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PEDOMAN PENELITIAN DAN PENULISAN TESIS 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA 

PEMIKIRAN DALAM PENYEMPURNAAN KURIKULUM 

   

I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Buku Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis Program Studi Magister 

Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa sudah berlaku 4 (empat) 

tahun lebih tanpa terasa,  oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan 

melalui Lolakarya sebagai sebuah kewajiban yang diorientasikan pada Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI). 

Tesis adalah tugas akhir di Strata 2 (Magister) berupa karya tulis 

ilmiah bersifat wajib yang merupakan hasil penelitian baik berupa penelitian 

hukum normatif, penelitian hukum empiris dan/atau penelitian hukum 

campuran (mix method) dengan kolaborasi penelitian hukum normatif dan 

empirik. Karakteristik sebagai penciri bidang keilmuan hukum penulisannya 

dikoeksistensikan dengan visi dan misi Universitas yang kemudian 

diterjemahkan lebih lanjut dalam visi, misi Fakultas atau Pascasarjana dan 

yang dikonkretkan kembali dalam visi, misi Program Studi (prodi), yaitu yang 

mampu merefleksikan lingkungan kepawariwisataan dalam pengembangan 

Hukum Agraria dan Hukum Investasi sebagai pilihan konsentrasi dan penciri 

atau karakteristiknya. Melalui Lokakarya dapat dirumuskan kesepakatan 

tentang kerangka dasar penyempurnaan yang nantinya disusun dalam “Buku 

Pedoman Penelitian dan Penulisan Tesis”. 

 

1.2 Kedalaman Tesis 

Tesis Magister Ilmu Hukum didasarkan pada ketentuan bahwa 

Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 
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 (a) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan 

memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah, disertai keterampilan 

menerapkannya;  

(b) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keilmuan 

dan/atau keahliannya melalui kegiatan penelitian dan penulisan 

berdasarkan kaidah ilmiah; dan 

 (c) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerjanya yang ditunjukkan 

dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacukupan tinjauan, dan 

kepaduan pemecahan masalah. Selain itu diperlukan kemampuan dalam 

menerjemahkan ide melalui penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar dengan memerhatikan estetika penulisannya. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Tesis  

Tesis ditulis dengan tujuan agar mahasiswa memiliki pemahaman dan 

keterampilan dalam melaporkan sebuah hasil penelitian yang dilakukan 

berdasar prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Pemahaman dan 

keterampilan itu diharapkan dapat digunakan untuk melakukan riset dalam 

bidang yang menjadi minat dibidang keilmuannya sesuai konsentrasi, yaitu 

hukum agraria dan investasi dengan isu terbaru agar bebas dari plagiasi. 

Oleh karena itu, sebuah tesis hendaknya memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

1. Mempunyai bobot ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Menunjukkan kedalaman penguasaan teori dan metodologi penelitian. 

3. Menunjukkan ketajaman penalaran. 

4. Disusun dalam suatu format yang lazim bagi dunia akademik. 

Tesis ditulis oleh seorang mahasiswa tingkat akhir Program Studi 

Magister Ilmu Hukum agar dapat memberikan manfaat baik dalam 

pengembangan ilmu untuk ilmu, maupun ilmu untuk masyarakat, yang 

dijabarkan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis. 
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1.4 Rancangan Bab 

Tesis yang ditulis biasanya membahas 2 (dua) masalah hukum yang 

dibagi dalam 6 (enam) bab, yaitu:   

BAB I PENDAHULUAN teridiri dari beberapa sub bab: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian (tujuan umum dan tujuan 

khusus), Manfaat Penelitian (teoritis dan praktis), Orisinalitas.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA terdiri dari beberapa sub bab: Landasan 

Konsep, Landasan Teori, dan Kerangka Pikir.  

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari beberapa sub bab: Jenis 

Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum (untuk penelitian 

hukum normatif) atau Sumber Data (untuk penelitian empiris), Teknik 

pengumpulan bahan hukum atau data, Lokasi Penelitian (untuk penelitian 

hukum empiris), dan Analisis.  

BAB IV PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KE SATU terdiri dari 

beberapa sub bab yang berfungsi menguraikan dan memberi jawaban 

melalui analisis secara detail sesuai variabel penelitiannya menurut 

landasan konsep dan landasan teori yang dipilih.  

BAB V PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KE DUA terdiri dari 

beberapa sub bab yang berfungsi menguraikan dan memberi jawaban melalui 

analisis secara detail sesuai variable penelitiannya menurut landasan konsep 

dan landasan teori yang dipilih.  

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN yang memberi simpulan berupa 

jawaban dalam bentuk temuan penelitian atas masalah yang dirumuskan. 

