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PROSES PENYUSUNAN TESIS 
 
 

A. Penulisan dan Pembimbing Tesis 
a. Persyaratan Penulisan Tesis 

1) Waktu pembimbingan tesis pada Semester IV. Pada semester II diharapkan telah 
mempunyai Usulan Penelitian Tesisi (UPT). 

2) Terdaftar sebagai mahasiswa pada Semester IV (telah melakukan daftar ulang dan 
tidak dalam keadaan cuti). 

3) Seluruh mata kuliah wajib telah ditempuh dan lulus. 
 
b. Proses Penulisan Tesis 

1) Mengikuti Seminar Penyusunan Usulan Penelitian (SUP) Tesis (akhir Semester II). 
2) Mengajukan permohonan penyusunan tesis yang ditujukan kepada Ketua 

Program Studi  (Form. 1) dan dilampiri transkrip nilai dan Usulan Penelitian Tesis 
yang sudah melalui SUP.  

3) Ketua Program Studi memeriksa usulan penelitian tesis. Bagi usulan penelitian 
tesis yang telah memenuhi ketentuan penulisan, maka Ketua Program Studi akan 
menunjuk Calon Pembimbing Tesis sesuai materi yang akan diteliti (Form. 3). 

4) Mahasiswa yang telah mendapatkan Formulir Penunjukan pembimbing tesis, 
dapat menghadap Calon Pembimbing dengan membawa surat pengantar 
Penunjukan Pembimbing (Form. 2) dan Usulan Penelitian Tesis serta diantar 
langsung oleh mahasiswa bersangkutan kepada Pembimbing untuk meminta 
persetujuan membimbing tesis (Form. 4).   

5) Setelah mendapat persetujuan pembimbing tesis, maka mahasiswa bersangkutan 
sudah dapat melakukan penelitian dengan pembimbingan sepenuhnya sampai 
selesai penelitiannya. Selama bimbingan mahasiswa wajib mengisi Catatan 
Pertemuan Penulisan Tesis (Form 5).  

6) Apabila pembimbing tesis menyatakan bersedia menjadi pembimbing tesis, 
mahasiswa bersangkutan diharuskan melaporkan kepada Sekretariat dengan 
menyampaikan foto copy formulir kesediaan pembimbing tesis selambat-
lambatnya satu minggu setelah persetujuan pembimbingan tesis ditandatangani. 

7) Untuk kesempurnaan penyusunan tesis, Pembimbing dapat menunjuk seorang 
“reader” yang dipandang memiliki keahlian. Peranan seorang “reader” dalam hal 
ini adalah untuk membantu Pembimbing menelaah naskah tesis dan 
menyampaikan saran-saran kepada Pembimbing, akan tetapi tidak ikut menguji. 

8) Seminar Hasil Penelitian Tesis (SHP).  
9) Penyusunan penulisan tesis dianggap selesai setelah Pembimbing menyatakan 

bahwa tesis mahasiswa yang  bersangkutan sudah selesai dibimbing dan telah 
menyempurnakan hasil penelitan dengan saran-saran pada Seminar Hasil 
Penelitian. Naskah akhir siap untuk diuji dengan dibubuhkannya tanda tangan 
Pembimbing pada lembar persetujuan ujian (Form. 6).  

10) Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan menyerahkan naskah akhirnya paling 
lambat satu minggu setelah penyusunan penulisan tesis dinyatakan selesai. 
Bagian Administrasi Akademik (sekretariat) akan menentukan Dosen Penguji dan 
Tanggal Ujian (Form. 7).  
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11) Naskah Tesis yang diserahkan ke Sekretariat (boleh dijilid) sebanyak 3 (tiga) buah, 
dan harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pedoman Penyusunan 
Tesis. 

 
c. Kerangka Penulisan Usulan Penelitian 

1) Pengantar (latar belakang dugaan - hunch). 
2) Pernyataan Masalah (Statement of the Problem). 
3) Butir 2 difokuskan ke sejumlah (3-5) Pertanyaan Penelitian (Research Questions) 

secara sistematis dan runut. 
4) Maksud dan Tujuan Penelitian. 
5) Metodologi. 
6) Kerangka Teori dan Konsep. 
7) Bahan Pustaka (minimal 5 (lima) buku dan 5 (lima) karangan yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian). 
 

