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TEMPLATE PENULISAN JURNAL HUKUM SARASWATI  

DENPASAR  
Penulis1), Penulis2, Penulis Selanjutnya 

1) 2)Nama Institusi 
 Email: Info@unmas.ac.id 2) 

 

Abstract 
 This template consists of instructions for writing the Saraswati Law Journal 
(JHS), the first instructions regarding Abstracts made in English and Indonesian, 
in the English abstract editorial using Italic fonts while for Indonesian abstracts 
using regular fonts. The abstract title is written in News Time Roman font in bold 
(Bold) with a size of 14 pt, for the initial substance of the abstract, it should be 
written in a stop position, tab left, point 0.75 cm in the font Times New Roman 12 
pt, 1 space, Justify paragraph form, with a maximum of 200 the word. Abstract 
contains compaction of the purpose of writing, research methods, and discussion 
results. 
 
Keywords : a maximum of 3-5 words / phrases 
 

Abstrak 
 Template ini terdiri dari instruksi untuk penulisan Jurnal Hukum Saraswati 
(JHS), intruksi pertama mengenai Abstrak yang dibuat dalam bahasa Inggris dan 
bahasa Indonesia, dalam redaksi abstrak bahasa Inggris menggunakan font Italic 
sedangkan untuk abstrak Indonesia menggunakan font biasa. Judul abstrak ditulis 
dengan font News Time Roman dicetak tebal (Bold) dengan ukuran 14 pt, untuk 
awal substansi dari abstrak di ditulis di posisi berhenti tab kiri point 0,75 Cm dengan 
bentuk font Times New Roman 12 pt, 1 spasi, bentuk paragraf Justify, dengan 
maksimal 200 kata. Abstrak memuat pemadatan dari tujuan penulisan, metode 
penelitian, dan hasil pembahasan. 
 
Kata Kunci : maksimal 3-5 kata/frasa 
 
 
A. Pendahuluan 

 Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 

merupakan jurnal yang diterbitkan 

oleh Fakultas  Hukum Universitas 

 
 1 Jurnal Hukum Saraswati 
menggunakan kutipan dalam penulisan 
menggunakan footnote dengan awal di ditulis 

Mahasaraswati Denpasar dua kali 

dalam setahun (Bulan Maret Dan 

September).1 Tulisan yang diterima 

adalah menyangkut masalah hukum 

di posisi berhenti tab kiri point 0,75 Cm, 
menggunakan font Timens New Roman 10,  
bentuk paragraf Justify spasi 1. 
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baik dalam kajian pidana, perdata, 

internasional, tata negara dan tata 

usaha negara, maupun kajian bisnis 

Tulisan belum pernah dimuat atau 

tidak sedang diajukan pada jurnal atau 

penerbit lain.2 

 Naskah makalah yang ditulis 

menggunakan kertas dengan ukuran 

standar A4, dengan ukuran margin 

atas dari kiri 4cm dan margin kanan 

dan bawah 3cm, diketik, 1,5 spasi, 

jumlah halaman pada naskah makalah 

adalah  minimal 10 dan maksimal 15  

halaman, font time new roman 

dengan size 12.3 

 Untuk penulisan teks digunakan 

format dua kolom. Jarak kedua kolom 

6 mm (0.24 inch). Jenis tulisan yang 

digunakan adalah Times New 

Roman. Judul paper ditulis huruf 

besar dan diletakkan di baris pertama 

halaman satu dan terpusat dengan 

 
 2 Catatan kaki (Footnote) dari Buku, 
ditulis menggunakan gaya American 
Psychological Association (APA Style) : 
Nama pengarang, dibalik. tahun terbit. judul 
buku (cetak miring). Penerbit. Kota. halaman. 
Contoh Anshori, Abdul Ghofur. 2009. 
Filsafat hukum. Gadjah Mada Universitas 
Press. Yogyakarta. h.25. 
 3 Catatan kaki (Footnote) dari Jurnal 
ditulis, Nama, penulis dibalik. Tahun. judul 
(dicetak miring). nama judul penerbit. Edisi. 
Halaman. Contoh : Harwathy, Tjok Istri Sri. 
2010. Pengaruh Kebudayaan Terhadap 
Penegakan Hukum Di Masyarakat. Maha 

menggunakan ukuran huruf 14 poin 

serta bercetak tebal. Setelah judul 

diletakkan baris kosong ukuran 14-

poin. Kemudian dituliskan nama 

penulis (12 poin spasi 1),  dan 

diketikkan nama institusi serta alamat 

(12 poin, spasi 1) para penulis secara 

terpusat. Nama penulis yang dapat 

diajak untuk korespondensi harap 

diberi tanda superscript bintang 

dengan menyertakan alamat email di 

bawah nama dan alamat institusi4.  

B. Metode Penelitian 

 Dalam penulisan naskah makalah 

harus berisikan Metode penelitian 

dengan menyatakan jenis penelitian 

yang digunakan, metode pendekatan, 

sumber bahan hukum, maupun 

sumber data yang diperoleh, atau 

metode  pendekatan dalam kaitannya 

dengan judul dari jurnal yang di kirim 

Yustika Fakultas Hukum Mahasaraswati 
Denpasar. Vol. 7 No.7 September. h. 5. 

