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I. PENDAHULUAN 

 

 

1. Pokok Bahasan Perencanaan Pembangunan Wilayah & Perdesaan 

 

Wilayah dapat diartikan sebagai suatu kesatuan geografis dalam bentuk dan 

ukuran menurut pengamatan tertentu. Wilayah merupakan daerah yang 

homogen, daerah nodal dan daerah perencanaan. Wilayah memiliki 

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dapat diolah secara efisien 

dan efektif melalui sebuah perencanaan yang komprehensif bagi mendorong 

tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah sebagai suatu 

kesatuan geografis memiliki potensi bagi dijalankannya suatu aktifitas 

pembangunan dan pengembangan wilayah. 

 

Setiap wilayah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Itu berarti 

setiap wilayah memerlukan analisis dan kebijakan serta manajemen 

pengelolaan yang berbeda, yang berkaitan dengan pembangunan dan 

pengembangan wilayah. Perbedaan yang terjadi dapat disebabkan oleh tidak 

tersedianya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara merata. 

Ataupun terdapatnya keterbatasan prasarana ekonomi lainnya seperti jalan, 

jembatan, energi, telekomunikasi serta prasarana akses keluar wilayah 

lainnya. 

 

Hal lain yang dapat membedakan karakteristik antar wilayah adalah 

terkosentrasinya kegiatan ekonomi pada satu wilayah yang akan 

menentukan maju atau stagnannya kegiatan pembangunan wilayah sekitar, 

beragamnya biaya transportasi, perkembangan pasar(market), pemanfaatan 

teknologi terapan serta pendidikan dan kesehatan. 

 

Kehadiran perencana (planner) sebagai agent of changes mempunyai arti 

yang sangat besar, yang akan merencanakan berbagai kegiatan 

pembangunan dan pengembangan wilayah, sesuai dengan karakteristik 
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wilayah masing-masing. Perencanaan pembangunan wilayah & pedesaan   

terfokus pada beberapa aspek perencanaan pembangunan seperti ekonomi, 

sosial, kelembagaan dan ekologi serta berjalan seiring dengan 

dilaksanakannya community development dan participatory planning.  

Perencanaan pembangunan wilayah & pedesaan   mencakup suatu analisis 

yang sangat luas namun terpadu, tentang berbagai faktor kemasyarakatan 

seperti ekonomi, sosial budaya dan politik, yang berpengaruh pada kegiatan 

pembangunan dan pengembangan wilayah.  

  

2. Visi, Misi dan Tujuan 

 

Indonesia memiliki potensi keragaman kekayaan flora, fauna dan berbagai 

jenis deposit yang terkandung pada perut bumi serta kondisi geografis, iklim 

dan topografis merupakan sumber daya wilayah yang sangat berarti bagi 

pembangunan bangsa dan kelangsungan hidup bangsa. 

 

Dibalik kekayaan sumber daya yang dimiliki, Indonesia dihadapkan dengan 

era globalisasi. Dalam rangka menghadapi era globalisasi dimana arus 

informasi berjalan sangat cepat, diperlukan sumber daya manusia 

berkualitas, yang memiliki keahlian dan keterampilan di dalam mengolah dan 

mengembangkan potensi-potensi sumber daya. Sumberdaya manusia 

dimaksud haruslah memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam 

melakukan tugas-tugasnya sehingga mampu bersaing dengan negara lain. 

 

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera 

Utara menetapkan: Visi Universitas Universitas Sumatera adalah  : Menjadi 

perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik sebagai barometer 

kemajuan ilmu pengetahuan yang mampu bersaing dalam tataran dunia 

global. 
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Selaras dengan visi Universitas Sumatera Utara, maka visi Sekolah 

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sebagaimana tercantum di dalam 

Rencana Strategis Sekolah Pascasarjana  (SPs) Universitas  Sumatera Utara  

2015-2019: Menjadi Program Pascasarjana terkemuka dengan akreditasi 

nasional tertinggi dan merintis pengakuan internasional,maka  Visi Program 

Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan  (MPWD) 

Sekolah Pascasarjana USUsejalan Visi Sekolah Pascasarjana  adalah :  

Menjadi Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan 

(MPWD) yang Unggul, Profesional dan Terkemuka dengan Akreditasi Nasional 

Tertinggi dan Merintis Pengakuan Internasional. 

 

MISI 

 

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara melalui Program Studi 

Magister  Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan merupakan 

program studi yang melasanakan kegiatan pendidikan bagi menghasilkan 

dan memenuhi kebutuhan akan tenaga-tenaga analis perencanaan yang 

berkeahlian dalam pengelolaan secara spatial terhadap sumber daya dan 

kewilayahan.  

 

Penyelenggaraan program studi ini sesuai dengan kondisi kewilayahan 

nasional, daerah, kota dan desa yang memiliki sumber daya yang melimpah 

yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan bangsa. Selain dengan alasan 

kebutuhan, sesuai dengan kondisi dan potensi kewilayahan juga disertai 

dengan tersedianya para ahli yang memiliki keahlian dan kemampuan analis 

dan penemu bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan  

serta searah dengan visi Universitas Sumatera Utara.  

