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KATA PENGANTAR 

 

Kriteria atau standar lulusan Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman antara lain 

mampu menghasilkan publikasi di jurnal. Untuk itu pedoman penulisan tesis ini disusun 

untuk mengakomodasikan format penulisan tesis yang dapat dipilih mahasiswa, agar dapat 

diakomodasikan dalam rentang waktu studi empat semester mahir.   

Pedoman penulisan Tesis Pascasarjana ini mengacu penulisan akademik secara 

umum, lazim sesuai kaidah akadeik internasional, dengan mempertimbangkan capaian 

pembelajaran lulusan yang harus diselesaikan dalam rentang waktu masa studi sesuai 

ketentuan di kurikulum.  

Pedoman penulisan tesis Pascasarjana ini untuk dijadikan acuan penulisan tesis sejak 

diberlakukan menggantikan pedoman yang pernah diterbitkan sebelumnya dan yang sudah 

tidak untuk diacu kembali.  

Segala masukan untuk penyempurnaan di kemudian hari tentulah sangat diharapkan. 

 

 

Purwokerto,   1 Juli  2019 

Direktur, 

 

 

Dr. Ir. H. ACHMAD IQBAL, M Si.  

NIP 19580331 198702 1 001 
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BAB I.  

PANDUAN PENULISAN UMUM 

 

Format penulisan tesis Pascasarjana tersusun secara garis besar terdiri atas tiga 

bagian,  yaitu:  Bagian awal, Bagian Inti, dan Bagian Akhir tesis. Masing-masing Bagian 

tesis, formatnya diuraikan dalam bab terpisah di bab selanjutnya. Acuan atau pedoman 

umum penulisan tesis dirinci dalam paragraf-paragraf selanjutnya berikut. 

Semua huruf dalam tesis menggunakan Times New Roman. Font : 12 kecuali huruf 

dalam tabel atau gambar serta pada beberapa bagian atau hal pada bagian awal tesis. Font 

tabel atau gambar hurufnya dapat disesuaikan bahkan dapat menggunakan font 8 bila 

memang diperlukan. 

Spasi atau jarak antara baris (spasi) : 1,5 untuk seluruh naskah inti. Untuk bagian-

bagian tertentu spasi tidak 1,5. Tulisan judul tabel atau gambar spasi satu. Jarak spasi dari 

Judul ke Bab adalah dua spasi. Spasi dari Bab ke sub Bab adalah empat spasi. Spasi antar 

Sub Bab atau dari sub bab ke sub lain selanjutnya adalah tiga spasi. Spasi atau jarak antara 

Sub bab dengan tulisan naskah adalah dua spasi. Spasi untuk Ringkasan dan Summary 

adalah satu spasi. Spasi untuk daftar pustaka adalah satu spasi. Jarak spasi antara satu 

acuan atau pustaka ke pustaka selanjutnya di bagian daftar Pustaka adalah 1,5 (satu 

setengah) spasi.    

Tulisan bab dan judul bab rata tengah, huruf kapital, pada baris yang terpisah, 

tulisan bab mendahului judul bab. Contohnya pada penulisan pedoman ini, tulisan bab dan 

urut nomor bab menyatu, rata tengah dan kapital.  Sub bab (apabila ada) menggunakan 

angka bab titik diikuti nomor urut sub bab. Tidak ada contoh sub Bab di bab satu ini. 

Contoh penulisan sub bab ada di bab tiga panduan ini. 

Judul tabel atau gambar menyatu dalam satu kesatuan di satu halaman. Apabila 

tabel atau gambar membutuhkan lebih dari satu halaman, maka pemutusan atau 

pemotongan pada halaman yang berbeda, harus dengan keterangan lengkap sehingga dapat 

dibaca secara jelas lengkap walau terpisah halaman. Degan kata lain setiap tabel atau 

gambar dapat dibaca secara lengkap jelas apabila dipisah dari tesis, dengan kata lain tab 

atau gambar harus dapat berdiri sendiri (independent). 