d. Pembimbing Tesis 
1) Penulisan tesis dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan seorang 

Pembimbing. 
2) Seorang Pembimbing tesis terdiri dari staf pengajar Program Magister Ilmu 

Hukum yang mendalami bidang yang dijadikan topik tesis. 
3) Pembimbing melakukan bimbingan: 

a) Mengenai Materi sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas. 
b) Mengenai Teknis Penulisan. 

 
e. Ujian Tesis 

1) Panitia  Penguji 
a) Ujian tesis dilakukan secara terbuka dan dipimpin oleh Ketua Program Studi 

atau yang mewakilinya. 
b) Panitia Penguji Tesis terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-

banyaknya 5 orang. 
c) Yang berhak menguji adalah mereka yang bergelar minimal Magister atau 

mereka yang oleh Program Pascasarjana dipandang menguasai bidang 
ilmunya dan pelaksanaannya dikaitkan dengan jabatan akademik. 

2) Penilaian Ujian 
a) Penilaian ujian meliputi penguasaan materi yang ditulis dalam tesis dan hal-

hal lain yang diajukan oleh penguji, sepanjang berkaitan dengan isi seputar 
tesis. 

b) Keputusan lulus tidaknya ujian tesis, penilaiannya diserahkan pada penguji. 
c) Apabila peserta ujian tesis dinyatakan tidak lulus, maka ia wajib memperbaiki 

tesis dan atau menempuh ujian ulangan dalam waktu 3 s.d. 6 bulan maksimal 
2 kali, selama hal ini tidak melebihi batas waktu studi yang telah ditentukan. 

d) Apabila peserta ujian tesis yang tidak lulus dan telah melampaui batas waktu 
studi, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan Surat Keterangan 
Telah Mengikuti Program Magister Ilmu Hukum oleh Program Magister Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. 
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PENGETIKAN NASKAH 
 
 
A. Ukuran Kertas 

1. Ukuran Kertas Menggunakan kertas jenis HVS (80 gram) putih dengan ukuran 
kuarto (21,5 cm x 28 cm). 

2. Jarak antara pinggiran kerja dengan tulisan, adalah sebagai berikut (lampiran 2):  
a) dari samping kiri 4 cm;  
b) dari samping kanan 2,5;  
c) dari atas 4 cm; dan 
d) dari bawah 3 cm.  
Nomor bab diketik 6 cm dari tepi atas, dan untuk judul bab diketik 7,5 cm dari 
tepi atas. 

 
B. Penomoran 

1. Nomor halaman dapat dicantumkan pada tengah halaman sebelah bawah atau 
sudut kanan atas dengan batas 1,5 cm dari tepi kertas. 

2. Judul bab ditulis di bagian tengah atas dengan huruf kapital dan tidak 
digarisbawahi atau tidak ditulis diantara tanda kutip. Judul bab juga tidak diakhiri 
dengan tanda titik. 

3. Penomoran halaman menggunkan nomor dengan angka Latin (1,2,3,4,5,… dst).  
4. Lembar sampul dalam sampai dengan lembar daftar istilah menggunakan angka 

romawi kecil ( i, ii, iii, iv, v, x, …dst) 
5. Penomoran isi tesis dapat dilakukan dengan sistem digital atau penggunaan huruf 

dan angka dengan urutan: I, A, 1., a., 1), a), (1), dan (a). 
 