 

Berdasarkan kepada Visi di atas,  maka Program Studi Magister Perencanaan 

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan  (MPWD) Sekolah Pascasarjana USU 

mempunyai misi sebagai berikut : 
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1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang unggul, 

professional dan Terkemuka dengan Akreditasi Nasional Tertinggi 

dan Merintis Pengakuan Internasional dalam bidang Perencanaan 

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. 

2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian yang unggul, 

professional dan terkemuka dengan Akreditasi Nasional Tertinggi 

dan Merintis Pengakuan Internasional dalam bidang Perencanaan 

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan.  

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang unggul, 

professional dan Terkemuka dengan Akreditasi Nasional Tertinggi 

dan Merintis Pengakuan Internasional dalam bidang Perencanaan 

Pembangunan Wilayah dan Pedesaan. 

4. Melakukan kerja sama yang harmonis dengan berbagai pihak 

dalam bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan 

 

TUJUAN PROGRAM STUDI 

Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan  

(MPWD) Sekolah Pascasarjana USU dipersiapkan bagi lulusan program 

Sarjana bidang Pembangunan Wilayah dan Perdesaan serta bidang-bidang 

studi lainnya yang mempunyai kaitan dengan bidang ilmu tersebut, yang 

dalam profesinya membutuhkan pendalaman terkait Perencanaan Wilayah. 

Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan  

(MPWD) Sekolah Pascasarjana USU akan menghasilkan lulusan yang 

mempunyai tingkat intelektualitas tinggi, berbudi luhur, mampu 

mencetuskan gagasan baru, dan atau menjadi tenaga peneliti yang baik, 

selain memiliki: 

a. Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa 

b. Berjiwa Pancasila, mempunyai sifat keterbukaan dan integritas yang 

tinggi, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu dan teknologi 
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maupun terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya 

yang berkaitan dengan keahlian perencanaan wilayah. 

c. Mampu untuk mengembangkan penampilan profesional dan 

meningkatkan pelayanan profesi. 

d. Mampu merumuskan masalah dan mencari penyelesaiannya secara 

ilmiah. 

 

 

Selaras  dengan visi, misi di atas, maka Program Studi Magister 

Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan  (MPWD) Sekolah 

Pascasarjana USU bertujuan untuk: 

1. Menghasilkan Lulusan Peneliti yang unggul dan profesional dan 

mendapatkan pengakuan Internasional serta mampu 

menyelesaikanberbagai permasalahan perencanaan pembangunan 

wilayah dan perdesaan. 

2. Menghasilkan Lulusan PerencanaPembangunan Wilayah dan 

Perdesaanyang unggul, profesional, dan mendapatkan pengakuan 

Internasioanl serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan 

perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan. 

3. Menghasilkan Lulusan ManajerPerencana Pembangunan Wilayah 

dan Perdesaan yang unggul, profesional dan mendapatkan 

pengakuan Internasional serta mampu menyelesaikan berbagai 

permasalahan perencanaan pembangunan wilayah dan perdesaan. 

 

3. Tahapan Akademik 

 

Tahapan akademik pada Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan 

Wilayah dan Pedesaan  (MPWD) Sekolah Pascasarjana USU terdiri dari: 

 

A. Kegiatan Akademik 

Kegiatan  akademik  Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan 

Wilayah dan Pedesaan  (MPWD) Sekolah Pascasarjana USU terdiri dari 
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seperangkat mata kuliah yang merupakan disiplin ilmu yang menjadi 

bidang studi perencanaan pembangunan wilayah.  

B.  Penelitian Tesis 

Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam 

yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin 

ilmunya untuk memperoleh gelar magister.  

Pelaksanaan kegiatan penelitian Tesis dilakukan dengan berpedoman kepada 

Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 06 Tahun 2017 Tentang 

Peraturan Akademik Program Magister Dan Program Doktor Universitas 

Sumatera Utara 

B.1. Usulan Penelitian  

        Pasal 27  

(1) Pada akhir program magister, mahasiswa wajib menyelesaikan tesis.  

(2) Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan rencana penelitian tesis 

setelah menyelesaikan 2 (dua) semester dengan IPK paling rendah 3,00 

(tiga koma nol nol) dan telah menyelesaikan paling sedikit 21 (dua puluh 

satu) sks.  

(3) Usulan penelitian tesis diajukan paling lambat pada akhir semester IV 

(keempat).  

 

B.2. Pembimbing Tesis   

  Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 

(1) Komisi pembimbing tesis ditetapkan 2 (dua) orang yang terdiri atas satu 

orang pembimbing utama dan satu orang anggota pembimbing.  

(2) Penetapan dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dengan memperhatikan jumlah mahasiswa yang sedang dibimbing.  