Kertas untuk tesis adalah putih HVS 80 gram yang digunakan untuk seluruh tesis 

kecuali halaman sampul depan. Halaman tesis yang ada gambar foto, disarankan 

menggunakan kertas foto.  Antar bagian atau bab dalam tesis diberi halaman pemisah. 
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Halaman pemisah antar bab atau bagian lain yang dianggap perlu, berupa kertas kosong 

tipis (bukan HVS) warna pink atau merah muda. 

Kertas untuk sampul depan jilid tebal, kertas berwarna bendera pasca yaitu merah 

marun kode CMYK:8-100-100-45 (Statuta Unsoed, 2017). 

Margin tesis : bagian atas = 2 cm ; bagian bawah = 2 cm ; margin kiri = 3,5 

cm ; margin kanan 2 cm. 

Cover tesis final dijilid tebal warna bendera pascasarjana Unsoed. 
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BAB II.  

BAGIAN AWAL TESIS 

2.1. FORMAT DAN STRUKTUR BAGIAN AWAL TESIS  

Bagian awal tesis, berturut-turut terdiri atas : 

1. Sampul (Cover) Luar  

2. Sampul (Cover) Dalam. 

3. Halaman Judul. 

4. Lembar Pengesahan. 

5. Lembar Pernyataan keaslian tesis. 

6. Kata Pengantar. 

7. Daftar Isi  

8. Daftar Gambar (bila ada) 

9. Daftar  Tabel (bila ada) 

10. Daftar Istilah (bila ada) 

11. Daftar Foto (bila ada)  

12. Daftar Lampiran (bila ada) 

13. Daftar Singkatan (bila ada) 

14. Ringkasan 

15. Summary 

 

2.2. RINCIAN PENJELASAN  

Halaman sampul (cover) luar (depan) tesis final berlijid tebal : ditulis centre judul 

dengan huruf kapital ukuran font 14 warna putih, logo Unsoed berwarna, tulisan TESIS, 

nama Mahasiswa, NIM, nama kementrian font 14, universitas font 14, Pascasarjana, Nama 

Program Studi, Purwokerto, dan Tahun font 14 warna putih, antar spasi = 1 (satu). Contoh 

dapat dilihat pada Lampiran 1 dan 1a. 

Halaman sampul dalam sama dengan sampul luar hanya berbeda pada logo Unsoed 

tidak berwarna dan mulai halaman ini seterusnya hingga akhir tesis menggunakan kertas 

putih HVS 80 gram. Contoh halaman sampul dalam pada Lampiran 2. 

Halaman judul berisi judul tesis, lalu tulisan Tesis, tulisan : “ Untuk memenuhi 

sebagian persyaratan memperoleh gelar magister pada program studi X (ditulis lengkap 

nama progam studinya) Pascasarjana Universits Jenderal Soedirman Purwokerto”, 
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contohnya “Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister 

Bioteknologi Pertanian pada Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman” , kemudian 

ganti baris tulisan: “Dipertahankan pada tanggal dan bulan dan tahun waktu seminar hasil 

tesis dilaksanakan”, ganti dua baris nama Mahasiswa, NIM. Contoh pada Lampiran 3. 

Lembar pengesahan berisi tulisan judul tesis; nama Mahasiswa; NIM; disetujui dan 

disahkan; di (nama kota), Tanggal, bulan, dan tahun pelaksanaan Ujian Tesis; tabel 3 

kolom tanpa garis berisi nomor urut pada kolom kiri, nama-nama dan posisi pada kolom 

tengah, dan tanda tangan pada kolom kanan para penguji tesis diurut dari Pembimbing I 

(Utama), Pembimbing II (Pembantu), Penelaah 1, dan Penelaah 2, berturut-turut ditulis 

dari atas ke bawah, formatnya nama dibawahnya Posisi (Pembimbing atau Penelaah) di 

sebelah kiri dan Tanda tangan basah pada kolom kanan; bagian bawah kiri : Koordinator 

Program Studi diikuti nama prodi di bawahnya; nama; NIP; dan tanda tangan basah, di 

bagian kanan : mengetahui Direktur Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman; nama; 

NIP; dan tanda tangan; cap basah. Contoh pada Lampiran 4. 