C. Ukuran Huruf 
1. Huruf Menggunakan Times New Roman 12. 
2. Naskah diketik dengan jarak dua spasi. 
3. Untuk judul bab gunakan size 16 pt dan dicetak tebal (bold) dan ditulis huruf 

besar semuanya diletakkan di tengah. 
4. Untuk sub bab gunakan size 12 pt dicetak tebal (bold) dan dan ditulis huruf besar 

semuanya. 
5. Untuk sub-sub bab gunakan size 12 pt dicetak tebal (bold) dan tidak perlu huruf 

besar semuanya, hanya pada awal kata saja. 
6. Huruf miring berfungsi menggantikan garis bawah. Huruf miring biasanya 

digunakan untuk: 
a) Penekanan sebuah kata atau kalimat; 
b) Menyatakan judul buku atau majalah; atau 
c) Menyatakan kata atau frasa asing. 

 
D. Pencetakan dan Penjilidan 

1. Naskah tesis dibuat dengan menggunakan bantuan komputer yang dicetak 
dengan menggunakan pencetak (printer) dengan tinta hitam (bukan dot matrix) 
Khusus pada pencetakan gambar/tabel yang membutuhkan warna dapat dicetak 
berwarna. 

2. Naskah tesis dicetak pada satu muka halaman (tidak bolak-balik). 
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3. Halaman kosong diperlukan untuk pemisah bab baru menggunakan kertas 
berwarna mereh dan berlogo Pancasila. 

4. Tesis harus dijilid dengan sampul keras (hardcover) dengan warna coklat tua dan 
menggunakan tulisan kuning emas. 
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PENULISAN KUTIPAN 
 

 

A. Prinsip-Prinsip Mengutip 
a. Tidak mengadakan perubahan naskah asli yang dikutip. 

Kalaupun perlu mengadakan perubahan, maka seorang penulis harus memberi 
keterangan bahwa kutipan tersebut di ubah. Caranya adalah dengan memberi huruf 
tebal, atau memberi keterangan dengan tanda kurung segi empat. 

b. Bila dalam naskah asli terdapat kesalahan, penulis dapat memberikan tanda [Sic!] 
langsung di belakang kata yang salah. Hal itu berarti bahwa kesalahan ada pada 
naskah asli dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. 

c. Apabila bagian kutipan ada yang dihilangkan, penghilangan itu dinyatakan dengan 
cara membubuhkan tanda elipsis (yaitu dengan tiga titik). Penghilangan bagian 
kutipan tidak boleh mengakibatkan perubahan makna asli naskah yang dikutip.  
 

B. Cara Mengutip 
a. Kutipan langsung terdiri dari tiga baris atau kurang 

1) kutipan diintegrasikan dengan naskah. 
2) jarak antara baris dengan baris dua spasi. 
3) kutipan diapit dengan tanda kutip. 
4) akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas.  

b. Kutipan langsung terdiri lebih dari tiga baris. 
1) Kutipan dipisahkan dari naskah dengan jarak 3 spasi. 
2) Jarak antara baris dengan baris satu spasi. 
3) Kutipan bisa diapit tanda kutip, bisa juga tidak. 
4) Akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas. 
5) Seluruh kutipan diketik menjorok ke dalam antara 5-7 ketikan. 

c. Kutipan tidak langsung 
1) kutipan diintegrasikan dengan naskah. 
2) jarak antara baris dengan baris dua spasi. 
3) kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. 
4) akhir kutipan diberi nomor urut penunjukan yang diketik setengah spasi ke atas.  

 
 

C. Penulisan Catatan Kaki 
a. Catatan Kaki 

1) Buku 

1Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), hlm. 71. 

2Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu 
Tinjauan Singkat, Cet. 1., (Jakarta: Rajawali Perss, 1986), hlm. 40. 

3Arif Budijanto, Siswandi Sudiono, dan Agus Purwadianto, Kejahatan Seks dan 
Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual, (Jakarta: Media Pustaka, 1982), hlm. 
38. 
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4Edwar Djamaris, dkk., Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama, 
(Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1981), hlm. 3 - 5. 

5Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya 
Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan, 
diterjemahjan Matheos Nalle, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 37. 

6Morris L Cohen, Sionopsis Penelitian Ilmu Hukum, disadur oleh Ibrahim R. 
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 40.  

7Marian Gold Gallagher, Legal Encylopedias” dalam How to Find the Law, 7th 
ed. Edited by Morris L. Cohen, (St. Paul, Minnesota: West Publishing, 1976), p. 
272. 

