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Apa masalah dalam menulis 
artikel di jurnal?  

belum terbiasa menulis ilmiah 

bahan menulis terbatas  

jurnal memiliki standar tinggi, 
secara prosedur dan 
substansi 

jurnal sendiri sebagai ‘akses 
mahal’, kerap berbayar  

dll. 



Jurnal v. Buku 
“Lebih mudah menulis dan memublikasikan pemikiran 
dalam bentuk buku daripada artikel jurnal”: 
MENGAPA?  

Standar akademik jurnal lebih tinggi daripada buku, 
apalagi dengan reputasi baik (terindeks), kerap dikutip 
sebagai sumber perdebatan 



JURNAL, artikelnya? 

1. Judul
2. Abstrak
3. Pendahuluan
4. Bahan dan metode
5. Pembahasan
6. Kesimpulan
7. Daftar pustaka



JUDUL
Ringkas, menggambarkan poin utama tulisan  

“Buat pembaca tak palingkan muka, dan 
buat penasaran” 

Judul adalah kekuatan awal untuk menarik 
minat baca 

Putro, Widodo D. dan Wiratraman, H.P. 
2015. Penelitian Hukum, Antara yang 
Normatif dan Empiris. Digest Epistema, Vol. 
5/2015, pp. 3-16. 



Abstrak
150-250 kata 

Bukan ringkasan, melainkan 
penjelasan atas rumusan 
masalah/pertanyaan kunci, 
metode untuk menjawabnya, 
kesimpulannya 

Baru dan/beda (siginifikansi) 
diperlukan  

Dibuat saat tulisan selesai 
semua



Pendahuluan 
Pintu gerbang membaca artikel: 
“buat penasaran pembaca 
bahwa bila tak membaca akan 
merugi…” 

Latar belakang + masalah + 
metode + apa yang baru/beda 
atau kontribusi akademik atas 
teori/konsep/perdebatan ilmiah 
yang ada 

Copas skripsi, thesis, jelas 
membosankan!



Bahan dan Metode 

Dibuat tidak terlalu panjang 
multidisiplin, interdisiplin, atau 
doktrinal? - legal research, 
socio-legal research, 
empirical studies of law?  

Menjelaskan, mengapa bahan 
dan metode yang dipilih itu 
lebih tepat dan menarik? 



Pembahasan
Deskriptif + Analisis (Hukum)  

Ilustrasikan kasus untuk 
menarik minat pembaca 

Jelaskan karakter teoritik 
(hukum) yang dikaji  

Beri “daya kejut” dalam 
tulisan, misalnya kutipan 
fantastik yang memikat, atau 
keliru, menggelikan, dll. 



Kesimpulan 

Persandingkan hasil analisis yang anda 
miliki dengan yang telah dilakukan 
orang lain, apa yang membedakan, 
atau mengapa anda “lebih tepat” 
analisisnya 

Ringkas, menutup segala analisis 
dengan menjelaskan poin utama 

Bila ada yang “misteri” atau “tak 
terjawab”, rekomendasikanlah artikel 
lain atau orang lain untuk menjawabnya 



Peluang untuk 
dimuat dalam jurnal 
http://www.scimagojr.com/ 

Menyesuaikan antara “tulisan/
kajian” dengan “domain jurnal” 

Memahami kaidah 
penulisannya (standar)  

Pertimbangkan SJR + IF
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