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Abstrak

Abstrak merupakan penyajian uraian ringkas, cermat dan menyeluruh dari isi suatu karangan ilmiah yang berfungsi untuk memberikan gambaran ringkas tentang isi naskah dan disusun sedemikian rupa untuk menggugah pembaca untuk membaca isi naskah secara keseluruhan. Agar abstrak dapat memenuhi fungsinya, penulis hendaknya memperhatikan ketentuan-ketentuan menyusun dan menulis abstrak termasuk dalam pemilihan kata yang efisien dan tepat serta menggunakan bahasa yang baku dan komunikatif, penyusunan kalimat yang sarat makna, penataan kalimat-kalimat menjadi sebuah paragraf yang koheren. Abstrak dalam Jurnal Legislasi Indonesia ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang terdiri atas satu paragraf dengan maksimum 250 kata (bahasa Indonesia) atau 200 kata (bahasa Inggris), informasi dalam abstrak mencakup (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) pendekatan atau metode, (d) hasil, dan (e) kesimpulan.  Abstrak biasanya diikuti dengan pencantuman kata kunci yang berjumlah paling sedikit tiga kata dan maksimum lima kata. Kata-kata kunci mencerminkan konsep-konsep utama yang dibahas dalam tulisan itu, sehingga dapat memudahkan calon pembaca untuk menemukan artikel yang dicari. (Bodoni MT 11, Spasi Tunggal)

Kata kunci  :   minimum  tiga  kata  dan  maksimal  lima  kata  terpenting  dalam  makalah 
(Bodoni MT 11, Spasi Tunggal)

Abstract

Abstract is a concise presentation of the description, meticulous and thorough from the contents of a scientific essay that serves to provide a concise description of the content of the manuscript and designed to excite the reader to read the contents of the script as a whole. In order to fulfill its functions, authors should pay attention to the provisions in composing and writing abstracts included the selection of an efficient and precise words and use official and communicative language, drafting a meaningful sentences, structuring sentences into a coherent paragraph. Abstracts in the Jurnal Legislasi Indonesia written in Indonesian and English language, consisting of a paragraph with a maximum 250 words (in Indonesia) or 200 words (English), the information in the abstract includes (a) background of the problem, (b) the formulation of the problem, (c) approach or method, (d)result, and (e) conclusion. The abstract is usually followed by the inclusion of key words that add up to at least three words and a maximum of five words. Key words reflecting the major concepts covered in the text, so as to facilitate the prospective readers to find the article you're looking for. (Bodoni MT 11, Single Spaced).

Keywords : minimum three words and maximum five of most important words in the paper
(Bodoni MT 11, Single Spaced)
Pendahuluan
Bab pendahuluan merupakan bab pertama dari karangan ilmiah yang berisi gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan   Peneliti, Amir, 2013. Metode Penulisan Jurnal Legislasi Indonesia (Italic), Subdit Publikasi Pustaka, Jakarta,  hlm 5. (Bodoni MT 10, Chicago Style)


. Pada bagian ini, penulis harus menguraikan sesuatu yang menjadi ketertarikannya pada objek bahasan. Oleh karena itu, kepekaan untuk memperhatikan fenomena-fenomena yang mutakhir di bidang yang sedang ditekuni menjadi kebutuhan. Tidak jarang, sebuah karangan ilmiah mendapat sambutan hangat karena membahas topik-topik yang sedang hangat.
Bab pendahuluan naskah hasil kajian teoritis/konseptual memuat latar belakang yang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Informasi atau data mengenai timbulnya masalah penelitian tersebut perlu dicari untuk mengetahui kedudukan masalah dengan pasti. Selain itu, paparan singkat tentang teori yang relevan juga perlu ada dalam latar belakang, sedangkan bab pendahuluan naskah hasil penelitian memuat latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, ruang lingkup dan metodologi.
Naskah Jurnal Legislasi Indonesia diketik dengan spasi ganda, jenis huruf/font Bodoni MT  ukuran 12, diatas kertas ukuran A4, dan minimal 20 (dua puluh) halaman. Penulisan  baku daftar acuan (references) dan daftar pustaka (bibliography) dalam Jurnal Legislasi Indonesia menggunakan Chicago Style. Jika dalam tulisan mengutip informasi, pandangan maupun pendapat sesorang penulis lainnya, maka nama penulis dicantumkan dengan tahun publikasinya dalam tanda kurung, dan nama penulis tersebut harus masuk dalam daftar pustaka. Sebagai contoh penulisan kutipan (citation):  “…Pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara terbaik dalam pengelolaan wilayah pesisir secara lestari.” (Dahuri,  1996). Apabila dalam karangan ilmiah terdapat penulisan istilah dalam bahasa asing, maka penulisannya menggunakan huruf cetak miring (italic).