Saran merupakan rekomendasi kepada pihak terkait yang berisi harapan 

terhadap perbaikan yang akan dilakukan agar kondisi yang dideskripsikan 

dalam simpulan sebagai temuan penelitian dapat dijadikan referensi baik 

dalam pengambilan keputusan, perumusan regulasi, maupun sebagai batu 

loncatan melakukan penelitian lanjutan. 
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1.5 Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Tesis  

Penulisan tesis didahului dengan pengajuan draf proposal penelitian 

tesis dengan format sebagaimana diatur pada buku pedoman “Penelitian dan 

Penulisan Tesis”. Beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi dalam bimbingan 

proposal penelitian dan penulisan tesis, yaitu sebagai berikut: 

1. Minimal sedang mengikuti dan/atau lulus mata kuliah Metode Penelitian 

dan Penulisan Tesis. 

2. Mengajukan permohonan Komisi Pembimbing kepada Ketua Program Studi 

dengan melampirkan draft Proposal penelitian tesis. 

3. Telah memperoleh SK Komisi Pembimbing Tesis yang ditetapkan 

berdasarkan surat keputusan Direktur PPs-Unwar. 

 

II. PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN TESIS 

Proposal penelitian tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Unwar terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu ; (a) bagian awal, (b) bagian utama, dan 

(c) bagian akhir.  

2.1 Bagian Awal  

Bagian awal proposal penelitian tesis terdiri atas 

1. Halaman Sampul Depan 

Halaman ini memuat secara berurutan ; (1) judul, (2) frase 

“Proposal Penelitian Tesis”, (3) lambang atau logo Universitas Warmadewa 

yang baru memakai kotak, (4) nama peserta program magister, (5) nomor 

pokok mahasiswa, (6) Frase “Program Studi Magister Ilmu HUkum, (7) frase 

Program Pascasarjana Universitas Warmadewa (8) kota dan tahun. Halaman 

ini menggunakan kertas buffalo warna biru benhur dengan tulisan warna 

kuning emas. 

2. Halaman Sampul Dalam 

Halaman ini berisi materi yang sama dengan sampul depan. Kertas 

halaman ini adalah putih sesuai dengan ketentuan Program Studi MIH PPs-

Unwar.  
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3. Halaman Persetujuan 

Halaman ini berisi nama lengkap dengan nomor induk pegawai negeri 

sipil (NIP), jika anggota komisi pembimbing adalah PNS, atau Nomor Induk 

Dosen Nasional (NIDN) jika pembimbing sebagai dosen tetap yayasan dan 

tanda tangan komisi pembimbing. 

4. Halaman Daftar Isi 

Di halaman ini dimuat daftar isi semua bagian dalam proposal 

penelitian tesis, termasuk urutan bab, subbab, Daftar Pustaka disertai nomor 

halaman. 

 

2.2 Bagian Utama 

Bagian utama proposal penelitian tesis terdiri atas 3 (tiga) bab, yaitu: 

1. Bab I teridi atas: 

(1) Latar Belakang Masalah  

Latar belakang masalah berisi deskripsi atau uraian mengenai 

amatan terhadap fenomena yang sedang terjadi, keterkaitannya dengan 

fenomena yang sudah terjadi pada masa sebelumnya yang dapat 

dikualifikasikan sebagai masalah hukum sehingga layak untuk dijadikan 

bagian penting diadakannya penelitian serta karakteristik isu hukumnya, 

demikian juga deskripsi alasan-alasan bahwa masalah tersebut perlu dan 

penting diteliti (urgensi penelitian). Pada bagian ini juga diuraikan dasar 

pemikiran yang bersifat abstrak-teoretik dan abstrak konkrit. 

Masalah dalam penelitian hukum normatif dapat disebabkan 

beberapa hal, seperti: adanya kekosongan hukum, ketidak sinkronan atau 

konflik norma hukum, dan kekaburan norma hukum. Sedangkan dalam 

penelitian hukum empirik didasarkan pernyataan awal adanya 

kesenjangan antara keharusan dalam hukum atau das sollen  dengan 

kenyataan dalam perilaku hukum di masyarakat atau das sein seperti 

dalam penerapan hukum, pelaksanaan atau keberlakukan hukum, 

penegakan hukum dengan  karakteristiknya. 
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(2) Rumusan Masalah  

Masalah dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau 

kalimat berita yang menunjukkan ada isu hukum yang akan dibahas. 

Rumusan masalah harus menunjukkan sifat abstrak-teoretik  sebagai 

perwujudan dan pengkhususan terhadap variabel dalam judul penelitian. 

Selain itu juga harus disesuiakan dengan jenis atau tipe penelitian yang 

dipilih. 

 

(3) Tujuan Penelitian 

Di bagian ini diuraikan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian dirinci ke dalam tujuan 

umum mengacu judul penelitian dan tujuan khusus mengacu pada 

rumusan masalah penelitiannya. 

 

(4) .Manfaat Penelitian  

Di bagian ini diuraikan mengenai manfaatnya dari hasil penelitian 

yang terdiri atas manfaat teoritis dengan orientasi kepentingan 

perkembangan ilmu pengetahuan,  dan manfaat praktis yang 

diorientasikan kepada kemaslahatan kehidupan manusia atau yang secara 

riil mampu memberikan gambaran kepada subjek atau pihak yang akan 

memperoleh manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. 

