Keterangan lengkap dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Nalar Keadilan, 

Fakultas Hukum Universitas Jakarta, Lantai 3, Jalan Pulomas Barat, Villa Tanah Mas, 

Jakarta Timur, Nomor H.P : 0812.9700.3606, E,mail, richo.aldap@gmail.com 