8Badan Pembinaan Hukum Nasional, Lokakarya Sistem Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan, (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 51. 

 
2) Artikel Majalah Ilmiah 

9I Nyoman Nurjaya, “Azas Presumption of Innocence di Negara Hukum 
Indonesia (Suatu Pemahaman Empirik)”, Hukum dan Pembangunan 1 (Januari 
1982): 63. 

10Satjipto Rahardjo, “Batas-batas Kemampuan dan Bekerjanya Hukum”, Suara 
Pembaruan (30 Desember 1988): 6. 

11Satjipto Rahardjo, “Kejahatan Sebagai Penyakit Sosial”, Kompas (8 Maret 
1983): 4. 

 
3) Makalah 

12Mardjono Reksodiputro, “Usul Kearah Sistem Penemuan Kembali Peraturan 
Perundang-undangan RI”, (Makalah disampaikan pada Lokakarya Sistem 
Penemuan kembali Peraturan Perundang-undangan, Malang, 24-26 Maret 1977), 
hlm. 88. 

 
4) Wawancara 

13Mudjono, S.H., wawancara pribadi, Mahkamah Agung, Jakarta, 18 
Desemeber 1980. 
 

5) Skripsi, Tesisi dan Disertasi yang belum dipublikasikan 

14Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Suatu 
Percobaan Penterapan Metode Yuridis-Empiris untuk Mengukur Kesadaran 
Hukum Mahasiswa Hukum terhadap Peraturan Lalu-lintas)”, (Disertasi doktor 
Universitas Indonesia, Jakarta, 1977), hlm. 113.  

 
6) Media Online 

15CNN Interactive, Cable News Net Work, (19 Juni 1998), terdapat di situs 
<http:// www.cnn.com /iteractive/293/Cable/1276.html>. 
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16Fleeting Conciousness, US News Online, (1 juli 1998), terdapat di situs 
http://www.usnews.com /usnews/issue/980629/29brain.html>. 
 

7) Peraturan Peundang-Undangan 

17Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2. 

18Indonesia, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 1, LN 
No. 1 tahun 1967, TLN. No. 2818, Pasal 4. 

19Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],  Diterjemahkan 
oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 8, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), 
Pasal 1338. 

 
b. Pengulangan Sumber Kutipan 

1) Ibid. 
Ibid singkatan dari ibidem, artinya pada tempat yang sama. Digunakan apabila 
catatan kaki yang berikut menunjuk kepada sumber yang telah disebut dalam 
catatan nomor sebelumnya. Jika halamannya sama pergunakan singkatan Ibid. 
saja, namun bila halamannya berbeda setelah singkatan Ibid. dicantumkan nomor 
halamannya. 
Contoh: 

1Dedi Soemardi, Sumber-Sumber Hukum Positip (Bandung: Alumni, 1980), 
hlm. 10. 

2Ibid. 

3Ibid., hlm. 34. 
 

2) Op. cit. 
Op. cit. singkatan dari opere citato, artinya pada karya yang telah dikutip. 
Digunakan apabila sumber pertama ingin diulang, padahal ada sisipan dari sumber 
lain. 
Contoh: 

1Wirjono Prodjodikoro,  Azas-Azas Hukum Perdata, (Tanpa tempat: Sinar 
Bandung, 1981), hlm. 20. 

2Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Aksara Baru, 
1980), hlm. 60. 

3Prodjodikoro, op. cit., hlm. 51. 
 

3) Loc. cit. 
Loc. cit singkatan dari loco citato, artinya pada tempat yang telah dikutip. 
Digunakan apabila sumber pertama (yang berupa buku) dengan halaman yang 
sama diulang, padahal ada sisipan dari sumber lain. Tetapi ada juga yang 
memakainya khusus untuk artikel majalah, harian atau ensiklopedi. 
Contoh: 

1Komar Kantaatmadja, “Hukum Perusahaan bagi Perusahaan-perusahaan 
Asean”, Hukum Nasional (1 Januri 1984): 45. 

http://www.usnews.com/usnews/issue/980629/29brain.html
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2R.M. Suryodiningrat, Azas-azas Hukum Perikatan (Bandung: Tarsito, 
1982), hlm. 59. 