 4 Catatan kaki (Footnote) dari Makalah 
ditulis : Nama, pengarang dibalik. Tahun. 
judul makalah (dalam tanda kutip). tema 
seminar/lokakarya. Penyelenggaraan. 
Tempat. Waktu. Halaman. Contoh : Muladi. 
1909. “Fungsionalisasi Hukum Pidana di 
dalam kejahatan yang dilakukan oleh 
korporasi”. makalah pada seminar nasional 
kejahatan korporasi. FH UNDIP Semarang. 
23-24 November. h. 2. 

https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2


Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Volume. 03, Nomor  01, (2021)  
ISSN (Cetak) : 2715-758X  ISSN (Online): 2720-9555 

DOI: https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2  
https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/J 

3 
 

tanpa menjelaskan dengan panjang 

lebar. 

C. Pembahasan 

 Dalam hal pembahasan, memuat 

naskah makalah yang merupakan 

hasil penelitian, hasil dari pemikiran  

atau gagasan ilmiah dari penulis yang 

tema atau sub temanya sesuai dengan 

judul dan permasalahan hukum  yang 

diangkat oleh penulis. Oleh karena 

itu, di dalam naskah makalah dapat 

berisikan tabel dengan dilengkapi 

JUDUL TABEL dan sumber TABEL 

yang diletakkan di tengah (Center), 

yang harus diikuti oleh komentar 

berdasarkan analisis penulis 

mengenai tabel tersebut. Apabila 

tabel diperoleh berdasarkan hasil 

publikasi seseorang maka penulis 

wajib mencantumkan refrensinya 

melalui catakan kaki (footnote)  

Contoh: 

Tabel. 1 Sistem Hukum5 
 substansi Stuktur Budaya 

Kebijakan Ada Ada Ada 

PNS Ada Ada Ada 

Masyarakat Tidak ada Ada Tidak ada 

 

 
 5 Catatan kaki (Footnote) dari Internet 
ditulis, Pengarang, dibalik.  Tahun. judul 
(miring). alamta web. tanggal akses. Contoh: 
Raharjo, Agus. 2006. Kebijakan 
kirminalisasi dan Penanganan Cybercrime di 
Indonesia. 

D Simpulan dan Saran 

 Pada bagian simpulan  ini penulis 

memberikan hasil dari kesimpulan 

yang berisikan dari inti atau sari yan 

merupakan sebuah jawaban dari 

pembahasan yang telah di tulis di 

bagian pembahasan sebelumnya. 

Pada bagian saran yang di tulis oleh 

penulis berkaitan dengan hasil 

pembahasan dan hasil simpulan yang 

diperoleh oleh penulis. Pada bagian 

akhir tulisan disertai dengan daftar 

riwayat hidup singkat yang terdiri dari 

melampirkan nama, tempat dan 

tanggal lahir, riwayat pendidikan, 

instansi atau pekerjaan serta alamat 

kontak yang dapat dihubungi 

(alamat/email/HP). Pengirim naskah 

dilakukan dengan menyertakan soft 

copy yang dikirim ke alamat redaksi ” 

Fakultas Hukum Universitas 

Mahasaraswati Denpasar”, Jalan 

Kamboja, Denpasar, contact person : 

Made Hendra Wijaya SH.,MH, 

(081916260242), Ni Komang Ratih 

Kumala Dewi, S.H.,M.H. 

(082237413282 / email : 

http://www.unsoed.ac.id/newcmsfak/UserFil
es/File/HUKUM/Kriminalisasi_Crybercrime
.htm. diakses pada tanggal 9 Juni2001. 
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jhs.unmas@gmail.com). Naskah 

yang diterima oleh redaksi akan di 

rewiew dan apabila diterbitkan maka 

redaksi akan menghubungi penulis 

Daftar Pustaka 

Buku  

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. 

Filsafat Hukum. Gadjah mada 

University Press. Yogyakarta.  

Chazawi, Adami dan Ferdian, Ardi. 

2011. Tindak Pidana Informasi 

& Transaksi Elektronik. 

Banyumedia Publishing. Malang.   

Richard, M. Buxbaum. et. al.. 1996. 

European Economic and 

Business Law. 2 nd ed, de Gruyter. 

Germany.  

Jurnal   

Harwathy, Tjok Istri Sri. 2010. 

Pengaruh Kebudayaan Terhadap 

Penegakan Hukum Di 

Masyarakat. Maha Yustika 

Fakultas Hukum Mahasaraswati 

Denpasar. Vol. 7 .No.7 

September.  

Makalah   

Muladi. 1989. “Fungsionalisasi 

Hukum Pidana di Dalam 

Kejahatan yang dilakukan oleh 

korporasi”. makalah pada 

seminar nasional kejahatan 

korporasi. FH UNDIP Semarang. 

23-24 November. 

Internet   

Raharjo, Agus. 2006. “Kebijakan 

kirminalisasi dan Penanganan 

Cybercrime di Indonesia”. 

http://www.unsoed.ac.id/newcm

sfak/UserFiles/File/HUKUM/Kri

minalisasi_Crybercrime.htm. 

dikses pada tanggal 9 Juni2001.  

Peraturan Perundang-Undangan  

Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transsaksi 

Elektronik. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 58 dan Tambahan 

Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4843 
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