(3) Setiap dosen pembimbing tidak diperkenankan membimbing lebih dari 10 

(sepuluh) mahasiswa selama mahasiswa yang dibimbing dosen yang 

bersangkutan belum selesai.  
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(4) Komisi pembimbing harus memiliki bidang ilmu yang relevan dengan 

objek penelitian mahasiswa yang dibimbing.  

Pasal 29 

 (1) Wewenang komisi pembimbing tesis:  

a. Menyetujui atau menolak usulan penelitian;  

b. Menyetujui atau menolak tesis.  

(2) Tugas komisi pembimbing tesis:  

a. Membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk 

menyusun usulan penelitian, melaksanakan penelitian, dan penulisan 

tesis;  

b. Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan tesis mahasiswa 

serta melaporkan kepada Ketua program studi;  

c. Memberikan peringatan dalam hal mahasiswa lalai dalam penyelesaian 

tesis;  

d. Membantu mahasiswa dalam mempublikasikan hasil penelitian di jurnal 

ilmiah yang baik.  

 

Pasal 30 

(1) Dalam hal pembimbing utama dan atau pembimbing anggota 

berhalangan tetap, Direktur atau Dekan atas usul Ketua program studi 

menetapkan pembimbing pengganti.  

(2) Penggantian komisi pembimbing dapat juga dilakukan apabila terdapat 

hambatan antara pembimbing utama dengan pembimbing anggota atau 

antara pembimbing dengan mahasiswa.  

(3) Pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah 

disetujui oleh Ketua program studi.  

 

(4) Perubahan susunan komisi pembimbing harus didasarkan atas 

persetujuan komisi pembimbing yang lama dan Ketua program studi dan 

ditetapkan oleh Direktur atau Dekan.  



 9 

(5) Dalam hal pembimbing yang lama tidak setuju, maka program studi 

mengusulkan calon pengganti berdasarkan hasil rapat program studi dan 

ditetapkan oleh Direktur atau Dekan.  

(6) Persetujuan komisi pembimbing yang lama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) tidak diperlukan jika yang bersangkutan meninggal dunia.  

 

B.3. Seminar Usulan Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian Tesis  

       Pasal 31 dan Pasal 32 

 

(1) Usulan penelitian tesis (kolokium) yang telah mendapat persetujuan 

komisi pembimbing harus dipresentasikan dalam seminar usulan 

penelitian untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan.  

(2) Dalam hal diperlukan perbaikan dan penyempurnaan usulan penelitian, 

mahasiswa diwajibkan menyampaikan usulan yang sudah diperbaiki 

paling lambat 1 (satu)bulan setelah seminar kepada program studi 

sebelum memulai penelitian.  

(3) Usulan penelitian yang dinyatakan tidak dapat diterima diberi 

kesempatan mengulang 1 (satu) kali paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah seminar usulan penelitian.  

(4) Mahasiswa yang akan menyampaikan seminar usulan penelitian harus:  

a. Menyelesaikan perkuliahan paling sedikit 21 (dua puluh satu) sks 

dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);  

b. Memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditentukan;  

c. Menyerahkan naskah usulan penelitian yang telah disetujui oleh komisi 

pembimbing;  

d. Menghadiri kolokium dan atau seminar hasil penelitian paling sedikit 

10 (sepuluh) kali pada program studi yang diikuti atau program studi 

lain dengan melampirkan kartu seminar.  
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Pasal 32  

(1) Kegiatan penelitian tesis dilaksanakan setelah usulan tesis disetujui oleh 

komisi pembimbing dan telah dinyatakan lulus pada seminar usulan 

penelitian.  

(2) Penelitian tesis merupakan kegiatan akademik yang menggunakan 

penalaran empiris atau nonempiris dan memenuhi persyaratan 

metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.  

(3) Beban studi penelitian dan penulisan tesis adalah sebesar 6 (enam) sks.  

(4) Kegiatan penelitian dilakukan secara mandiri di bawah pengawasan dan 

bimbingan yang berkesinambungan oleh komisi pembimbing tesis.  

(5) Komisi pembimbing tesis secara berkala melakukan verifikasi terhadap 

kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai  

 

B.4. Penulisan dan Format Tesis 

       Pasal 33 dan Pasal 34  

(1) Dalam proses penulisan tesis mahasiswa wajib:  

a. Melakukan penelitian tesis sesuai dengan usulan penelitian yang telah 

disetujui;  

b. Mengikuti bimbingan penulisan tesis secara aktif dan teratur dengan 

komisi pembimbing untuk penyiapan tesis yang dibuktikan dengan 

Lembar Bukti Bimbingan (LBB).  

(2) Tesis yang sudah mendapat persetujuan dari komisi pembimbing 

diajukan ke program studi untuk diuji oleh panitia ujian tesis.  

 

Pasal 34  

(1) Tesis disusun menurut kaidah penulisan karya ilmiah dan sesuai dengan 

usulan penelitian tesis yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dan 

diketahui oleh Ketua program studi.  