3Kantaatmadja, loc. cit., hlm. 46. 

4Suryodiningrat, loc. cit. 
 
4.  Penulisan Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka digunakan dengan sistem aifabetis (sesuai dengan abjad). 
 
a. Buku 

Budijanto, Arif, Siswandi Sudiono, dan Agus Purwadianto. Kejahatan Seks dan Aspek 
Medikolegal Gangguan Psikoseksual. Jakarta Media Pustaka, 1982. 

Cohen, Morris L. Sionopsis Penelitian Ilmu Hukum, disadur oleh Ibrahim R. Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 1995. 

Djamaris, Edwar, dkk., Naskah Undang-Undang dalam Sastra Indonesia Lama. 
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, 1981. 

Mikkelsen, Britha. Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya 
Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan, 
diterjemahkan Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999. 

Soekanto, Soejono dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 1986. 

Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia 
Indonesia, 1990. 

 

b. Badan, Lembaga, atau Istitusi 

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Lokakarya Sistem Peyebarluasan Peraturan 
Perundang-Undangan. Bandung: Binacipta, 1977. 

 
c. Majalah 

Nurjaya, I Nyoman. “Azas Presumption of Innocence di Negara Hukum Indonesia 
(Suatu Pemahaman Empirik)”, Hukum dan Pembangunan 1 (Januari 1982): 63. 

Rahardjo, Satjipto. “Batas-batas Kemampuan dan Bekerjanya Hukum”, Suara 
Pembaruan (30 Desember 1988): 6. 

 
d. Makalah 

Reksodiputro, Mardjono “Usul Kearah Sistem Penemuan Kembali Peraturan 
Perundang-undangan RI”, Makalah disampaikan pada Lokakarya Sistem 
Penemuan kembali Peraturan Perundang-undangan, Malang, 24-26 Maret 1977. 

 

e. Skripsi, Tesis dan Disertasi yang belum dipublikasikan 
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Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Suatu Percobaan 
Penterapan Metode Yuridis-Empiris untuk Mengukur Kesadaran Hukum 
Mahasiswa Hukum terhadap Peraturan Lalu-lintas)”, Disertasi doktor Universitas 
Indonesia, Jakarta, 1977. 

 
f. Peraturan Perundang-Undangan 

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. 

________. Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 1, LN No. 1 
tahun 1967, TLN. No. 2818, Pasal 4. 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek],  Diterjemahkan oleh R. 
Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976. 

 
 

g. Internet 
 

Arinanto, Satya. Perdebatan Amandemen Pasal 8, (6 Sptember 2003) 
<http://www.cetro.or.id /pustaka/pasal8satya.html>. 

Asshiddigie, Jimly. Impeachmant, (19 Maret 2003) 
<http:/www.theceli.com/dokumen11/jurnal0909/jimly/j004.html>. 

 

http://www.cetro.or.id/pustaka/pasal8satya.html
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BAGIAN-BAGIAN TESIS  
 
 

A. BAGIAN AWAL TESIS 
Bagian awal tesis terdiri atas: 
1. sampul depan 
2. halaman sampul dalam 
3. halaman pernyataan keaslian tesis (Form. 8) 
4. halaman pengesahan 
5. halaman dewan penguji 
6. halaman kata pengantar 
7. halaman abstrak 
8. halaman daftar isi 
9. halaman daftar gambar 
10. halaman daftar tabel 
11. halaman daftar lampiran 
12. halaman daftar singkatan 

