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Nama penulis pertama (a), nama penulis kedua (b), nama penulis ketiga (c)
(Ditulis tanpa gelar, huruf Arial ukuran 11)
(a) Asal lembaga, Alamat e-mail
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(c) Asal lembaga, Alamat e-mail

Abstract
Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan berisi ringkasan dari artikel, minimal 200 kata dan
maksimal 250 kata.
Keywords: Menggunakan huruf Book Antiqua ukuran 9, paling banyak 5 kata, dipisahkan dengan tanda
“,”

1. Pendahuluan
Mohon diisi sesuai konteks artikel. Merupakan bagian pertama dari naskah yang
harus memuat latar belakang artikel. Latar belakang merupakan uraian informasi
pentingnya pembahasan, yang ditunjang dengan data awal, uraian singkat teori dan harus
secara eksplisit memuat isu hukum. Ditulis menggunakan jenis huruf Book Antiqua ukuran 10.
Paragraf pertama menjorok 1 cm dan penulisan kalimat antar paragraf tanpa spasi (no before and
after space). Spasi yang digunakan 1,15 dan paragraph rata kanan. Pada bagian akhir latar
belakang masalah, penulis harus mengemukakan dengan jelas rumusan masalah yang akan
diteliti. Penulis tidak diperkenankan memberikan sub judul pada latar belakang masalah ini.
Contoh penggunaan tabel
Tabel 1.
Data Kasus Penipuan Daring yang Dilaporkan ke Polda Jawa xxxxx Tahun 201X
No.

Jenis Penipuan

Jumlah Laporan yang Masuk

1.

Web Fraud (Penipuan dengan media
Web/ Website)

108 Laporan

2.

Email Fraud (Penipuan dengan media
Email)

10 Laporan

3.

Telephone Fraud (Penipuan dengan
media Telepon)

21 Laporan

	
  

	
  
4.

SMS Fraud (Penipuan dengan media
SMS)

36 Laporan

5.

Credit Card Fraud (Penipuan kartu
kredit)

1 Laporan

Total Laporan Tindak Pidana Penipuan
Daring yang Masuk

176 Laporan
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Sumber: Data Reskrimsus Siber Polda Jawa xxxxx

2. Metode Penelitian
Metode ditulis dengan singkat namun jelas memaparkan mengenai jenis penelitian,
teknik analisis data, lokasi penelitian, dan responden atau narasumber yang dituju dalam
penelitian. Penulisan metode penelitian tidak perlu menggunakan sub judul. Ditulis
menggunakan font Book Antiqua 10. Paragraf pertama menjorok 1 cm dan penulisan kalimat
antar paragraf tanpa spasi (no before and after space). Spasi yang digunakan 1,15 dan paragraph
rata kanan.

3.

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pemaparan pembahasan dapat disusun dalam bentuk sub-bab. Hasil penelitian harus

menjawab rumusan masalah yang disajikan. Jika ada dua rumusan masalah, maka hendaknya
ada dua subbab pembahasan. Penulisan hasil penelitian dan pembahasan harus memuat
analisis penulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis perlu menyertakan sumber
referensi

yang

menggunakan

memadai
APA

untuk

(American

mendukung

pembahasan

yang

Psychological

Association).

Sangat

ditulis.

Pengutipan

disarankan

untuk

menggunakan reference manager seperti EndNote, Mendeley, Zotero, dll. Apabila mengutip
peraturan perundang-undangan, tidaklah perlu menggunakan metode kutipan, cukup
dituliskan nomor dan tahun peraturan tersebut.
Ditulis menggunakan font Book Antiqua 10. Paragraf pertama menjorok 1 cm dan
penulisan kalimat antar paragraf tanpa spasi (no before and after space). Spasi yang digunakan
1,15 dan paragraph rata kanan.
3.1. Sub-bab Kesatu
Judul dan jumlah subbab disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan
masalah yang telah disampaikan pada bab latar belakang masalah dengan ketentuan penulisan:
menggunakan jenis huruf Book Antiqua ukuran 10, bold, dengan menggunakan penomoran
angka Arab.
3.1.1. Sub-bab Kesatu Poin Satu
Jika masih ada sub-bab di dalam subbab kesatu, maka digunakan cara
penomoran sub-bab seperti contoh. Penulis dimohon menghindari tingkatan sub-bab di
dalam sub-bab yang lebih dari dua tingkatan.

	
  
3.1.2. Sub-bab Kedua Poin Dua
Jika masih ada sub-bab di dalam subbab kesatu, maka digunakan cara
penomoran sub-bab seperti contoh. Penulis dimohon menghindari tingkatan sub-bab di
dalam sub-bab yang lebih dari dua tingkatan.
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3.2. Subbab Kedua, dst.
Judul dan jumlah subbab disesuaikan dengan kebutuhan untuk menjawab rumusan
masalah yang telah disampaikan pada bab latar belakang masalah dengan ketentuan penulisan:
menggunakan jenis huruf Book Antiqua ukuran 10, bold, dengan menggunakan penomoran
angka Arab.
Apabila menggunakan gambar dalam tulisannya, maka gambar harus beresolusi tinggi
dan tidak pecah ketika dicetak.
Instrumen pendukung seperti tabel dan gambar harus pula disertai dengan analisis atau
penjelasan mengenai instrumen tersebut dan relevansinya dengan tulisan penulis.

4. Kesimpulan
Berisi simpulan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Jika terdapat dua rumusan
masalah, maka hendaknya kesimpulan juga terdapat dua poin. Ditulis menggunakan font Book
Antiqua 10. Paragraf pertama menjorok 1 cm dan penulisan kalimat antar paragraf tanpa spasi
(no before and after space). Spasi yang digunakan 1,15 dan paragraph rata kanan.
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