 

(5) Orisinalitas  

Dalam uraian ini berisi penelusuran hasil penelitian sebelumnya 

yang berkenaan atau berkaitan erat dengan judul dan rumusan masalah 

yang diteliti. Minimal ada 6 (enam) penelitian yang direferensi dengan 

menunjuk secara jelas jenis penelitian, judul, penulis, lembaga dan tahun 

didokumentasikan, rumusan masalah dan hasil temuan penelitian yang 

dimaksudkan. Pada akhir dari uraian dijelaskan tentang posisi 

permasalahan yang diajukan pada proposal penelitian yang akan diteliti 

dan dapat dijustifikasi bahwa penelitian yang akan dilakukan memang 

memiliki perbedaan yang hakiki dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya 
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yang dirujuk, sehingga dapat menunjukkan adanya jaminan orisinalitas 

dalam penelitian yang akan dilakukan dan mampu 

dipertanggungjawabakan secara hukum di kemudian hari. 

2. Bab II Kajian Pustaka terdiri atas: 

(1) Landasan konseptual 

Dalam landasan konsep terdiri atas beberapa sub bahasan sesuai 

dengan variabel-variabel yang ada dalam judul dan rumusan masalah 

penelitian meliputi konsep dan beberapa pengertian, dan deskripsi secara 

umum yang mampu mengarahkan pemikiran semua pihak untuk dapat 

memahami materi dan temuan penelitian yang akan direncanakan. 

(2) Landasan Teori 

Sub ini menguraikan tentang teori-teori yang relevan dan  

digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian yang dirumuskan. 

Selain itu pemilihan landasan teori didasarkan pada beberapa justifiksi 

sebagai dasar pertimbangan yang cukup akurat dikaitkan dengan desain 

temuan penelitian yang direncanakan. Landasan teori yang dugunakan 

juga dijelaskan makna dan manfaatnya dalam membedah masalah 

penelitiannya. 

Pemikiran ilmiah yang dituntut di bagian ini, yaitu terutama 

menyusun kerangka teoretik secara sistematik berdasarkan kajian pustaka 

sebagai desain pemikiran yang menjadi dasar dan kerangka dalam 

memecahkan masalah penelitian dan keseluruhan penulisan tesis. 

(3) Kerangka pikir  

Kerangka pikir ditulis pada halaman tersendiri, dibuat dalam 

bentuk bagan sekema yang berisi dasar hukum sesuai pendekatan 

perundang-undangan yang dilakukan, judul penelitian yang kemudian 

diderivasi (breakdown) dalam isu hukum sebagai permasalahan penelitian 

yang dibuat dalam kalimat pernyataan secara singkat, jelas dan padat. 

Teori hukum yang digunakan,  kemudian didesain temuan tujuan (goal) 

penelitian yang diharapkan. 

Selain itu, bagan kerangka pikir itu hendaknya ada penjelasan 

dalam bentuk deskripsi,  atau uraian maksimal satu halaman yang 
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menjelaskan tentang alur pemikiran atau konstruksi berpikir berdasarkan 

bagan yang dibuat. 

 

 3. Bab III Metode Penelitian 

Metode Penelitian berisi uraian tentang jenis penelitian dan alasan 

memilih jenis penelitian tersebut, pendekatan masalah yang digunakan 

lengkap dengan dasar pertimbangannya, sumber data dan/atau sumber 

bahan hukum, teknik mengumpulkan data dan/atau bahan hukum, 

analisis berupa justifikasi baik secara konseptual, teoritik, normatif 

maupun filosofis yang mampu menghasilkan uraian yang sistematik, 

metodelogik dengan memadukan cara berpikir induktif dan deduktif. Oleh 

karena itu pilihan metode penelitian disesuaikan dengan masalah 

penelitian, landasan konseptual dan landasan teoritik, serta desain tujuan 

akhir penelitian yang telah dibuat. 

      2.3 Bagian Akhir Proposal 

Bagian akhir proposal penelitian tesis berisi “Daftar Pustaka” yang 

memuat rancangan daftar referensi yang sudah digunakan atau dikutip 

dalam penyusunan proposal maupun yang akan digunakan selanjutnya 

dalam penulisan tesis. Minimal daftar pustaka berjumlah 40 (empat puluh) 

buah yang diklasifikasikan dalam buku teks,  dokumentasi, dan 

publikasi ilmiah atau jurnal, peraturan perundang-undangan, web 

site yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan rincian buku 

teks minimal 60%, dokumentasi dan publikasi ilmiah sebanyak 20%, dan 

peraturan perundang-undangan sebanyak 20%, dan/atau sesuasi dengan 

realitas penggunaannya.  