 
1. Sampul Depan (Cover) 

Sampul tesis berwarna coklat tua dengan tulisan kuning emas. Pada sampul 
tercetak logo UP, judul tesis, nama lengkap penulis, NPM, semester dan tahun akademik 
penyelesaian tesis. Jenis huruf (font) yang digunakan pada sampul adalah Times New 
Roman dengan huruf kapital, yang diletakan di tengah, dengan ketentuan ukuran sebagai 
berikut : 
a. Logo UP, ukuran tinggi 3,5 cm  
b. Judul tesis, ukuran huruf 16 pt 
c. Kata “TESIS, ukuran huruf 16 pt 
d. Kata “oleh”, ukuran huruf 12 pt 
e. Nama mahasiswa, ukuran huruf 14 pt  
f. NPM, ukuran huruf 14 pt 
g. Nama Program Studi, ukuran huruf 14 pt 
h. Semester dan tahun akademik , ukuran huruf 14 pt 
Contoh format penulisan sampul depan (cover) tesis ini dapat dilihat pada lampiran 3. 

Sedangkan untuk punggung sampul dituliskan nama penulis, NPM, judul, logo UP, 
dan tahun akademik penyelesaian. Ukuran huruf pada punggung sampul tergantung 
ketebalan tesis, minimal ukuran huruf 9 pt. dan maksimal 11 pt dengan menggunakan 
huruf kapital dan tulisan kuning emas. Posisi logo UP sama dengan posisi pada sampul 
depan (cover). Posisi logo UP tidak sama dengan judul dan keterangan lainnya. Format 
penulisan pada punggung sampul dapat dilihat pada (lampiran 4). 

 
2. Halaman Sampul Dalam 

Format penulisan pada halaman sampul dalam sama dengan sampul depan (cover) 
namun antara kata “TESIS” dan nama mahasiswa disisipkan kalimat sebagai berikut: 
 
TESIS INI DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI SEBAGIAN PERSYARATAN MENJADI MAGISTER 

HUKUM 
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Kalimat pernyataan diatas menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf 
kapital yang dicetak tebal (bold) dan diletakan di tengah dengan ukuran huruf 14 pt. 
Tulisan pada sampul dalam ini menggunakan huruf yang dicetak tebal (bold) Format 
penulisan ini dapat dilihat pada (lampiran 5). 

  
3. Halaman Pernyataan Keaslian Tesis 

Halaman pernyataan keaslian ditulis pada halaman baru. Halaman ini antara lain 
memuat judul tesis, pernyataan penulis tentang keaslian karya tulisnya dan tanda tangan 
serta nama penulis 

Kata PERNYATAAN KEASLIAN TESIS pada halaman ini ditulis dengan huruf Times 
New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt 
yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. 

Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt berjarak 1,5 
spasi. Judul tesis pada halaman ini ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal (bold). 
Sedangkan untuk isi kalimat pernyataan tidak dicetak tebal dan tidak perlu diletakan di 
tengah. Untuk tempat tanggal, tanda tangan, nama dan NPM diletakan di sebelah kanan 
dengan nama penulis digarisbawahi. Tanggal yang tercantum adalah tanggal 
penyelesaian tesis. Format penulisan halaman ini dapat dilihat pada (lampiran 6). 

 
4. Halaman Pengesahan 

Halaman ini memuat judul tesis, pernyataan pengesahan, nama dan tanda tangan 
dosen pembimbing serta tanggal pengesahan tesis. 

Judul Tesis pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf 
kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal (bold). Isi 
teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt berjarak 1 spasi. 
Judul tesis pada halaman ini ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal (bold) serta 
diletakan di tengah. Sedangkan untuk isi kalimat pengesahan tidak dicetak tebal dan 
diletakan di tengah. 

Bila terdapat satu pembimbing maka tempat nama pembimbing dan tanda tangan  
di sebelah kanan.dengan nama pembimbing digarisbawahi Namun apabila terdapat dua 
pembimbing maka tempat nama pembimbing dan tanda tangan diletakan di sebelah kiri 
untuk pembimbing pertama dan sebelah kanan untuk pembimbing  kedua  dengan  
nama  pembimbing  tersebut  digarisbawahi.  Format penulisan halaman pengesahan ini 
dapat dilihat pada (lampiran 7). 
 

