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UNIVERSITAS EKASAKTI
PADANG
Journal UNES Law Riview merupakan jurnal elektronik dan cetak yang dibentuk
oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti di Padang dan melibatkan para
reviewer yang kompeten di bidangnya baik di dalam maupun di luar Universitas Ekasakti.
Tujuan Jurnal UNES Law Review adalah sebagai wadah publikasi penelitian dan tulisan
para praktisi/ilmuan dalam hukum maupun cabang-cabang ilmu hukum. Tulisan
merupakan tulisan asli (bukan plagiat).

FORMAT PENULISAN SECARA UMUM
Artikel ditulis dalam bahasa inggris atau bahasa indonesia. Ketik rapi pada
kertas A4, font 12 Times New Roman, margin (atas 3.5cm, kiri 3.5cm, kanan 2cm,
bawah 3.5cm), spasi 1,5 dan maksimal 25 halaman (terhitung dari judul hingga daftar
pustaka/lampiran yang diperlukan jika ada). Naskah yang diterima bisa berbahasa
Indonesia dan bahasa Inggris. Pengaturan untuk jarak spasi sangat diperhatikan (before
and after spacing harus 0 (nol)). Jarak antar bab, subbab, dengan anak bab hanya
berjarak 1 spasi (1 kali enter). First line indent pada penulisan awal paragrap menjorok
ke dalam 7 huruf (0.9cm). Secara umum naskah ajuan terdiri atas judul, abstrak,
pendahuluan, metode, hasil, pembahasan (analisis), kesimpulan, dan daftar
pustaka. Penambahan bab atau subbab tergantung pada format penelitian atau naskah
pengirim dengan tidak menyalahi penulisan karya tulis ilmiah.
*perhatikan dan taati aturan format penulisan secara umum, guna kelancaran seleksi dan pertimbangan
penerimaan naskah Anda.

Untuk keseragaman penulisan, khusus naskah penelitian asli harus mengikuti
sistematika sebagai berikut:

1. Judul karangan (Title)
2. Nama dan Lembaga Pengarang (Authors and Institution)
3. Abstrak (Abstract)
4. Naskah (Text), yang terdiri atas:
a. Pendahuluan (Introduction)
b. Metode (Methods)
c. Hasil (Results) dan Pembahasan (Discussion)
d. Kesimpulan (Conclusion)
5. Daftar Pustaka (Reference)
Untuk keseragaman penulisan, khusus naskah tinjauan pustaka harus mengikuti
sistematika sebagai berikut:

1. Judul
2. Nama penulis dan lembaga pengarang
3. Abstrak
4. Naskah (Text), yang terdiri atas:
a. Pendahuluan (termasuk masalah yang akan dibahas)
b. Pembahasan
c. Kesimpulan
5. Daftar Pustaka (Reference)
PENJELASAN PENULISAN SECARA RINCI
Penulisan Judul

Judul ditulis secara singkat, jelas, dan padat yang akan menggambarkan isi
naskah. Ditulis tidak terlalu panjang, maksimal 15 kata dalam bahasa inggris atau
bahasa indonesia. Ditulis di bagian tengah atas dengan UPPERCASE (huruf besar
semua) font 12 Times New Roman, bold dan spasi 1, tidak digaris bawahi, tidak
ditulis di antara tanda kutip, tidak diakhiri tanda titik(.), tanpa singkatan, kecuali
singkatan yang lazim.

Contoh :
EFEKTIFITAS BIMBINGAN KLIEN NARKOTIKA OLEH BALAI
PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG UNTUK MENCEGAH TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Penulisan Nama Pengarang

Dibuat taat azas tanpa penggunaan gelar dan dilengkapi dengan penjelasan asal
instansi atau universitas. Penulisan nama pengarang dimulai dari pengarang yang
memiliki peran terbesar dalam pembuatan artikel.
Contoh :
1

1

Ebit Bimas Saputra, 2 Nofri Satriawan

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
E-Mail : ebitbimas99@unes-review.com
2
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Padang
E-Mail : satriawann7@gmail.com

Penulisan Abstrak
Abstrak merupakan miniatur dari artikel sebagai gambaran utama pembaca
terhadap artikel Anda. Abstrak berisi seluruh komponen artikel secara ringkas (tujuan,
metode, hasil, diskusi dan kesimpulan). Panjang maksimal 200 kata (tidak boleh di luar
dari ketentuan ini), tidak menuliskan kutipan pustaka, dan ditulis dalam satu paragraf.
Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris. Dilengkapi dengan kata kunci sebanyak 2-5
kata benda.
Penulisan Pendahuluan
Pendahuluan mengantarkan pembaca kepada topik utama. Latar belakang atau
pendahuluan menjawab mengapa penelitian atau kajian dilakukan, apa yang dilakukan
peneliti terdahulu atau artikel keilmuan yang sekarang berkembang, masalah, dan
tujuan. Pada bab ini juga ditekankan adanya kejelasan pengungkapan background of
problem, perbedaan dengan penelitian sebelumnya, dan kontribusi yang akan
diberikan.