(2) Tesis ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan 

abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.  
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(3) Dalam hal tertentu tesis dapat ditulis dalam Bahasa Inggris atau bahasa 

asing lainnya yang ditetapkan oleh Universitas.  

(4) Format tesis mengikuti Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi yang 

ditetapkan oleh SPs.  

 

B.5. Seminar Hasil Penelitian  

       Pasal 35  

(1) Seminar hasil penelitian paling sedikit dihadiri oleh pembimbing utama 

dan 2 (dua) orang penguji serta paling sedikit dihadiri oleh 5 (lima) orang 

mahasiswa.  

(2) Dalam hal seminar hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak terpenuhi, seminar hasil penelitian dinyatakan batal dan dijadwal 

ulang.  

(3) Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil harus mengulang kembali 

kegiatan seminar paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seminar hasil yang 

pertama.  

 

B.6. Ujian Tesis 

Pasal 36  

(1) Ujian tesis dilaksanakan paling lambat pada akhir semester VIII 

(kedelapan) dan dilaksanakan secara majelis dalam forum tertutup yang 

dihadiri oleh tim penguji.  

(2) Persyaratan untuk ujian tesis:  

a. Tesis telah mendapat persetujuan dari komisi pembimbing tesis dan 

diketahui oleh Ketua program studi;  

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);  

c. Memenuhi kewajiban administrasi yang ditentukan oleh program studi dan 

SPs atau Fakultas;  

d. Menyerahkan artikel yang telah dipublikasi atau bukti artikel yang sudah 

diterima (accepted) untuk dipublikasi paling sedikit di jurnal ilmiah 

nasional.  
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(3) Artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah bagian dari 

tesis.  

(4) Tim Penguji Ujian Tesis:  

a. Tim terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang anggota yang 

merupakan komisi pembimbing dan penguji;  

b. Ketua penguji sebagaimana yang dimaksud pada huruf a adalah Ketua 

komisi pembimbing;  

c. Tim penguji ditetapkan oleh Direktur atau Dekan atas usul Ketua program 

studi.  

(5) Ujian tesis dilakukan secara majelis dan dihadiri paling sedikit oleh Ketua 

penguji dan 2 (dua) orang anggota penguji.  

(6) Dalam hal jumlah minimum tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada 

ayat 5 (lima) Ketua program studi dapat mengangkat anggota penguji 

pengganti.  

(7) Dalam hal ujian tesis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) tidak 

terpenuhi, maka ujian tesis harus dijadwalkan kembali.  

(8) Tugas Tim Penguji Ujian Tesis:  

a. Menilai hasil penelitian tesis sesuai dengan penguasaan bidang ilmu 

masing-masing;  

b. Memberikan masukan perbaikan tesis;  

c. Menetapkan keputusan hasil ujian tesis.  

(9) Nilai Ujian Tesis:  

a. Kriteria penilaian paling sedikit meliputi sistematika dan bahasa, isi, 

penyajian, dan penguasaan materi;  

b. Penilaian tesis dilakukan melalui ujian tesis dengan hasil keputusan:  

1) Lulus tanpa perbaikan;  

2) Lulus dengan perbaikan;  

3) Tidak lulus dan kesempatan mengulang;  

c. Nilai kelulusan minimal B.  

(10) Perbaikan dan Ujian Ulang Tesis  
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a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 2 (dua), diberi kesempatan 

melakukan perbaikan dan diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan 

terhitung sejak tanggal lulus ujian tesis;  

b. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian tesis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (9) huruf b angka 3 (tiga) diberi kesempatan 

mengulang 1 (satu) kali ujian ulangan paling lambat 6 (enam) bulan 

terhitung sejak tanggal ujian tesis;  

c. Mahasiswa yang belum atau tidak dapat memenuhi ketentuan ayat (10) 

huruf a dan huruf b, maka naskah tesis dinyatakan batal;  

d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus, lulus dengan perbaikan, atau lulus 

setelah menempuh ujian ulangan wajib menyerahkan naskah tesis yang 

telah disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada 

SPs/Fakultas/Program Studi;  

e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian ulangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b dinyatakan gagal studi.  

 

E. Eksperimen atau Pengumpulan Data Untuk Penyusunan Naskah 

Tesis 

Tahap  ini  dilakukan    berdasarkan    usulan   penelitian   yang  telah 

dinyatakan  lulus    dalam Seminar    Usulan     Penelitian. Bimbingan   

penelitian   tesis dilaksanakan   secara   sistimatik   dan 

berkesinambungan   sehingga Ketua Pembimbing   dan Anggota 

Pembimbing  dapat  mengikuti proses penelitian yang dilakukan 

mahasiswa. Secara berkala Ketua Pembimbing   dan Anggota Pembimbing 

melakukan verifikasi kemajuan dan  hasil penelitian yang telah dicapai. 