5. Halaman Dewan Penguji 
Halaman ini memuat nama mahasiswa, NPM mahasiswa, dan tandatangan dewan 

penguji. Judul Tesis pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan 
huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal 
(bold). Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt berjarak 1 
spasi. Judul tesis pada halaman ini ditulis dengan huruf kapital dan dicetak tebal (bold) 
serta diletakan di tengah. 

Tempat nama dewan penguji dan tanda tangan  disusun secara vertical dari atas 
kebawah. Format penulisan halaman pengesahan ini dapat dilihat pada (lampiran 8). 
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6. Halaman Kata Pengantar 
Halaman ini ditulis pada halaman baru dan dibuat maksimal hanya 2 (dua) halaman 

saja. Yang diberi ucapan terima kasih adalah dosen pembimbing atas kontribusinya 
dalam menentukan judul, bimbingan, saran dan diskusi. Penulisan isi halaman ini 
menggunakan bahasa Indonesia yang baku. 
Kata KATA PENGANTAR pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan 
huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal 
(bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. 
Isi teks pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman 12 pt berjarak 1,5 spasi. 
Nama dosen pembimbing dicetak tebal (bold) namun tidak perlu menggunakan huruf 
kapital semuanya dan diletakan di tengah.  
 

7. Abstrak 
Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris , masing-masing dimulai 

pada halaman baru. Abstrak tidak melampaui dari satu halaman. Isi teks pada abstrak 
menggunakan jarak baris 1 spasi. 

 
8. Halaman Daftar Isi 

Halaman daftar isi ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR ISI pada halaman ini 
ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah 
dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi 
dari tepi atas kertas. Penyusunan dan ketentuan penulisan daftar isi adalah sebagai 
berikut : 
a. Penulisan kata: judul, pernyataan keaslian tesis, pengesahan, ucapan terima kasih, 

dan daftar ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf 
kapital yang berukuran 12 pt. Nomor halaman menggunakan angka romawi kecil (i, ii, 
iii, iv, v,…dst) 

b. Judul bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital 
yang berukuran 12 pt. 

c. Judul sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf 
kapital yang berukuran 12 pt. 

d. Judul sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman berukuran 
12 pt dan tidak perlu huruf besar semuanya, hanya huruf pertama kata saja yang 
menggunakan huruf kapital. 

e. Judul sub-sub-sub bab ditulis dengan menggunakan huruf Times New Roman 
berukuran 12 pt tidak perlu huruf besar semuanya, hanya huruf pertama saja yang 
menggunakan huruf capital.  

f. Judul bab dan sub nya tidak diakhiri dengan titik, sebab judul bukanlah sebuah 
kalimat. Halaman daftar isi dapat terdiri dari satu halaman atau lebih. 

 
9. Halaman Daftar Gambar 

Halaman daftar gambar memuat nomor gambar, judul gambar dan nomor halaman 
tempat gambar dimuat Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR GAMBAR 
pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang 
diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata 
tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. 
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Nomor gambar ditulis dengan dua angka arab yang dipisahkan oleh sebuah titik. 
Angka pertama menunjukan nomor bab tempat gambar tersebut terdapat, sedangkan 
angka kedua menunjukan nomor urut gambar dalam bab tersebut. Kata gambar dan 
nomor gambar pada halaman ini ditulis dengan dicetak tebal (bold), sedangkan judul 
gambar dan halaman tidak dicetak tebal. 

Di dalam isi tesis gambar, diletakan sedekat mungkin dengan judul atau nama 
gambar dan diletakan di tengah-tengah. Judul gambar ditulis dengan huruf kecil kecuali 
huruf pertama dari kata pertama yang ditulis dengan huruf kapital. Baris-baris judul 
gambar berjarak 1 spasi. 

 
10. Halaman Daftar Tabel 

Halaman daftar tabel memuat nomor tabel, judul tabel dan nomor halaman tempat 
tabel dimuat. Halaman ini ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR TABEL pada halaman 
ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah 
dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi 
dari tepi atas kertas. 