Tatacara penulisan daftar bacaan menggunakan urut alpabetis. Selain 

daftar pustaka, juga bisa dilengkapi dengan daftar informan atau responden, 

serta lampiran-lampiran. Selain itu minimal 2 buku dikutip dari buku aslinya 

yang berbahasa asing. 

Naskah tesis yang akan disetor kepada pengelola dilampirkan juga 

foto copy; Buku Kendali Bimbingan atau kartu presensi bimbingan tesis, form 

mengikuti SHP, dan foto copy SK. Ujian proposal, SHP, dan ujian tesis. 
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2.4 Format Proposal Penelitian Tesis  

Penyusunan Proposal Penelitian Tesis mengacu format sebagai berikut: 

 Sampul Depan 

 Sampul Dalam 

 Persetujuan Komisi Pembimbing 

 Komisi Penilai (setelah dinilai) 

 Daftar Isi  

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Orisinalitas   

BAB II KAJIAN PUSTAKA  

2.1 Landasan Konseptual 

2.2 Landasan Teori 

2.3 Kerangka Pikir  

BAB III METODE PENELITIAN 

 3.1 Jenis Penelitian  

 3.2 Pendekatan Penelitian  

 3.3 ...  Sumber Bahan Hukum (dalam penelitian hukum normatif) atau 

      Sumber data (dalam penelitian hukum empiris) 

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum (dalam penelitian hukum  

normatif) atau 

      Teknik Pengumpulan Data (dalam penelitian hukum empiris) 

3.5 Lokasi Penelitian (dalam penelitian hukum empiris) 

 3.6 Analisis 

       

 DAFTAR PUSTAKA  
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III. PEDOMAN PENULISAN NASKAH SEMINAR HASIL PENELITIAN 

TESIS 

Penulisan Naskah Seminar Hasil Penelitian Tesis terdiri atas tiga (3) bagian, 

yaitu (a) bagian awal, (b) bagian utama, dan (c) bagian akhir. 

3.1 Bagian Awal 

Bagian awal tesis terdiri atas: 

1. Sampul Depan 

Halaman ini memuat secara berurutan : (1) judul, (2) frase Naskah 

Seminar Hasil Penelitian Tesis, (3) Frase “untuk memenuhi sebagian 

prasyarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), (4) lambang atau logo 

Universitas Warmadewa, (5) nama Mahasiswa peserta Program Magister, (6) 

nomor pokok mahasiswa, (7) Frase “Program Studi Magister Ilmu Hukum”, 

(8) Frase “Program Pascasarjana Universitas Warmadewa”, (9) kota dan 

tahun. Halaman ini menggunakan kertas buffalo warna biru benhur dengan 

tulisan warna kuning emas.  

2. Halaman Sampul Dalam 

Halaman ini berisi tulisan yang sama dengan sampul depan 

menggunakan kertas  berwarna putih sesuai ketentuan yang ditetapkan 

Program Studi  Pascasarjana Universitas Warmadewa. 

3. Halaman Pengesahan  

Halaman ini berisi nama lengkap komisi pembimbing dengan nomor 

induk pegawai negeri sipil (NIP) jika pembimbing PNS atau nomor induk 

Dosen Nasional (NIDN) jika pembimbing bukan PNS, disertai tanda tangan 

pembimbing. 

4. Susunan Tim Penilai Seminar Hasil Penelitian 

Pada halaman ini berisi susunan Komisi penilai seminar hasil 

penelitian sesuai dengan penetapan dari Ketua Program Studi yang 

susunannya tidak berbeda dengan susunan penilai proposal. 

5. Ringkasan 

Dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris berisi ringkasan 

diawali dengan nama penulis, judul penelitian, komisi pembimbing tanpa 

gelar. Isinya mendeskripkan latar belakang yang mengacu pada isu hukum 

penelitiannya secara singkat dan tajam, rumusan masalah, tujuan, manfaat, 
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metode penelitian, hasil analisis, simpulan berupa temuan penelitian dan 

rekomendasi berupa saran kepada semua pihak yang terlibat dalam 

pemanfaatan hasil penelitiannya. Panjangnya minimal 4 (empat) dan 

maksimun 6 (enam) halaman yang diketik dengan spasi tunggal. 

 6. Halaman Daftar Tabel (jika ada) 

Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor 

halaman, yaitu disesuaikan dengan tabel-tabel dalam naskah tesis yang 

dibuat.   

7. Halaman Daftar Gambar (jika ada) 

Daftar gambar memuat nomor urut gambar, judul gambar, dan 

nomor halaman, yaitu jika dalam naskah tesis memang dimuat beberapa 

gambar yang menjelaskan beberapa materi yang dianalisis. 

8. Abstrak 

Abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang 

diketik berspasi tunggal maksimal 200 (dua ratus) kata dalam satu alinea 

yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan, 

simpulan dan saran saran. Selain itu dilengkapi dengan kata kunci yang 

terdiri dari 1 sampai 3 kata atau kalimat. 