Ketua Pembimbing   dan Anggota Pembimbing boleh melakukan supervisi 

ke lokasi atau objek/sumber penelitian untuk melihat keabsahan objek 

dan pelaksanaan penelitian. 
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F. Gelar Akademik 

Kepada lulusan Program Magister  diberi hak menggunakan gelar akademik 

Magister Science, disingkat M.Si., yang ditempatkan di belakang nama dan  

Mahasiswa program magister berhak atas gelar akademik setelah dinyatakan 

lulus dalam ujian tesis  

G. Prestasi, Peringatan Akademik, dan Sanksi Akademik  

1. Prestasi Akademik  

Predikat kelulusan bagi Program Magister terdiri atas:  

a. Memuaskan dengan IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 

3,50 (tiga koma lima nol);  

b. Sangat Memuaskan dengan IPK 3,51 (tiga koma lima satu) 

sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);  

c. Pujian (Cumlaude) dengan IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh 

lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol nol) dengan masa 

studi paling lama 5 (lima) semester serta memiliki minimal 1 

(satu) publikasi yang sudah terbit atau diterima untuk 

diterbitkan (accepted) di jurnal ilmiah nasional terakreditasi 

atau 1 (satu) di jurnal internasional yang bereputasi.  

(3) Predikat kelulusan dengan pujian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf c dengan memperoleh nilai IPK lebih dari 3,75 

(tiga koma tujuh lima) sampai dengan 4,00 (empat koma nol 

nol) tetapi masa studi melampaui 5 (lima) semester, maka 

predikat kelulusan diturunkan menjadi sangat memuaskan.  

(4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diberi gelar magister sesuai dengan bidang ilmu dan 

dicantumkan pada ijazah.  
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2. Sanksi Akademik  

   (1) Sanksi akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang    

terbukti:  

a. Melakukan plagiat selama masa studi;  

b. Melakukan pelanggaran hukum dan/atau etika akademik.  

(2) Sanksi akademik yang dikenakan terhadap mahasiswa yang  

melakukan plagiat dapat berupa salah satu dari sanksi 

berikut:  

a. Pembatalan karya tulis,  

b. Diberhentikan sebagai mahasiswa, atau  

c. Gelar dan/atau ijazah yang telah diperoleh kemudian 

dicabut oleh Universitas.  

 

 

  



 16 

II. BAGIAN UTAMA TESIS 
 

 
1. Bagian Tubuh Utama 

 

Dalam bagian utama Tesis dimuat naskah peneliti. Terhadap seluruh isi dan 

nilai yang terkandung di bagian utama ini sepenuhnya menjadi tanggung 

jawab peneliti dan pembimbing. 

 

Pada bagian utama sebuah Tesis  dibagi menjadi beberapa bab yang diawali 

dengan Bab Pendahuluan dan diakhiri dengan Bab Kesimpulan. Jumlah bab 

yang dituliskan oleh seorang peneliti adalah 5 (lima) Bab. 

 

2.Bab Pendahuluan 

 

Bab Pendahuluan umumnya berisikan beberapa hal berikut : 

a.  Masalah yang akan dibahas termasuk latar belakang. 

b.  Metode atau cara penelitian yang akan dipergunakan. 

c. Garis besar pembahasan atau analisis pemecahan permasalahan atau 

persoalan. 

d. Hasil atau Kesimpulan 

e. Kontribusi analisis peneliti dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan. 

 

Masalah atau persoalan yang akan atau hendak dipecahkan dalam Tesis 

haruslah dinyatakan dengan jelas, tegas dan terperinci, mengingat sudah 

sangat menjurus dan rincinya persoalan tersebut dalam bidang spesialisasi 

peneliti. 

 

Pada Bab Pendahuluan juga memuat jenis kesimpulan Tesis yang menarik, 

penting dan menunjukkan terobosan meskipun dalam bentuk yang disarikan. 

Kesimpulan disertasi secara terperinci beserta semua aspek yang berkaitan 

dengannya diuraikan di dalam bagian akhir Tesis, yaitu Bab Kesimpulan. 

Rekomendasi peneliti dalam menambah kemajuan keilmuan haruslah 
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dikemukakan sehingga dapat diketahui perspektifnya dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dalam bidangnya. 

 

3. Tinjauan Pustaka 

 

Tinjauan Pustaka haruslah dicantumkan dalam disertasi seorang peneliti, 

baik dalam sebuah bab maupun pada bab tersendiri dari Tesis. Pada 

prinsipnya, isi ilmu yang terkandung dalam tinjauan pustaka beserta ilmu 

pengetahuan yang mendukungnya adalah cabang ilmu pengetahuan dimana 

masalah yang akan dipecahkan oleh peneliti diletakkan. Kontribusi atau 

sumbangan peneliti bukanlah suatu hasil atau output baru yang berdiri 

sendiri, akan tetapi sesuatu yang ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan 

yang sudah ada. 

 

Tinjauan pustaka hendaklah disusun sesuai dengan urutan dari 

perkembangan cabang ilmu pengetahuan. Tinjauan pustaka berisi pula 

uraian tentang kesimpulan yang terdapat dalam setiap judul dalam daftar 

pustaka dan dalam hubungan ini peneliti menunjukkan arah yang akan 

ditempuhnya sendiri dalam memecahkan permasalahannya. 

