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Judul Naskah dalam Bahasa Indonesia 

Judul Naskah dalam Bahasa Inggris (italic) 
 

Nama Penulis Pertama 

(Instansi Penulis Pertama) 

 

Nama Penulis Kedua 

(Instansi Penulis Kedua) 

 dan seterusnya 

 
 

ABSTRAK (Times New Roman 11 pt) 

Artikel ini membahas tentang peningkatan jumlah partisipasi politik perempuan dalam 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari tahun ke tahun. Dengan adanya kebijakan 

afirmatif mendorong perempuan agar dapat berpartisipasi dan berkompetisi dalam 

memperebutkan kursi di DPRD. Ketika Kebijakan Afirmatif muncul, maka terjadi 

peningkatan jumlah perempuan dalam DPRD Sumatera Barat dari tahun ke tahun. Bahkan 

di Sumatera Barat jumlah partisipasi perempuan sudah melebihi batas minimum yaitu 

sebanyak 30%. Pada pemilu 2019 nantinya ada sebanyak 39,3 % perempuan di Sumatera 

Barat. Mengenai keterwakilan 30% untuk perempuan dalam daftar bakal calon dan zipper 

system, harus tetap dipertahankan keberadaannya dalam UU Pemilu. Akan lebih efektif lagi 

bila ketentuan ini diikuti dengan adanya sanksi bagi parpol yang tidak menjalankannya. 

Kata Kunci : Partisipasi, Politik, Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

 

ABSTRACT (Times New Roman 11 pt) 

This article discusses the increasing number of women as legislative members in the 

Regional House of Representatives (DPRD) from year to year in West Sumatra. The 

existence of an affirmative policy encourages women in West Sumatra to participate in and 

compete for seats in the Regional House of Representatives. The emergence of Affirmative 

Policy increases the number of women's in the DPRD in West Sumatra from year to year. 

Even in West Sumatra, women's participation has exceeded the minimum limit of 30%. In 

the 2019 election there were 39.3% of DPRD women candidates in West Sumatra. 

Regarding 30% representation for women in the list of candidates and zipper system, their 

existence have to be stated in the Law on General Election. It would be even more effective 

if this regulation was followed by sanctions for political parties that did not implement it. 

Keywords: participation, politics, women, regional representatives 
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A. Pendahuluan 

 Pendahuluan berisi latar belakang 

masalah dan tujuan penelitian atau kajian. 

Mulai dari Pendahuluan hingga Daftar 

Pusaka digunakan font Times New 

Roman, 12 pt, dengan spasi 1. Ukuran 

kertas yang digunakan adalah A4, Portrait. 
 

B. Metode Penelitian 

 Bagian ini berisi metode, proses 

atau cara yang dipilih secara spesifik untuk 

menyelesaikan masalah yang diajukan 

dalam penelitian atau kajian. 

C. Kerangka Teori 

 Bagian ini memaparkan teori, 

pendekatan atau konsep yang digunakan 

sebagai dasar berpikir untuk membahas 

tema naskah. 
 

D. Hasil dan Pembahasan 

 Temuan berisi hasil penelitian yang 

disampaikan secara lugas dan jelas.                        

Di dalamnya termasuk analisa dan 

interpretasi peneliti terhadap temuan 

dalam kaitannya dengan konsep atau teori 

yang dipergunakan dalam penelitian. 

 Untuk tabel atau diagram, di 

bagian atas tabel memuat nama tabel 

(Times New Roman ukuran 12),  

sedangkan di bagian bawah tabel 

dicantumkan sumber tabel (Times New 

Roman ukuran 11) dengan spasi tunggal. 

 

Tabel 1. Kategorisasi  
 

No. Nama  Kategori 

Positif Netral Negatif 

1. Alfa √   

2. Beta  √  

3. Gama   √ 
 

Sumber: Hasil Data Olahan dari LAN  

(http://lan.go.id/) 

 

Ketentuan gambar atau diagram 

diberi keterangan setelah gambar, diketik 

dengan mempergunakan font Times New 

Roman 12 dengan spasi tunggal. Di bagian 

bawah gambar atau diagram dicantumkan 

keterangan gambar dan sumber gambar. 

Bila menggunakan gambar berwarna, 

maka pastikan dapat terlihat dengan jelas 

bila dicetak secara hitam putih.  

 

Gambar 1. Diskusi Internal 

Sumber: Tempo Edisi 26 Februari 2018 

 

 

Gambar 2. Target Energi Mix  

Sumber : Perpres 5/2006 
 

E. Penutup 

 Berisi kesimpulan atau 

rekomendasi sebagai jawaban terhadap 

masalah penelitian yang dihadapi dan 

saran yang disampaikan oleh peneliti 

sesuai dengan kesimpulan yang ditariknya. 
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