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ACADEMIC LEGAL WRITING

1

LATAR BELAKANG KEWAJIBAN

MENULIS DI JURNAL INTERNASIONAL

I. PermenPAN 17/2013 Tentang Jabatan

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya

– Kenaikan jabatan akademik dosen untuk menjadi

profesor minimal wajib memiliki karya ilmiah di

jurnal internasional bereputasi.

– (ps. 26 (4)c)
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II. Edaran Rektor UB bahwa penulisan yg

berhak mendapat insentif dan dapat

digunakan untuk pemeringkatan UB adalah

penulisan di jurnal yg ter-indeks Scopus.

• Lihat di http://www.elsevier.com/online-

tools/scopus/content-overview
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III. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit 

Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor

Kepala dan Guru Besar (Halaman 14)

� Majalah ilmiah internasional adalah majalah

ilmiah yang memenuhi kriteria sbb:
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a. Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar 

di bidangnya dan berasal dari berbagai 

negara serta berdomisili di negara masing-

masing.

b. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa PBB 

(Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina)

c. Artikel ilmiah berasal dari penulis berbagai 

negara.

d. Terbit secara teratur atau berkesinambungan 

serta beredar di berbagai negara.
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IV. Surat Edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 

tgl 27 Jan 2012 yg mensyaratkan bhw:

• Utk lulus prog Doktor hrs menghasilkan makalah 

yg diterima di jurnal internasional
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TEKNIK MENULIS 

DI JURNAL INTERNASIONAL
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TO THE POINT

• Contoh: Menuliskan Pembukaan UUD 1945, 

teori-teori perdagangan internasional, 

– untuk membahas  Dampak Perjanjian ASEAN –

China Free Trade Agreement Terhadap 

Kemandirian Pangan di Indonesia.

• Apakah itu to the point ??
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• Bagian Latar Belakang (Background) 

LANGSUNG menuliskan masalah apa yg 

terjadi, yg membuat penulis tertarik meneliti/ 

menulis artikelnya.

• Bagian Background tidak perlu menuliskan 

falsafah, teori, dan semacamnya.
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• Oleh karena itu, dalam praktek penulisan 

jurnal asing, bab khusus ttg kajian teori 

DIHILANGKAN.

• Atau kalau ada teori dan dasar falsafah, maka 

teori dan dasar falsafah tsb LANGSUNG 

dituliskan bersama pembahasan atau analisa 

permasalahannya.

• Tidak ditulis dalam BAB tersendiri.
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NEW, INNOVATIVE

MEMBERIKAN PERUBAHAN 

KE MASYARAKAT
• Contoh: 

– Membahas pelaksanaan Bank Syariah di 

Indonesia.

– Membahas perlindungan konsumen (anak 

sekolah) yg jajan cilok dan es krim di depan 

sekolah.

• Apakah bahasan di atas NEW, INNOVATIVE ?
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• Cek dulu di Internet, apakah topik atau 

permasalahan yg akan saudara tulis sudah 

pernah dipublikasikan di jurnal internasional.

• Reviewer dan Editor jurnal internasional hanya 

memasukkan artikel yg ada nilai 

kebaharuannya.
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PROVOCATIVE

• Jangan takut “nyleneh” karena orang asing 

justru suka sesuatu yang “provocative” yg 

menantang untuk dibahas lebih lanjut.

• Contoh: Perjanjian ACFTA melanggar 

konstitusi Indonesia.
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NOT REPETITIVE

• Jangan menulis topik yg sudah umum ditulis, 

KECUALI ada perkembangan barunya.

• Contoh:  CSR (Corporate Social Responsibility) 

terdengar “wah” padahal sudah banyak sekali 

yg menulis tentang pengaturan CSR di 

Indonesia.

• (lihat slide sebelum ini) 
14

• Jadi, jangan lagi menulis tentang pengaturan 

CSR di Indonesia. Sudah jenuh !!

• Boleh menulis CSR tapi perkembangan 

terakhirnya. Misal, CSR dikaitkan dengan 

persyaratan Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia 

yg akan diimpor ke European Union.
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NOT DESCRIPTIVE

• Dalam menulis artikel hukum, JANGAN hanya 

bersifat menggambarkan atau melaporkan 

data saja.

• BE CRITICAL !

• Sumber data/sumber hukum yg banyak dlm 

tulisan anda menjadi USELESS kalau tidak ada 

critic/opinion anda atas data/hukum tsb.
16
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CONTOH:

• Jangan menuliskan Pengertian CSR adalah 

blah blah blah

• Menurut pendapat X, CSR adlh blah blah blah

• Menurut pendapat Y, CSR adlh blah blah blah

• SO WHAT ??
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TETAPI BOLEH .......

– Penulis setuju dg pendapat X yg menyebut bahwa 

CSR adalah........... . Pendapat tersebut sesuai 

dengan fakta bahwa ........
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NOT DESCRIPTIVE (lanjutan)

• Rumusan masalah JANGAN:

– Bagaimana perbedaan pelaksanaan CSR di 

Indonesia dengan di Belanda ?

ATAU,

– Bagaimana pelaksanaan perbankan syariah di 

Indonesia ?
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APA YG MENJADI “JIWA” 

DARI TULISAN SAUDARA?

• Hypothesis

• atau, Rumusan Masalah yg akan dibahas/ 

diteliti dalam penelitian
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• Jangan menulis hal lain yg TIDAK 

berhubungan langsung dengan “jiwa” 

tulisan/penelitian anda.

• Contoh: Permasalahan yg akan diteliti adalah 

ketahanan pangan di Indonesia. Tapi yg anda 

tuliskan adalah pasal-pasal UUD 1945, teori 

tanggung jawab sosial, dsb, dsb......
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• Ingat! Jangan membingungkan pembaca/ 

penguji anda dg menulis hal-hal yg tidak 

berhubungan langsung dg “JIWA” tesis/ 

disertasi saudara

• Ingat! Waktu penelitian anda terbatas. Jangan 

dibuang2 dg menuliskan hal-hal yg tidak 

berhubungan langsung dg “JIWA” tesis/ 

disertasi saudara
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• Dalam prakteknya, HANYA SEDIKIT dari 

sumber bacaan yg kita baca ada hubungan 

langsung dg JIWA penelitian kita.

• Yg banyak adalah hal-hal yg ada hubungannya, 

TETAPI tidak langsung dg JIWA penelitian kita.

• Skip bagian dari sumber bacaan yg tidak 

berhubungan langsung dg JIWA penelitian.
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SUMBER TULISAN

• Tuliskan ! Tuliskan ! Tuliskan ! Di footnote.

• Ingat ! Disertasi/tesis anda harus dapat 

dibuktikan kebenaran akademiknya.

• Karena bidang hukum tidak memiliki 

laboratorium untuk pembuktian kebenaran 

penelitian anda,

• Maka................... 24
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• Gunakan buku text, jurnal hukum, hasil 

penelitian, hasil interview/observasi sebagai 

sumber bukti kebenaran tulisan anda.

• Tuliskan itu semua di footnote.

• Semakin banyak sumber bacaan/penelitian 

semakin akurat tulisan anda.

• Tetapi INGAT, pilih yg ada hubungan langsung dg 

JIWA penelitian anda.
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