 

3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian  

 

Kerangka Konseptual  

Kerangka konseptual disintesis, diabstraksi, dan diekstrapolasi dari berbagai 

teori dan pemikiran ilmiah, yang mencerminkan paradigma sekaligus 

tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian dan merumuskan hipotesis. 

Kerangka konseptual penelitian dapat berbentuk bagan, model matematik, 

atau persamaan fungsional, yang dilengkapi dengan uraian kualitatif.  

 

Hopotesis (bila ada) 

Hipotesis merupakan proposisi keilmuan yang dilandasi oleh kerangka 

konseptual penelitian dan merupakan jawaban sementara terhadap 
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permasalahan yang dihadapi, yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan 

fakta empiris.  

 

5. Bab-bab Dalam Tubuh Utama Tesis 

 

Jumlah bab dari sebuah Tesis (umumnya 5 bab) atau  sesuai dengan 

keperluan. Dalam bab-bab tersebut diuraikan secara terperinci cara, metode 

dan pelaksanaan penelitian, hasil pengamatan lapangan, analisis dan 

pembahasan, hasil dan kesimpulan. 

 

6. Kesimpulan 

 

Bab kesimpulan adalah salah satu bab utama dari suatu Tesis. Pada bab 

kesimpulan inilah akan dimuat kesimpulan Tesis dan rekomendasi atau 

sumbangan pada perkembangan ilmu oleh peneliti. Di lain pihak pada bab ini 

preneliti dapat pula menyarankan hal-hal yang dapat diteliti lebih lanjut. 

 

7. Daftar Pustaka 

 

Daftar pustaka bukanlah bab tersendiri, oleh karena itu tidak diberi nomor 

bab. Daftar pustaka ditulis pada halaman baru dengan judul DAFTAR 

PUSTAKA. 

 

Ada beberapa cara untuk menuliskan daftar pustaka. Daftar pustaka berisi 

semua pustaka yang dipergunakan oleh peneiti dalam menyiapkan dan 

menyelesaikan Tesisnya. Daftar pustaka terdiri dari makalah dan buku yang 

diterbitkan dan umumnya dapat ditemukan di perpustakaan. 
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FORMAT TESIS 

 

Bahan dan Ukuran 

1. Naskah disertasi diketik pada kertas HVS 80 gram dan tidak timbal balik 

atau sejenis yang berukuran A4 dengan 2 (dua) spasi. 

2. Sampul dibuat dari kertas buffalo atau sejenis, diperkuat dengan karton 

dan dilapisi plastik. 

3. Warna sampul ditetapkan merah hati.  

4. Ukuran naskah adalah 21 cm x 28 cm (A4) warna putih. 

 

Pengetikan : 

1. Naskah diketik dengan huruf Time New Roman/Pica. 

2. Huruf miring dipergunakan untuk istilah bahasa asing. 

3. Jarak antara 2 baris dibuat 2 spasi kecuali intisari,kutipan langsung, judul   

daftar (table) dan gambar yang lebih dari 1 baris dan daftar pustaka yang 

diketik dengan jarak 1 spasi ke bawah. 

4. Batas tepi pengetikan 

 Tepi atas   4 cm 

 Tepi bawah   3 cm 

 Tepi kiri   4 cm 

 Tepi kanan   3 cm 

5. Alinea baru dimulai pada ketikan yang ke-6 dari batas tepi kiri. 

6. Judul bab harus ditulis dengan huruf besar (kapital) semua dan diatur 

selalu simetris dengan jarak 4 cm dari tepi atas tanpa diakhiri dengan 

titik. 

7. Sub bab ditulis simetris di tengah-tengah atau di pinggir kiri. Semua kata 

dimulai dengan huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan, 

tanpa diakhiri dengan titik. Kalimat pertama sesudah sub bab dimulai 

dengan alenia baru. 

8. Anak sub bab diketik mulai dari tepi batas tepi kiri, tetapi hanya huruf 

yang pertama saja yang berupa huruf besar, tanpa diakhiri dengan titik. 
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9. Sub anak sub bab ditulis mulai dari ketikan ke-6 dengan titik dan garis 

bawah. 

 

Penomoran 

1. Bagian awal laporan, mulai dari halaman judul sampai ke intisari, diberi 

nomor halaman dengan angka Romawi kecil, diletakkan di tengah bawah. 

2. Bagian utama dan bagian akhir, mulai dari pendahuluan (Bab I) sampai 

ke halaman terakhir memakai angka Arab sebagai nomor halaman. 

3. Nomor halaman diketik dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 cm 

dari tepi atas atau tepi bawah. 

4. Tabel (daftar) dan gambar diberi nomor urut dengan angka Arab. 

5. Tabel (daftar) dan gambar tidak boleh dipenggal dan ditulis secara 

simetris. 