Nomor tabel ditulis dengan dua angka arab yang dipisahkan oleh sebuah titik. Angka 
pertama menunjukan nomor bab tempat tabel tersebut terdapat, sedangkan angka ke 
dua menunjukan nomor urut tabel dalam bab tersebut. Kata tabel dan nomor tabel pada 
halaman ini ditulis dengan dicetak tebal (bold), sedangkan judul tabel dan halaman tidak 
dicetak tebal. Di bagian dalam isi tesis,  tabel diletakan sedekat mungkin dengan judul 
atau nama tabel dan diletakan di tengah-tengah. Judul diletakan di atas tabel, dengan 
cara penulisan menggunakan huruf kecil kecuali  setiap awal kata pada judul yang ditulis 
menggunakan huruf  kapital.  Baris-baris   judul   tabel  berjarak 1  spasi.  Sumber tabel 
disebutkan di bawah tabel sebelah kiri dengan menggunakan ukuran huruf 10 pt dan 
dicetak miring (italic). 
 

11. Halaman Daftar Lampiran 
Halaman daftar lampiran memuat nomor lampiran, judul lampiran dan nomor  

halaman  tempat   lampiran dimuat  Halaman daftar   lampiran  ini  ditulis pada halaman  
baru. Kata DAFTAR LAMPIRAN pada halaman ini ditulis dengan huruf Times New  

Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt 
yang  dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas Kata  
lampiran menggunakan huruf Times New Roman dengan huruf kapital  berukuran 12 pt 
yang diikuti dengan nomor lampiran yang ditulis dengan angka arab dan dicetak  tebal   
(bold).  Sedangkan  judul   lampiran  tidak  semuanya menggunakan  huruf kapital hanya 
huruf pertama dari tiap awal kata saja. Judul lampiran dan nomor  halaman   tidak   
dicetak   tebal.  
 

12. Halaman Daftar Singkatan 
Halaman daftar singkatan ditulis pada halaman baru. Kata DAFTAR SINGKATAN pada 

halaman ini ditulis dengan huruf Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan 
di tengah dengan ukuran huruf 16 pt yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut 
adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. 

Halaman ini memuat singkatan istilah yang diletakan pada kolom pertama, nama 
istilah lengkap yang ditulis di belakang singkatannya yang diletakan pada kolom ke dua. 
Singkatan pada kolom pertama disusun berdasarkan abjad. 
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B. BAGIAN ISI TESIS 
Bagian isi tesis ini dibagi menjadi beberapa bab, yang diawali dengan bab pendahuluan 

dan diakhiri dengan bab kesimpulan. Jumlah bab tidak distandarkan tergantung keperluan 
dalam pembahasan isi tesis. 

Tiap bab ditulis pada halaman terpisah. Penulisan judul bab dengan menggunakan huruf 
Times New Roman dengan huruf kapital yang diletakan di tengah dengan ukuran huruf 16 pt 
yang dicetak tebal (bold). Jarak kata tersebut adalah 3 spasi dari tepi atas kertas. Judul bab 
terdiri dari nomor dan nama bab. Nomor bab ditulis pada baris pertama, contoh BAB I dan 
nama bab ditulis pada baris kedua, contoh PENDAHULUAN 
 
C. BAGIAN PENUTUP 
1. Daftar Pustaka 

Daftar pustaka bukan merupakan bab tersendiri. Oleh karena itu tidak diberi nomor 
bab. Daftar pustaka ditulis pada halaman baru dengan judul DAFTAR PUSTAKA berjarak 3 
spasi dari batas tepi atas. Daftar pustaka berisi semua pustaka yang digunakan dalam 
proses penyusunan tesis. Semua pustaka yang tercantum pada daftar pustaka harus 
benar-benar dirujuk dalam penulisan tesis. Format penulisan daftar pustaka dapat dilihat 
pada baba sebelumnya. 

 
2. Lampiran 

Lampiran dapat berupa tabel, gambar dan sebagainya yang merupakan pendukung 
kegiatan penulisan tesis. Lampiran ini ditulis pada halaman baru dengan judul LAMPIRAN 
berjarak 3 spasi dari batas tepi atas. 

  