9. Halaman Kata Pengantar 

Halaman ini berisi ucapan puji syukur kehadapan Tuhan dan  segala 

sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis berkaitan dengan gambaran 

ringkas materi tesis yang ditulisnya. Juga dapat disertai ucapan terima kasih 

kepada sejumlah pihak. 

10. Halaman Daftar Isi 

Halaman ini memuat daftar isi semua bagian tesis (bagian awal, 

bagian utama, dan bagian akhir) termasuk urutan bab, subbab, disertai 

nomor halaman. 
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3.2 Bagian Utama 

Bagian utama naskah seminar hasil penelitian tesis terdiri atas 

beberapa bab, yaitu minimal 6 (enam) babyang merupakan satu kesatuan. 

Bab I sampai dengan Bab III tidak berbeda dengan naskah hasil penilaian 

proposal. Sedangkan bab IV sampai dengan Bab VI merupakan tambahan 

disesuaikan dengan rumusan masalah penelitiannya. 

BAB IV: PERNYATAAN ISU HUKUM PERTAMA 

Pada Bab IV ini dituangkan judul bab yang mencakup isu hukum 

pertama, yang diuraikan lagi dalam sub-sub bab sesuai luas cakupan 

pembahasan terhadap variabel penelitiannya. 

BAB IV: PERNYATAAN ISU HUKUM KE DUA 

Pada Bab V dituangkan judul bab yang mencakup isu hukum ke dua 

yang diuraikan lagi dalam sub-sub bab sesuai luas cakupan pembahasan 

terhadap variabel penelitian bab dimaksud. 

BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh dari analisis atau pembahasan 

yang telah dilakukan untuk menjawab masalah penelitian. Selain itu, bab ini 

juga memuat saran baik untuk kepentingan teoritis, praktis, maupun untuk 

penelitian lebih lanjut yang ditujukan kepada pihak-pihak yang tepat. 

3.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir naskah seminar hasil penelitian tesis terdiri atas: 

(1) Daftar Pustaka 

 Semua daftar pustaka ditulis sesuai tatacara yang telah ditentukan, dimana 

semua daftar pustaka yang dicantumkan merupakan hasil sitasi dalam 

footnotepada naskah tesis. Minimal jumlah daftar pustaka 40 buah. 

(2) Daftar Informan dan/atau daftar responden (kalau ada) 
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IV. PEDOMAN PENULISAN NASKAH TESIS 

Naskah Tesis minimal berjumlah 100 halaman merupakan penulisan hasil 

penelitian yang terdiri atas tiga (3) bagian, yaitu (a) bagian awal, (b) bagian 

utama, dan (c) bagian akhir. 

4.1 Bagian Awal 

Bagian awal naskah tesis terdiri atas: 

1. Sampul Depan 

Halaman ini memuat secara berurutan : (1) judul, (2) frase Tesis, (3) 

Frase “untuk memenuhi sebagian prasyarat memperoleh gelar Magister 

Hukum (M.H), (4) lambang atau logo Universitas Warmadewa, (5) nama 

mahasiswa, (6) nomor pokok mahasiswa, (7) Frase “Program Studi Magister 

Ilmu Hukum”, (8) Frase “Program Pascasarjana Universitas Warmadewa”, 

(9) kota dan tahun. Halaman ini menggunakan kertas buffalo warna biru 

benhur dengan tulisan warna kuning emas.  

2. Halaman Sampul Dalam 

Halaman ini berisi materi yang sama dengan sampul depan dengan 

menggunakan kertas berwarna putih sesuai dengan kertas penulisan naskah 

tesis. 

3. Halaman Pengesahan  

Halaman ini berisi nama lengkap komisi pembimbing dengan Nomor 

Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP) jika pembimbing PNS, atau Nomor Induk 

Dosen Nasional (NIDN) jika pembimbing bukan PNS, disertai tanda tangan 

pembimbing.  

4. Susunan Komisi Penguji Ujian Akhir Tesis 

Pada halaman ini berisi susunan Komisi penguji ujian akhir tesis 

sesuai dengan SK Direktur yang susunannya tidak berbeda dengan susunan 

Komisi penilai proposal dan Komisi penilai seminar hasil penelitian (SHP), 

kecuali penilai yang bergelar Magister akan diganti dengan penguji yang 

bergelar doktor dan mempunyai kompetensi keilmuan dengan materi naskah 

tesis yang akan diuji. Lembar susunan Komisi penguji tesis diketahui oleh 

Ketua Program Studi Magister dan disahkan oleh Direktur Pascasarjana. 

Halaman ini dibuat setelah pelaksanaan ujian akhir tesis. 
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5. Pernyataan Orisinalitas 

Halaman ini berisi garansi berupa pernyataan dari penulis yang 

mengungkapkan bahwa penelitiannya dijamin tidak mempunyai kesamaan 

atau mengambil oper atau memplagiat dari hasil penelitian orang lain yang 

sudah ada sebelumnya, kecuali yang secara jelas diakui sebagai sitasi. Selain 

itu juga berisi kesadaran akan risiko yang akan diterima untuk 

dipertanggungjawabkan secara hukum, jika hasil penelitiannya ternyata tidak 

orisinal atau merupakan jiplakan.  