6. Nomor tabel yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di atas tabel 

tanpa diakhiri dengan titik. 

7. Nomor gambar yang diikuti dengan judul ditempatkan simetris di bawah 

gambar tanpa diakhiri dengan titik. 

 

Bahasa   

Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Indonesia yang baku sesuai 

dengan kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), yaitu ada subjek, predikat 

dan supaya lebih sempurna ditambah dengan objek dan keterangan. Bahasa 

yang digunakan sederhana, lugas dan objektif. 

 

Penulisan Nama dan Daftar Pustaka 

1. Penulis yang tulisannya diacu dalam uraian hanya disebutkan akhirnya 

saja dan kalau lebih dari 2 orang , hanya nama akhir penulis pertama 

yang dicantumkan diikuti dengan dkk atai et al. : 

a. Menurut Mankiew (2002) … 

b. Posisi equilibrium (Samuelson dan Nordhaus, 2000)  

c. Inflasi berpengruh menurunkan tingkat kesejahteraan 

masayarakat (Samuelson, dkk, 2002) 
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d. Gelar kesarjanaan tidak boleh dicantumkan. 

2. Daftar pustaka harus dibedakan dari sumber buku dan jurnal, contoh : 

a. Buku : 

Hall, Hill, 2000. Unity and diversity Regional Economic 

Development : In Indonesia Since 1970, University Press, 

Oxford. 

 

b. Jurnal : 

Hasyim, 2002. Pengembangan Kawasan Perkotaan dan 

Dampaknya tehadap Lingkungan, Jurnal Ekonom, Vol. VI/No.3, 

Fakultas Ekonomi & Bisnis USU, Medan 
 

 

Kerangka Penulisan Tesis 

Secara berurutan kerangka Tesis terdiri dari 3 bagian seperti tersebut di 

bawah ini : 

 

a. Bagian Awal 

Bagian awal Tesis terdiri atas : 

1. Halaman sampul depan 

2. Halaman sampul dalam 

3. Halaman prasyarat gelar 

4. Halaman persetujuan 

5. Halaman penetapan panitia penguji 

6. Halaman ucapan terima kasih 

7. Halaman ringkasan 

8. Halaman abstrak  

9. Halaman daftar isi  

10.Halaman daftar tabel 

11.Halaman daftar gambar  

12.Halaman daftar lampiran  

13.Daftar arti lambang, singkatan dan istilah  
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b. Bagian Inti  

Bagian inti Tesis memuat hal sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

 Rumusan Masalah 

 Tujuan  

 Tujuan Umum 

 Tujuan Khusus  

        Manfaat  

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA  

BAB  III METODE PENELITIAN  

BAB  IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1. Data Penelitian 

4.2. Analisis dan Hasil Penelitian  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

5.2. Saran  

c. Bagian Akhir  

Bagian akhir terdiri dari : 

1. Daftar pustaka 

2. Lampiran  

 

Jurnal Internasional 

Kewajiban dari mahasiswa magister adalah menulis artikel yang 

diterbitkan di Jurnal Internasional. Apabila hal ini belum dapat 

dipenuhi, maka seorang lulusan magister belum diberikan Ijazah 

sebagai tanda berakhirnya studi magister.
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Contoh : Halaman Depan Sampul Tesis  

 

 

TESIS  

 

KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI 

REGIONAL PANTAI TIMUR  

SUMATERA UTARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nama mahasiswa) 

 

 

 

 

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2017 
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Contoh : Halaman Sampul Dalam Tesis 

 

 

TESIS 
 
 
 

KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI 

REGIONAL PANTAI TIMUR  

SUMATERA UTARA 
 

 

 

 

 

 

 

 

(nama mahasiswa) 
 

 

 

 

 

 

 

 

SEKOLAH PASCASARJANA 

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 
MEDAN 

2017 
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Contoh : Halaman Prasyarat Gelar Magister  

 

 

 

KONVERGENSI PERTUMBUHAN EKONOMI  

REGIONAL PANTAI TIMUR  

SUMATERA UTARA 
 

 

 

TESIS  

Untuk Memperoleh Gelar Magister  

dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah & 
Perdesaan 

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara  

 

 

 

 

 

Oleh : 

(nama mahasiswa) 

NIM 00221XXX/D  
 

 

 

 

 

SEKOLAH PASCASARJANA 
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2017 

Taggal 1 Januari 2017 
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Contoh : Halaman Persetujuan Tesis 

 

 

Lembar Pengesahan 

 
TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 1 JANUARI 2017 

 

 

 

 

Oleh : 

Pembimbing 
Prof……………………………. 

NIP…………………………….. 
 