Penulisan Metode atau Cara dan Bahan
Penulisan metode berisikan spesifikasi penelitian, tempat dan waktu, teknik
pengumpulan, dan analisis data. Sebaiknya menggunakan kalimat pasif dan kalimat
narasi, bukan kalimat perintah.
Penulisan Hasil
Pada penulisan hasil hanya dituliskan hasil penelitian yang berisikan data yang
didapat pada penelitian atau hasil observasi lapangan. Bagian ini diuraikan tanpa
memberikan pembahasan, tuliskan dalam kalimat logis. Penyajian hasil dan ketajaman
analisis (dapat disertai tabel dan gambar untuk memudahkan pemahaman).
Penulisan Pembahasan
Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah.
Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan
bagaimana tujuan penelitian itu dicapai dan menafsirkan/analisis hasil. Tekankan aspek
baru dan penting. Bahas apa yang ditulis dalam hasil tetapi tidak mengulang hasil.
Penulisan Kesimpulan
Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus
menjawab tujuan khusus. Bagian ini dituliskan dalam bentuk esai dan tidak
mengandung angka.
Penulisan Tabel
Judul tabel di tulis dengan title case, subjudul ada pada tiap kolom, sederhana,
tidak rumit, tunjukkan keberadaan tabel dalam teks (misal lihat tabel 1), dibuat tanpa
garis vertical, dan ditulis diatas tabel.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Padang
Kecamatan di Kota Padang
Kec. Bungus Teluk Kabung
Kec. Lubuk Kilangan
Kec. Padang Selatan
Kec. Padang Timur

Jumlah Penduduk
14.499
20.000
222.220
35.000

Kec. Padang Barat

5.000

Kec. Padang Utara

76.000

Kec. Koto Tangah

866.000

Penulisan Gambar
Judul gambar ditulis dibawah gambar. Contoh :

Gambar 1. Peta Daerah Kota Padang
Penulisan Daftar Pustaka
Jumlah daftar pustaka/referensi dalam artikel minimal 3 sumber. Pustaka
menggunakan APA style.

Email: uneslawreview@gmail.com

Online: http://review-unes.com/index.php/law
Volume, 1, Issue 1, Januari 2019

CONTOH PENULISAN ARTIKEL
JUDUL NASKAH (Maksimal 15 Kata)
[Time New Roman 12, UPPERCASE, bold, centered]
1 Penulis, 2 Penulis, 3 Penulis,
[Time New Roman 12, Capitalize Each Word, bold, centered]
1
Afiliasi Penulis
E-mail penulis
2
Afiliasi Penulis,
E-mail penulis
3
Afiliasi Penulis,
E-mail penulis
ABSTRACT
[Time New Roman 12, Capitalize Each Word, bold, centered]
Abstrak merupakan miniatur dari artikel sebagai gambaran utama pembaca terhadap artikel
Anda. Abstrak berisi seluruh komponen artikel secara ringkas (pendahuluan, metode, hasil,
diskusi dan kesimpulan). Panjang 150 - 200 kata (tidak boleh di luar dari ketentuan ini),
tidak menuliskan kutipan pustaka, dan ditulis dalam satu paragraf. Abstrak ditulis dalam
Bahasa Inggris. Dilengkapi dengan kata kunci sebanyak 5-8 kata benda. Abstrak ditulis
miring . [Time New Roman 12, 1 Spasi, justified]
Kata Kunci: Harus ditulis sebanyak 2-5 kata, dipisahkan dengan koma [Time New Roman
12, justified]
PENDAHULUAN
Pendahuluan mengantarkan pembaca kepada topik utama. Latar belakang atau
pendahuluan menjawab mengapa penelitian atau kajian dilakukan (Nurkholis, 192-201:2015).
apa yang dilakukan peneliti terdahulu atau artikel keilmuan yang sekarang berkembang,
masalah, dan tujuan. [Time New Roman 12, justified, 1,5 spasi]

METODE PENELITIAN
Penulisan metode berisikan spesifikasi penelitian, tempat dan waktu, teknik
pengumpulan, dan analisis data (Nurkholis, 192-201:2015). Sebaiknya menggunakan

kalimat pasif dan kalimat narasi, bukan kalimat perintah. [Time New Roman 12, justified,
1,5 spasi]
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil
Pada penulisan hasil hanya dituliskan hasil penelitian yang berisikan data yang
didapat pada penelitian atau hasil observasi lapangan. Bagian ini diuraikan tanpa
memberikan pembahasan, tuliskan dalam kalimat logis. Hasil bisa dalam bentuk tabel,
teks, atau gambar.
Pembahasan

Pembahasan merupakan bagian terpenting dari keseluruhan isi artikel ilmiah.
Tujuan pembahasan adalah menjawab masalah penelitian atau menunjukkan
bagaimana tujuan penelitian itu dicapai dan menafsirkan/analisis hasil. Tekankan aspek
baru dan penting. Bahas apa yang ditulis dalam hasil tetapi tidak mengulang hasil.
KESIMPULAN
Kesimpulan berisikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan harus
menjawab tujuan khusus. Bagian ini dituliskan dalam bentuk esai dan tidak mengandung
angka.
DAFTAR PUSTAKA
Buku Teks:
Maksum, A. (2008). Metodologi Penelitian. Surabaya: Univesity Press.
Pustaka Primer (Jurnal):
Hanief, Y. N. dan Sugito. (2015). Membentuk Gerak Dasar Pada Siswa Sekolah dasar
Melalui Permainan Tradisional. Jurnal SPORTIF 1(1); 60-73.
Peraturan Undang-Undang
Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