Pernyataan orisinalitas ini disediakan oleh lembaga dengan kertas 

khusus dan ditanda tangani setelah selesai ujian dan telah dinyatakan lulus 

di depan panitia penguji di atas kertas bermeterai (6000). 

Catatan: dibuat oleh pengelola dengan kertas khusus. 

6. Ringkasan 

Ringkasan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris  tidak 

berbeda dengan naskah seminar hasil penelitian, tapi isinya sudah 

merupakan hasil koreksi dalam seminar hasil penelitian. 

7. Halaman Daftar Tabel (jika ada) 

Daftar tabel memuat nomor urut tabel, judul tabel, dan nomor 

halaman, yaitu disesuaikan dengan tabel-tabel dalam tesis yang dibuat.   

8. Halaman Daftar Gambar (jika ada) 

Daftar gambar memuat nomor urut gambar, judul gambar, dan 

nomor halaman, yaitu jika dalam tesis memang dimuat beberapa gambar 

yang menjelaskan beberapa materi yang dianalisis.  

9. Halaman Daftar Singkatan (kalau ada) 

Daftar singkatan berisi penjelasan terhadap beberapa singkatan yang 

dipergunakan dalam naskah tesis yang dilengkapi dengan halaman tempat 

dimana singkatan dimaksud dapat dilihat.  

10. Halaman Daftar Istilah (kalau ada) 

Daftar ini berisi istilah-istilah yang disinyalir tidak umum, sehingga 

perlu diberikan penjelasan, seperti istilah yang terdapat dalam bahasa 

daerah yang diperguakan dalam naskah tesis. 
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11. Motto  

Motto dengan menyebutkan sumbernya diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia (kalau ada).  

12. Abstrak 

Abstrak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan 

merupakan hasil evaluasi dalam seminar hasil penelitian.  

13. Halaman Kata Pengantar 

Halaman ini berisi ucapan puji syukur kehadapan Tuhan dan  segala 

sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis berkaitan dengan gambaran 

ringkas materi tesis yang ditulisnya. Juga dapat disertai ucapan terima kasih 

kepada sejumlah pihak dan sudah ada pada naskah seminar hasil. 

14. Halaman Daftar Isi 

Halaman ini memuat daftar isi semua bagian tesis (bagian awal, 

bagian utama, dan bagian akhir) termasuk urutan bab, subbab, disertai 

nomor halaman. 

 

4.2 Bagian Utama 

Bagian utama naskah tesis terdiri atas beberapa bab yang sama 

dengan naskah seminar hasil penelitian tesis, dan merupakan hasil evaluasi 

dari Komisi penilai dalam Seminar Hasil Penelitian. 

4.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir naskah tesis terdiri atas: 

(1) Daftar Pustaka 

 Berisi semua pustaka yang telah disitasi dalam naskah tesis, dan ditulis 

sesuai tatacara yang ditentukan, yaitu berdasarkan urut alfabetis. Minimal 

jumlah daftar pustaka 40 buah dan meninal merefernsi 2 (dua) buah pustaka 

asli yang berbahasa asing. 

(2) Daftar Informan dan/atau daftar responden 

(3) Daftar Lampiran (kalau ada) 

(4) Daftar indeks (kalau ada). 
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V. TEKNIK PENULISAN  

Teknik penulisan naskah adalah sebagai berikut: 

5.1 Naskah  

Naskah dibuat di atas kertas HVS 70 gr, warna putih dengan ukuran 

A4 (21,5 x 29,7 cm), diketik berspasi ganda dan tidak bolak-balik.  

1.2 Sampul 

Sampul tebal (hardcover) dibuat dari kertas buffalo atau linen dengan 

warna biru benhur dengan tulisan kuning emas. 

 5.3 Bahasa  

Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia 

1.4 Pengetikan 

Naskah  diketik dengan menggunakan huruf Tahomafont 11 berspasi 

ganda. Untuk istilah-istilah asing diketik dengan cetak miring (italic). Awal 

paragraf dengan menggunakan menu firstline 1,27 cm. Tiap bab diberi nomor 

urut dengan angka Romawi, misalnya Bab I, Bab II, dan seterusnya. 