Lembar pernyataan keaslian tesis berisi pernyataan mahasiswa : “ Saya yang bertanda 

tangan di bawah ini, nama, NIM, judul tesis, tulisan : Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Penelitian Tesis ini merupakan hasil penelitian sendiri dan bukan jiplakan 

(plagiasi). 

2. Pelaksanaan penelitian ini didanai oleh....... (tuliskan sumber dana yang digunakan: 

biaya sendiri/beasiswa/proyek penelitian dosen/sumber dana tertentu). 

3. Hak kekayaan intelektual penelitian ini menjadi milik institusi, dalam hal ini 

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). 

4. Hak publikasi penelitian ini ada pada para peneliti dengan kewajiban 

mencantumkan nama para peneliti sebagai author/co-author. 

5. Jika pemberi dana dari luar Unsoed tidak membuat perjanjian mengenai hak 

publikasi dengan peneliti, maka hak publikasi sepenuhnya ada pada para peneliti.   

 

Pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, tanpa paksaan atau tekanan apapun dari siapapun. 

Saya bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila terdapat hal-hal yang tidak benar 

di dalam pernyataan ini.  

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Tesis ini hasil plagiasi, 

maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh 

terkait dengan Tesis ini. 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya. 



5 

 

Kemudian tulisan Purwokerto, tanggal bulan tahun (bisa berbeda dari tanggal seminar hasil 

yaitu sebelum atau sesudah tanggal ujian tesis). Tanda tangan basah di atas meterai enam 

ribu rupiah.” Contoh pada Lampiran 5. 

Kata pengantar dari penulis termasuk berisi antara lain ucapan terimakasih kepada 

pihak-pihak yang terlibat dari saat awal proposal hingga submit tesis final atas peran 

bantuan yang diberikan kepada penulis. 

Daftar isi tesis uraian singkat lengkap yang menunjukkan dua hal, yaitu di bagian 

kiri menunjukkan bagian dan di bagian kanan nomor halaman bagian tersebut berada di 

tesis. 

Daftar Gambar adalah urutan atau list gambar-gambar yang ada dalam tesis, diurut 

sesuai nomor urut, misal Gambar 1.1. berarti gambar pertama pada Bab I, Gambar 2.1 

berarti gambar pertama pada Bab 2; Gambar 3.2 berarti Gambar kedua di Bab 3, dan 

seterusnya. Pada daftar gambar, seperti pada daftar isi berisi dua hal yaitu di sebelah kiri 

judul gambar, di sebelah kanan nomor halaman tesis gambar itu berada. 

Daftar  Tabel adalah urutan atau list tabel-tabel (atau tabel bila hanya satu tabel) yang 

ada dalam tesis, diurut sesuai urutan muncul di tesis, misal Tabel 1.1. berarti tabel pertama 

pada Bab I, Tabel 2.1 berarti tabel pertama pada Bab 2; Tabel 3.2 berarti tabel kedua di 

Bab 3, dan seterusnya. Pada daftar tabel, seperti pada daftar isi berisi dua hal yaitu di 

sebelah kiri judul tabel, dan di sebelah kanan nomor halaman tesis tabel itu berada. 

Daftar Istilah adalah urutan atau list istilah-istilah yang ada dalam tesis, diurut sesuai 

alphabet atau susunan alfabetikal. Pada daftar istilah, berisi tiga hal yaitu di sebelah kiri 

istilah, tengah makna istilah, di sebelah kanan halaman tesis istilah itu berada. 

Daftar Foto adalah urutan atau list foto-foto yang ada dalam tesis, diurut sesuai urutan 

foto dalam tesis, misal Foto 1.1. berarti foto pertama pada Bab I, Foto 2.1 berarti foto 

pertama pada Bab 2; Foto 3.2 berarti foto kedua di Bab 3, dan seterusnya. Pada daftar foto, 

seperti pada daftar gambar, berisi dua hal yaitu di sebelah kiri judul foto di sebelah kanan 

nomor halaman tesis foto itu berada. 