Anggota 

                             Dr. ………………………… 

                             NIP………………………… 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui  

Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah & 

Perdesaan 
Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara  
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NIP……………………………. 
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Contoh : Halaman Penetapan Penguji Tesis  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Telah diuji pada 
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Contoh : Halaman Terima Kasih  

 
UCAPAN TERIMA KASIH 

 
Penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat 

dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang 
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Dalam penyusunan Tesis ini, penulis sudah berusaha mencurahkan seluruh 
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Contoh : Halaman Abstrak  

 

 

 

 

ABSTRACT  
 

 

 

CONVERGENCE  : REGIONAL ECONOMIC GROWTH  
EAST COAST NORTH SUMATERA INDONESIA 

 

 

Nama   : xxxxx 
Nomor Pokok : 12345xx 

 

 

 

Convergence as the core theory of growth in 1990, based on the 
hypothesis put forward by Barro and Sala-i-Martin (1995) using the 

neoclassical growth model. One important aspect of this model has 
been studied and analyzed seriously as an empirical hypothesis of 
convergence with the assumption that the preferences and apply the 

same technology.The estimation results above show the value of (1 + 

β) of 0.7660. Based on these values, the value of β is known of -
0.234. Β value (0.2340) is between zero and -1 indicates that there is 

a process of convergence of economic growth among the districts / 

cities in North Sumatra, East Coast Region at the speed of 

convergence of 23.40%. AndConditional convergence models have a 
higher speed than the absolute convergence models. This indicates 
that the independent variable (GRDP/capita, working population, 

number of poor and length of studyhas a great influence in increasing 
the speed of convergence of economic growth in the East Coast region 

of North Sumatra 
 

Keynote : regional and convergence 
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Contoh : Halaman Daftar Isi  

 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman  
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Daftar Isi  .........................................................................  ix 
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Daftar Arti Lambang, Singkatan dan Istilah ...........................  xiii 

 

BAB 1 PENDAHULUAN  .......................................................  1 

 Latar Belakang .....................................................  1 

 Rumusan Masalah ................................................  8 

 Tujuan  ...............................................................  9 

Tujuan Umum .............................................  9 

Tujuan Khusus  ...........................................  9 

 Manfaat  .............................................................  9 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA  .................................................  10 

BAB 3 METODE PENELITIAN  ...............................................  20 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  .......................  33 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN  .........................................  57 

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................  65 

LAMPIRAN ........................................................................  80  
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Contoh : Halaman Daftar Singkatan  

 
 

DAFTAR  SINGKATAN 

 

 

APBD   =    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

BPS   =    Badan Pusat Statistik 

GDP   =    Gross Domestic Product 

GNP   =    Gross National Product 

IMF   =    International Monetary Fund 

LM Test  =    Lagrange Multiplier 

JB Test  =    Jarque Bera Test 

NAD   =    Nanggroe Aceh Darussalam 

OLS   =    Ordinary Least Square 

PDB   =    Produk Domestik Bruto 

PDRB   =    Produk Domestik Regional Bruto 

PE   =    Pertumbuhan Ekonomi 

PP   =    Pengeluaran Pembangunan 

PR   =    Pengeluaran Rutin 
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Contoh : Penulisan Daftar Gambar 

 

 

DAFTAR GAMBAR 
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Gambar 3.2. Perkembangan PDRB dan Pengeluaran Rutin Provinsi Sumatera 
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Gambar 3.3. Perbandingan Pengeluaran Pemerintah dan PDRB  

 Provinsi Sumatera Utara Tahun 1976 – 2001 ........ ………… 55 

 

 

 

 

Catatan : Gambar 2.1.  

  angka 2 menunjukkan bahwa gambar tersebut di Bab 2 

 angka 1 menunjukkan bahwa gambar tersebut merupakan gambar 
pertama  

 Judul gambar diletakkan di bawah gambar.  
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Contoh : Penulisan Daftar Tabel 
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Tabel 3.1. Perkembangan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah  
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Tabel 3.2. PDRB Non Migas Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga 

Berlaku dan Harga Konstan Tahun 1976 - 2001 (Juta Rupiah)  43 

Tabel 3.3. PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut Sektor (Non Migas) Atas  
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Tabel 3.4. Distribusi Persentase PDRB Provinsi Sumatera Utara Menurut 

Sektor(Non Migas) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993  

 Untuk Tahun 1997 – 2001 (Jutaan Rupiah)   .....................  46 

Tabel 3.5, Hasil Estimasi Pengaruh Anggaran Belanja Rutin dan  

 Anggaran Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan  

 Ekonomi Provinsi Sumatera Utara dengan Metode OLS  ......  50 

Tabel 4.1. Hasil Estimasi Uji Rata-rata (Koefisien Korelasi Parsial)  ......  53 

Tabel 4.2. Hasil Estimasi Uji Lagrange Multiplier (LM Test)  ................  54 

Tabel 4.3. Hasil Estimasi Uji Ramsey  ..............................................  55 

Tabel 4.4. Hasil Estimasi Jarque-Bera Test (JB Test) ………………………………………        56 

 

 

 

Catatan : Tabel 2.1.  

  angka 2 menunjukkan bahwa tabel tersebut di Bab 2 

  angka 1 menunjukkan bahwa tabel tersebut merupakan tabel pertama  
  Judul tabel diletakkan di atas tabel.  
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