1.5 Jarak Margin 

Jarak margin dilakukan dengan memilih menu page set up dengan 

ukuran sebagai berikut : 

1. Tepi atas : 4 cm; 

2.Tepi kanan :  4 cm; 

3.Tepi kiri : 3 cm;  

4. Tepi bawah  :   3 cm 

5.6  Nomor Halaman 

a.  Halaman untuk bagian awal ditulis dengan huruf Romawi kecil, 

misalnya i, ii, iii, iv, dan seterusnya ditengah-tengah halaman bawah 

(botton centre). 

b. Halaman untuk bagian utama ditulis dengan angka Arab, misalnya 1, 2, 

3, 4, dan seterusnya. 

c. Nomor halaman ditulis di bagian bawah tengah (botton centre) 

termasuk masing-masing bab. 
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  5.7  Kutipan 

Kutipan menggunakan catatan kaki (foot note). Catatan kaki memuat 

nama penulis, tahun, judul tulisan (cetak miring), Cetakan/edisi, Nama 

Penerbit, kota tempat penerbit, dan tempat halaman yang dikutip. Judul 

tulisan ditulis tegak untuk naskah yang ditulisan pada artikel, makalah, 

sekripsi, tesis, disertasi dan karya lain yang tidak dipublikasikan oleh badan 

penerbitan. Penulisan catatan kaki dengan menggunakan menu firstline 0,5 

cm pada menu paragraf yang diketik berspasi tunggal. Jarak antara catatan 

kaki yang satu dengan yang lainnya berspasi ganda. 

Jika kutipan lebih dari lima baris, ditulis dengan spasi tunggal yang 

dimulai setelah 5 karakter. 

 Contoh penulisan catatan kaki : 

       12Amsal Bakhtiar, 1995, Filsafat Ilmu, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 117 

       13Adam Chazawi, 2007, Hukum Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi, Bayu Media, 
Malang, hal. 76. 

 

5.8  Daftar Pustaka 

Daftarpustaka memuat daftar dari semua sumber referensi yang 

dipergunakan atau dikutip dalam naskah baik berupa buku teks, dokumen dan 

publikasi ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta bahan referenasi lain 

yang dirujuk dalam naskah. Daftar pustaka dibagi ke dalam klasifikasi Buku 

teks, Dokumentasi dan Publikasi Ilmiah, serta Peraturan Perundang-

Undangan. 

Daftar pustaka ditulis urut alfabetis berdasarkan nama dan tahun. 

Jika ada nama marga di bawa ke belakang nama penulis. Untuk nama tanpa 

marga ditulis biasa. Setelah nama penulis, diikuti tahun terbit, judul buku yang 

ditulis miring, cetakan/edisi, nama penerbit, tempat penerbit. Gelar dan 

jabatan tidak ditulis. Untuk bahan yang diambil dari internet: 

Berupa artikel dari jurnal: nama penulis seperti rujukan dari bahan 

cetak, diikuti secara berturut-turut oleh tahun, judul artikel, nama jurnal 

(dicetak miring) dengan diberi keterangan dalam kurung (online), volume dan 
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nomor, diakhiri alamat sumber rujukan tersebut disertai keterangan waktu 

mengakses diantara dua kurung. Contoh:  

Grifith, A.I. 1995. Coordinating Family and scholl: Mothering for Schooling 

Education Policy Analisys Archives, (Onoine), Vol. 3, No.1, 
(http://olam.ed.asu.edu/epaa/, diakses 12 Pebruari 2013) 

Internet berupa bahan diskusi, nama penulis seperti rujukan dari bahan 

cetak diikuti secara berturut-turut oleh tanggal, bulan, tahun, topic bahan diskusi 

(dicetak miring) dengan diberi keterangan dalam kurung (online), diakhiri alamat 

e-mail sumber rujukan tersebut disertai keterangan waktu mengakses diantara 

dua kurung. Contoh: 

Wilson, D. 20 Mei 2011. Summary of Citing Internet Sites. Netrain Discussion 

List, (Online), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 2 Mei 2013. 
 

      Contoh Penulisan Daftar Pustaka : 

      Buku Teks 

Suwitra, I Made. 2010, Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan atas Tanah 
Adat di Bali dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional, Cetakan Pertama, 

LoGoz Publishing, Bandung. 

Bowers, John. 1998, Labour Law. Blackstone Press Limited, London. 

Eko Sugitario. 2006, Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Melalui Partai Politik 
di Indonesia, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana 
Universitas Airlangga, Surabaya. 

Harahap, M. Yahya. 1993, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang 
Perdata. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

 

Dokumentasi, Publikasi Ilmiah 

Budiartha, I Nyoman Putu, 2012, “Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing 
Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, dan Hak Asasi Manusia”, 
Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Malang. 

Mukthie Fadjar, A. 2007, “Mahkamah Konstitusi, Partai Politik, dan Pemilu”. 
Makalah disampaikan pada Sarasehan dan Lokakarya Hukum Acara 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bagi fungsionaris Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP). Jakarta, 31 Agustus. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1982. “Sistem kesatuan hidup 
setempat daerah Bali”. Rivai Abu (Ed). Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 
Bali. 1980/1981. Denpasar. 

http://olam.ed.asu.edu/epaa/
mailto:NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu
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Grifith, A.I. 1995. Coordinating Family and scholl: Mothering for Schooling 
Education Policy Analisys Archives, (Onoine), Vol. 3, No.1, 

(http://olam.ed.asu.edu/epaa/, diakses 12 Pebruari 2013) 
 

Peraturan Perundang-Undangan 
IKetetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan 

Pengelolaan Sumber Daya Alam. 