Daftar Lampiran adalah urutan atau list lampiran yang ada dalam tesis, diurut sesuai 

nomor urut, misal Lampiran 1. , Lampiran 2. ; Lampiran 3. , dan seterusnya.  Pada daftar 

Lampiran, seperti pada daftar isi berisi dua hal yaitu di sebelah kiri judul Lampiran, di 

sebelah kanan nomor halaman tesis Lampiran itu berada. 

Daftar Singkatan adalah urutan atau list singkatan-singkatan yang dipakai atau ada 

dalam tesis, diurut sesuai alphabet atau susunan alfabetikal. Pada daftar singkatan, berisi 
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tiga hal yaitu di sebelah kiri singkatan, tengah kepanjangan singkatan, di sebelah kanan 

halaman tesis singkatan itu berada. 

Ringkasan berisi keseluruhan isi inti tesis secara ringkas namun lengkap 

mengandung pendahuluan, metoda, hasil, pembahasan, simpulan dan saran atau 

rekomendasi. Pembimbing dapat membantu agar ringkasan ini benar-benar ringkas namun 

tetap lengkap, lebih panjang dari abstrak pada umumnya.  

Summary adalah ringkasan dalam versi bahasa Inggris. Jadi summary juga lengkap 

walau ringkas berisi inti tesis dari pendahuluan (latar belakang, tujuan, manfaat), metoda, 

hasil, pembahasan, simpulan, dan rekomendasi atau saran ditulis dalam bahasa Inggris.    
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BAB III. 

BAGIAN INTI TESIS 

 

3.1. FORMAT PERTAMA 

Berisi sajian utama tesis terdiri atas enam bagian besar berupa lima bab dan acuan 

atau daftar pustaka, yaitu berturut-turut adalah : Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metoda 

Penelitian, Hasil Dan Pembahasan, Simpulan, dan Daftar Pustaka. 

 

3.1.1. BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi uraian singkat dan komprehensif memuat latar belakang, 

permasalahan, tujuan penelitian, hipotesis (bila riset eksperimental bila riset deskriptif 

tidak harus ada hipotesis), dan manfaat. 

 

3.1.2.  BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka berisi review teorities dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan 

dan erat berkaitan dengan tujuan penelitian tesis, relevan dengan metoda, relevan dengan 

manfaat riset tesis. Di bab ini mahasiswa harus menulis dengan kalimat sendiri isi dari 

semua acuan yang digunakan, agar nantinya tidak terkena program deteksi kesamaan 

(similarity) yang melampaui 20% untuk seluruh tesis, misalnya Turnitin. Keterampilan 

mahasiswa dibawah bimbingan pembimbing dalam membuat parafrase ditampilkan agar 

program atau sistem deteksi similarity kelak setelah tesis final hasil Turnitinnya tidak 

melampaui 20%.   

 

3.1.3. BAB III. METODA PENELITIAN 

Bagian ini dapat dirinci ke dalam sub-sub bab sesuai kebutuhan, misalnya yaitu 

sub bab materi penelitian, peralatan penelitian, rancangan percobaan atau metoda 

sampling, perlakuan, pengambilan data penelitian, atau cara kerja yang bisa juga dibuat 

sub-sub bab, termasuk sub bab analisis data. Sub bab disesuaikan dengan riil kekhasan riset 

tesis yang dilaporkan tersebut.  

 

3.1.4. BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian hasil dan pembahasannya harus dipisahkan. Dengan kata lain pada bab ini 

bagian antara data-data yang menunjukan hasil termasuk hasil analisis dipisahkan dengan 
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bagian pembahasan. Jadi, minimal ada dua sub bab di bab ini yaitu sub bab hasil dan sub 

bab pembahasan.  

