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Sk Rektor No. 1494 Tahun 2022
1. Proposal harus sesuai dengan roadmap pembimbing. Cek roadmap 

pembimbing di Prodi. 
2. Penulisan skripsi langsung berupa artikel ilmiah sesuai template 

https://docs.google.com/document/d/1hlBjSzklvZg4-
q0qW_i4H6TrByHe_nP_/edit?usp=sharing&ouid=103189399999841803885
&rtpof=true&sd=true

3. Wajib terbit atau submit (oleh dosen) sebagai syarat validasi Skripsi di 
perpustakaan untuk prasyarat wisuda. 

4. Validasi di lakukan di archive.umsida.ac.id 
5. Baca dengan seksama tutorial di 

https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/tutorial
6. Pastikan dokumen sesuai template di 

https://drive.google.com/drive/folders/1TtFjIE4i2yT28d1YV6A_ld1nrnfCV0j
N

https://docs.google.com/document/d/1hlBjSzklvZg4-q0qW_i4H6TrByHe_nP_/edit?usp=sharing&ouid=103189399999841803885&rtpof=true&sd=true
https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/tutorial
https://drive.google.com/drive/folders/1TtFjIE4i2yT28d1YV6A_ld1nrnfCV0jN
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Alur proses sesuai SK Rektor

SIM Mahasiswa

1. Unggah Bukti Validasi 

Unggah Ke Preprint 

Server sebagai syarat 

Wisuda

Pemenuhan Syarat Lulus Sesuai SN 
DIkti

Submit atau terbit ke luaran 

sesuai standar SN DIkti:

Sarjana: Jurnal Ilmiah terindeks 

Garuda

JIKA submit, maka yang submit 

adalah dosen

Jika belum submit atau terbit 

dimanapun submit dan terbit di 

acopen.umsida.ac.id 

Preprint Server

Unggah Artikel Ilmiah, data, 

salindia, video/poster,  

dokumen pengesahan, 

dokumen pembimbingan, 

serta berita acara ujian untuk 

penyimpanan data. 
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Urutan yang dilakukan
1. Mendapatkan topik dari fenomena, momentum, atau peristiwa, untuk kemudian di 

cari isu hukumnya (suatu permasalahan yang bisa dijawab atau diselesaikan 
dengan hukum atau prinsip-prinsip hukum)

2. Memastikan rumusan masalah (research problems). 
3. Menentukan pertanyaan penelitian (research question)
4. Mengumpulkan dan menelaah referensi untuk mencari penelitian sebelumnya 

apakah sudah ada yang menjawab pertanyaan penelitian atau bahkan rumusan 
masalah tersebut

5. Jika rumusan masalahmu belum terjawab maka disitulah letak research gap (celah 
penelitian).

6. Jika Research gap sudah ketemu, identifikasi pentingnya meneliti hal tersebut, dan 
menjelaskan apa bedanya dengan jawaban dari penelitian lain, ini namanya 
novelty (kebaruan)
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Referensi

minimal 25 referensi (jurnal) 

Hindari menggunakan blog "acak" untuk dijadikan referensi 

Setiap referensi yang dikutip dalam teks juga ada dalam daftar 
referensi (sebaliknya) 

Hasil yang tidak dipublikasikan dan komunikasi pribadi, tidak boleh 
ada dalam daftar referensi, tetapi mungkin disebutkan dalam teks. 

Hati-hati pada referensi dan gaya kutipan, silakan gunakan 
manajer referensi.
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Siapkan tools ini

Zotero, zotero firefox plug in

Database: lens.org, Google Scholar, Google Book.

Putusan: Web Putusan MA

Peraturan: Web database peraturan, peraturan.go.id atau JDIH
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Kriteria Judul

Maksimal 15 kata

informatif dan to the point

Fokus pada hasil penelitian

Hindari menggunakan jargon

Jangan menambahkan kata studi kasus jika itu bukan hal yang 
unik
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Judul

Assessing the Assurance of Legal Certainty and Equity of the 
Indonesian Law of Money Laundering

Force Majeure in Aircraft Lease Agreement and Covid-19: 
Indonesian and English Law Perspectives

Crime prevention through community empowerment: An 
empirical study of social capital in Kyoto, Japan
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Pendahuluan

1. Fokus pada penjelasan asal muasal ide (fenomena, peristiwa, 
momentum)

2. Paragraf pertama hendaknya langsung menyinggung term 
utama dalam judul

3. Paragraf selanjutnya disusun untuk membangun suatu proposisi 
hipotetik, alasan pemilihan topik, rumusan masalah, dan 
pertanyaan penelitian

4. Paragaraf akhir diisi dengan research gap kemudian novelty (ini 
yang disebut state of the art)
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Research gap
“Penelitian terkait blockchain juga relatif sepi dari pembahasan aspek hukum. Para peneliti lebih tertarik untuk

membahas dampak blockchain terhadap perekonomian. Tantangan kedepan, serta keamanannya [8]. Dunia

akademik seperti lebih terpikat dengan bagaimana memanfaatkan teknologi ini di bidang ilmunya masing-masing.