Undang-UndangNomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturanDasarPokok-

PokokAgrariaLN 1960/104; TLN NO. 2043tanggal 24 September 

Tahun 1960  

5.9  Indeks 
Daftar Indeks diperlukan untuk mempermudah pembaca mencari bagian 

terkait dengan kata tertentu. Daftar indeksi meliputi kata atau frasa yang 
menunjuk pada “istilah” atau konsep tertentu dan nama orang yang disusun 
secara alfabetis, serta halaman. Contoh indeks adalah sebagai berikut. 

 

 

DAFTAR INDEKS 

A. 

Awig-awig 18, 28, 49, 109, 110, 

114, 117, 162 , 163, 165 , 176, 

 

B 

Banjar 9, 18, 28, 123, 129, 143, 

168, 179, 250, 261, 263, 264, 

278,  

J 

Jero Mangku/Pemangku 170, 178, 

208. 

 

Kelihan/kliang/klian 120, 126, 279, 

282, 294, 312 

VI. ARTIKEL ILMIAH/NASKAH JURNAL 

 
Sebagai bagian dari penulisan tesis, setiap peserta Program Studi MIH 

PPs-Unwar wajib menulis artikel ilmiah dari tesis yang disusun. Artikel tersebut 

disampaikan kepada staf administrasi akademik bersama dengan penyerahan 

naskah tesis untuk ujian akhir tesis. Untuk penulis dicantumkan nama komisi 

pembimbingnya setelah nama penulis utama (mahasiswa). 

http://olam.ed.asu.edu/epaa/
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Artikel dibuat antara 15-20 halaman dengan format terdiri atas: judul, 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

metode penelitian, pembahasan, simpulan dan rekomendasi, daftar pustaka. 

 

 

VII. PLAGIASI 

Sebelum dilakukan ujian Tertutup/Tesis wajib digaransi, bahwa 

karya ilmiah dalam bentuk tesis atau naskah jurnal terbebas dari plagiasi. 

Dalam menentukan ada dan/atau tidaknya plagiasi dilakukan 

menggunakan Program Turnitin  dengan angka toleransi maksimal 25 % 

(dua puluh lima persen) kecuali terhadap bunyi pasal dan sitasi. 
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LAMPIRAN I : 
 

Contoh Halaman Sampul Proposal Penelitian Tesis Magister Ilmu Hukum 
 

HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS  
TANAH HAK MILIK 

 

 
 

Proposal Penelitian Tesis 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Oleh : 

I Wayan Suka Antara Yasa 
NPM : 1410123022 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 

DENPASAR 

2017 
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Lampiran II : 

Contoh Halaman Persetujuan Proposal Penelitian Tesis Magister Ilmu Hukum  
 

Persetujuan Proposal Penelitian Tesis 

 

HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS  

TANAH HAK MILIK 
 

 

Oleh : 

I Wayan Suka Antara Yasa 
NPM : 1410123022 

 
 

Menyetujui : 

 
 

Pembimbing Utama  

 

 

Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H,M.H. 

  NINIP:……………………….. 

Pembimbing Kedua 

 

 

Dr. I Made Sepud, SH,MH. 

       NIDN……………………….. 

 

 

Mengetahui : 

Ketua 

Program Studi Magister Ilmu Hukum 
Program Pascasarjana Universitas Warmadewa 

 

 
 

 
Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H. 

NIDN. 0813066401 
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LAMPIRAN III : 
 

Contoh Sampul Tesis  Magister Ilmu Hukum 
 

 
HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS  

TANAH HAK MILIK 

 
 

T E S I S 

 
 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Magister 
Ilmu Hukum (M.H.) 

 

 

 
 

 
 

 

Oleh : 

I Wayan Suka Antara Yasa 
NPM : 1410123022 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM 

PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 

DENPASAR 

2017 
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Lampiran IV : 

Contoh Halaman Pengesahan Tesis Magister Ilmu Hukum  
 

Tesis 

 HAK TANGGUNGAN ATAS HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS  
TANAH HAK MILIK 

 

 
 

 

Oleh : 

I Wayan Suka Antara Yasa 
NPM : 1410123022 

 
 

telah dipertahankan di depan majelis penguji 

pada tanggal 1 Agustus 2016 
dan dinyatakan memenuhi syarat 

 
 
 

Pembimbing Utama  

 

 

 

Prof. Dr. I Made Suwitra, S.H,M.H. 

  NINIP:……………………….. 

Pembimbing Kedua 

 

 

 

Dr. I Made Sepud, SH,MH. 

       NIDN……………………….. 

 

Mengetahui : 

Denpasa, ….,……,…… 

Direktur Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa  

 
 
 

Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP 
 NI   NIDN. 0804036101 

Ketua Program Studi 

Magister Ilmu Hukum 
 

 
 
 

Dr. Simon Nahak, S.H.,M.H 
               NIDN. 0813066401 
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