Bab Kedua 
Bab kedua untuk naskah hasil penelitian berjudul “Hasil Penelitian dan Pembahasan” yang mencakup tinjauan pustaka, data dan analisis. Sedangkan untuk naskah hasil kajian teoritis/konseptual, judul bab dirinci sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
Apabila dalam naskah disajikan Tabel, penulisan dan pengutipannya sebagaimana terlihat dalam Tabel 1:

Tabel 1
Data dan Angka

Variable
Speed (rpm)
Power (kw)
x
10
8.6
y
15
12.4
z
20
15.3
Sumber : Subdit Publikasi

Sedangkan apabila dalam naskah disajikan gambar, grafik  atau flowcachart, penulisannya dapat terlihat dalam Gambar 1:


file_0.png

file_1.wmf



Gambar 1
Alur Penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia
Sumber: Subdit Publikasi

Dalam bab dapat juga terdiri dari sub bab, sebagai contoh penulisan sub bab disajikan dibawah ini:

1. Sub Bab Satu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Sub Bab Kedua
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Penutup
 Bab Penutup merupakan bab terakhir pada suatu naskah karangan ilmiah. Penutup menjadi hal yang penting pada sebuah karangan ilmiah, di mana pada naskah karangan ilmiah ini terdapat beberapa hal pokok  yaitu rangkuman atau biasa di tulis Simpulan/Kesimpulan dan Saran. Untuk naskah hasil penelitian, penutup naskahnya menggunakan judul “Kesimpulan”. 


Daftar Pustaka

Daftar pustaka atau bibliografi adalah daftar buku-buku dan artikel yang menjadi acuan atau refrensi dalam penulisan karya ilmiah. Daftar pustaka ditulis pada akhir tulisan dan berfungsi agar pembaca dapat melihat kembali sumber asli dari referensi karya ilmiah yang ditulis.  Semua referensi harus yang paling relevan dan up to date dan dengan menggunakan format daftar pustaka Chicago Style. Adapun penulisan daftar pustaka secara lengkap akan dipaparkan berikut ini:

Sumber Tercetak :
1. Buku dengan seorang Pengarang
Nama awal dan kedua penulis. Tahun publikasi. Judul buku. Kota {meliputi negara, provinsi, atau kota}: Penerbit.
Contoh:
Budiarjo, Miriam. 1992. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.


2. Buku dengan Dua Pengarang
Nama awal dan kedua penulis pertama dan nama awal dan kedua penulis kedua. Tahun publikasi. Judul buku. Kota {meliputi negara, provinsi, atau kota}: Penerbit.
Contoh:
Bailey, Garrick, and James Peoples. 1999. Introduction to cultural anthropology. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

3. Artikel Jurnal
Nama awal dan kedua penulis pertama dan nama awal dan kedua penulis kedua. Tahun publikasi. Judul artikel.Judul Jurnal volume: halaman awal-halaman akhir dari seluruh artikel.
Contoh:
O’Connell, John F., and George M. Perkins. 2003. The economics of private liberal arts colleges. Journal of business 76: 499-514.

4. Artikel Majalah
Nama akhir dan nama awal pengarang. Tahun publikasi. Judul artikel. Judul majalah, tanggal bulan, halaman awal-halaman akhir dari seluruh artikel.
Contoh:
Serrill, Michael S. 1990. Soviet Union war of nerves. Time, April 2, 26-30.

5. Artikel Surat Kabar
Artikel-artikel surat kabar tidak didaftar dalam bibliografi. Sebagai gantinya, pengarang dan surat kabar dikutip sebagai bagian dari teks (tidak dalam tanda kurung). Contoh berikut ini mengilustrasikan satu cara penulisan seperti kutipan.
Contoh:
Dalam teks: … Dalam the Des Moines Register pada 31 Desember 2005, Lee Rood menyebutkkan …


Sumber-sumber Elektronik :
1.Artikel Ensiklopedi Online
Ensiklopedi, kamus, dan karya referensi lain tidak didaftar dalam bibliografi. Sebagai gantinya, pengarang, topik, dan judul referensi (termasuk tahun atau nomor volume) dikutip sebagai bagian dari teks. Contoh berikut mengilustrasikan satu cara penulisan kutipan seperti tiu.
Contoh:
Dalam teks: … Berdasarkan artikel John Hart tentang polusi air dalam Microsoft Encarta Online Encyclopedia 2006, …

2. Artikel Majalah Online
Nama akhir, awal, tengah pengarang. Tahun Publikasi. Judul artikel. Magazine Title (tanggal bulan {tanggal publikasi}). URL (diakses tanggal bulan, tahun {tanggal retrieved dari Web}).
Contoh:
Nash, J. Madeleine. 2006. Where the waters are rising. Time (February 20). http://www.time.com/time/magazine/0,9263,7601050425,00.html (accesed April 25, 2006).


3. Dokumen Pemerintah Online, tidak ada nama pengarang
Government Agency. Tahun publikasi. Judul Publikasi. Kota: Penerbit {jika tersedia}. URL (diakses tanggal bulan, tahun {tanggal retrieved dari Web}).
Contoh:
United States Department of Education, Office of Innovation and Improvement. 2004. Innovations in Education: Alternative Routes to Teacher Ceritfication. Washington, D.C.: Education Publications Center. http://www.ed.gov/admins/tchrqual/recruit/ altroutes/report.html  (accessed April 20, 2006).


Pengiriman naskah berupa hard copy dan soft copy serta melampirkan curriculum vitae ditujukan kepada :
Redaksi Jurnal Legislasi Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan - Jakarta Selatan
Telepon (021) 5264517/Fax (021) 52921242,
e-mail : legislasi@yahoo.com.