Seperti supply chain [9] atau kesehatan [10]. Penelitian hukum yang ada masih berfokus pada aspek legal dari

penerimaan cryptocurrency di setiap negara [11]. Bukan pada teknologi blockchain atau ekosistemnya. Bahkan

penelitian blockchain dari perspektif hukum hanya 331 artikel ilmiah saja Gambar 3.”

https://www.zotero.org/google-docs/?vzuc3T
https://www.zotero.org/google-docs/?DBtROW
https://www.zotero.org/google-docs/?lTzCiq
https://www.zotero.org/google-docs/?ToXm7p
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Novelty
“Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kurangnya literasi terkait blockchain dari sisi hukum. Sekaligus

membantu implementasi teknologi blockchain secara luas. Maraknya pengguna ekosistem blockchain di dunia dan di

Indonesia pada khususnya. Menimbulkan pertanyaan terkait status hukum usaha dan perlindungan hukum para

penggunannya. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menemukan skema yang tepat untuk melakukan legal audit

pada usaha berbasis blockchain. Skema yang ditemukan nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan uji

tuntas mandiri sebelum berinteraksi dengan usaha blockchain terkait. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan

masyarakat untuk melakukan evaluasi mandiri terhadap suatu usaha berbasis blockchain, sehingga tidak terjebak pada

penipuan atau kejahatan lain berbasis blockchain. Serta menjadi penelitian awal dari penentuan standar hukum pendirian

usaha berbasis blockchain. “
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Metode

Tuliskan metode dengan kalimat lampau (past tense), yang berarti 
kegiatan sudah dilakukan.

Tidak perlu menjelaskan atau mendefinisikan istilah istilah yang ada 
pada metode.

Cukup narasikan upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk 
menjawab rumusan masalah, pengambilan data dari mana, 
alasan pemilihan data, kriteria pemilihan data, lokasi ambil 
datanya dimana, filternya apa saja, kemudian analisanya 
bagaimana, jika menggunakan software, pakai software apa.

Narasikan semua tahapan dengan jelas dan terang
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Metode
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Tabel dan gambar
1. Semua tabel dan gambar pastikan terletak sedekat mungkin dengan kalimat yang menyebutkannya. 

2. Tabel dan gambar baru muncul setelah disebutkan dalam kalimat sebelumnya. 

3. Pastikan semua tabel dan gambar bisa terlihat jelas dan mudah di baca

4. Gunakan nomor untuk identifikasi tabel dan gambar. Tidak boleh menyebutkan “ tabel diatas” tabel 
dibawah” tapi tabel 1” dst

5. Posisi tabel dan gambar sebaiknya selalu dibagian atas dari suatu halaman. 



15

Gambar
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Simpulan
1. Simpulan cukup menyatakan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan penelitian yang telah

dinyatakan di bagian pendahuluan.

2. simpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan,

3. tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis.

4. Bila perlu, di bagian akhir simpulan dapat juga dituliskan hal-hal yang akan dilakukan terkait

dengan gagasan selanjutnya dari penelitian tersebut
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Contoh simpulan
“Uji tuntas hukum memiliki tujuan yang sama dengan audit hukum yakni mitigasi risiko. Ketiadaan standar

yang baku terhadap uji tuntas hukum secara umum, dapat diisi dengan standar yang sudah ada pada audit hukum,

kecuali uji tuntas hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum pasar modal dalam lingkup pasar modal. Karena

mereka sudah memiliki standar khusus yang ditetapkan oleh perkumpulannya. Adanya hasil penelitian ini

diharapkan dapat memudahkan praktisi hukum dalam melakukan uji tuntas hukum di kemudian hari”



18

Abstrak
Maks 100-150 kata 

isi: pengantar, tujuan riset, hasil dan pembahasan, dampaknya terhadap keilmuan atau masarakat pada 
umumnya. 

Harus ditulis dalam bentuk lampau 

Hindari kutipan dalam abstrak