Pada bagian hasil, data harus disajikan secara sistematis, mudah ditangkap, jelas 

satuannya, menggunakan standar internasional untuk satuan atau ukuran, menggunakan 

istilah atau singkatan yang baku atau standar, sudah dibakukan, atau lazim di dunia 

akademik.    

 

3.1.5. BAB V. SIMPULAN 

Bab ini berisi dua hal yaitu simpulan dan saran atau rekomendasi atas hasil 

penelitian tesis. Simpulan merupakan intepretasi atas hasil dan pembahasan yang diperoleh 

dalam riset topik tesisnya. Sub bab simpulan berisi interpretasi terhadap hasil dan 

pembahasan dan sub bab saran atau rekomendasi berisi riset selanjutnya, langkah ke depan 

atau saran sebagai konsekuensi logis atas hasil-hasil riset tesis yang diperoleh untuk 

khususnya bagi pengembangan perdesaan berkelanjutan dan kearifan lokal.  

3.1.6. DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini bersisi daftar atau list acuan-acuan yang diacu dalam tesis, diurutkan 

secara alfabetikal.  

 

3.2. FORMAT KEDUA 

3.2.1. Latar belakang 

Seperti dipahami bersama berlakunya KKNI 2012 dan SN Dikti (Permenristekdikti 

nomor 44 tahun 2015) yang kemudian diperbaharui dengan Permenristekdikti nomor 50 

tahun 2018) menuntut standar lulusan magister adalah mahasiswa menghasilkan publikasi 

nasional terakreditasi atau presentasi oral di forum seminar internasional. Format atau 

bentuk tesis kedua ini disarankan dipilih mahasiswa yang sudah bisa mempublikasikan 

hasil riset tesisnya atau telah terbit atau minimal diterima untuk publikasi di jurnal nasional 

terakreditasi. Format tesis kedua ini disusun agar mahasiswa tidak menulis dua kali (jurnal 

dan tesis) agar dapat  menghindari panjangnya masa studi akibat harus menulis dua bentuk 

tulisan akademik yang berbeda.  
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Jadi, tujuan format tesis kedua ini adalah untuk mengakomodasikan mahasiswa agar 

tidak menulis hal yang sama dua kali karena formatnya berbeda.  

Alasan kedua format tesis kedua ini dilahirkan adalah fakta di lapangan. Seringkali kita  

memahami kenyataan di lapangan bahwa tidak mungkin semua hasil riset dipublikasikan 

di satu paper atau manuskrip jurnal, maka tesis format kedua inilah merupakan laporan 

lengkap riset tesis mahasiswa yang publikasi riset tesisnya sudah diterima oleh jurnal 

nasional terakreditasi sebelum lulus.  

Bentuk atau format tesis kedua ini dapat dikatakan sebagai Penulisan tesis yang berasal dari 

publikasi. Tesis ini mengandung publikasi tereview yang dipublikasikan selama studi, sebagai 

bagian dari syarat kelulusan dalam program magister.  

Pedoman diberikan untuk membantu mahasiswa dan pembimbingnya untuk mempersiapkan 

tesis. Format ini sebagai kombinasi book chapter atau monograf yang telah terbit sebelum 

pengajuan tesis untuk diuji. Persiapan penyertaan publikasi jika itu disarankan. 

 

3.2.  Prinsip-prinsip penting dalam penulisan tesis yang berasal dari publikasi 

1. Publikasi yang dimasukan ke dalam tesis merupakan hal yang koheren dengan riset 

tesisnya 

2. Publikasi yang dapat dimasukan dapat berupa first author. Jika ada co-author harus 

disebutkan kontribusinya dalam riset dan penulisan.  

3. Mahasiswa harus memberitahukan kepada penerbit jurnal bahwa publikasinya merupakan 

bagian dari tesis untuk memperoleh gelar magisternya. 

3.3. Format dan struktur tesis yang berasal dari publikasi / OUTLINE TESIS 

3.3.1. Bagian Awal sama dengan format tesis pertama, sudah diuraikan di Bab II.  

3.3.2. Bagian Inti  

Bagian inti berupa dua bagian besar yaitu Pendahuluan dan paper atau manuskrip yang 

disubmit di jurnal yang dituju atau makalah lengkap (full paper) presentasi oral dalam 

seminar internasional.  

1. Pendahuluan 

Bagian ini berisi uraian singkat dan komprehensif memuat rangkaian penelitian 

yang dilaporkan meliputi isi proposal atau perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan 

dan analisis data, pemilihan jurnal sampai dengan submit. Bagian ini harus dipastikan 
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menggabungkan dan saling berkaitan dari data-data yang diperoleh melalui metode 

yang ditentukan untuk menuju capaian tujuan penelitian baik yang sudah ditulis dalam 

jurnal ataupun yang tidak dimasukkan ke dalam jurnal dan karenanya belum 

dipublikasikan dan dilaporkan di bagian pertama inti tesis format kedua ini. Dapat 

dikatakan bahwa bagian ini adalah semacam extended summary. Yaitu penyajian 

laporan keseluruhan riset tesis dalam bentuk ringkasan.  

2. Manuskrip atau paper sesuai format jurnal yang disubmit 
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BAB IV.  

BAGIAN AKHIR TESIS 

 

Bagian akhir tesis berisi dua bagian atau yaitu Lampiran dan CV atau biodata atau riwayat 

hidup mahasiswa. Bagian lampiran (bila ada) sesuai yang sudah di urutkan dalam Daftar Lampiran 

pada bagian awal tesis (Bab 2). Lampiran dapat berupa analisis statistik data penelitian, dapat 

berupa peta atau bagan lokasi penelitian sebagai detail penjelasan yang bisa tidak harus 

dimasukkan ke dalam naskah atau bagian inti tesis, dapat berupa bukti keterlibatan dalam penyajian 

seminar internasional atau seminar nasional yang berkaitan dengan tesisnya, atau dapat berupa 

gambar yang membuktikan metode atau cara kerja penelitian khusus atau unik sebagai tambahan 

penjelasan dari inti yang sudah diuraikan di bagian utama tesis, dan lain-lainnya.  

Bagian biodata penulis atau CV atau riwayat hidup mahasiswa pascasarjana berisi 

informasi pendidikan dan pengalaman bidang akademik mahasiswa, khususnya prestasi yang 

menonjol yang pernah diraih penulis sebaiknya ditulis lengkap dan jelas serta dilengkapi dengan 

pas foto berwarna. Contoh CV atau biodata atau riwayat hidup mahasiswa dapat dilihat pada 

Lampiran 9 dan 10. 
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Lampiran 1:  

Contoh Halaman Sampul Luar Tesis Warna merah marun kode CMYK:8-100-100-45 

JUDUL TESIS DALAM HURUF KAPITAL MAKSIMAL 20 KATA 

BOLD FONT 14 TIMES NEW ROMANS  

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 

 

Nama Mahasiswa 

NIM 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS 

PURWOKERTO 

 2019 
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Lampiran 1a. contoh  

PENGEMBANGAN POTENSI DESA UNTUK EDUWISATA 

KAWASAN PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

TESIS 

 

Arif Budi Cahyanto  

NIM P2IL 19007 

 

 

 

 

 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 

PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN 

PURWOKERTO 

 2019 
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Lampiran 2: Contoh halaman dalam judul tesis  

ANALISIS SOSIAL EKONOMI BUDI DAYA KENTANG DI LAHAN 

BERKEMIRINGAN TINGGI DI DIENG KABUPATEN WONOSOBO 

PROPINSI JAWA TENGAH 
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As we all aware that our planet now having some problem in some area in term of 
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Quantitaive data were analyzed statistically applied .....progrm. Quantitative adta was 

analyzrd descriptively. Resulys shown that.............. this proven that  .......... so in 

conclusion ............. we can use this finding for solving problem in simialr ecosystem 

condition. 
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