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KATA PENGANTAR 

 
Universitas Terbuka (UT) merupakan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia 

yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan menggunakan sistem pendidikan 

terbuka dan jarak jauh. Dalam sistem ini, kemampuan dan kebiasaan mahasiswa 

untuk belajar mandiri merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan 

mahasiswa. 

Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi pada jenjang magister, 

mahasiswa harus menyusun Tugas Akhir Program Magister (TAPM/tesis) yang 

merupakan suatu karya ilmiah hasil penelitian yang akan diujikan dalam ujian sidang 

untuk menilai kualitas TAPM/tesis serta penguasaan keilmuan mahasiswa. Proses 

penyusunan TAPM/tesis ini dimulai dengan menyusun Proposal Penelitian pada 

semester/paket III ketika mahasiswa mengambil mata kuliah Studi Mandiri/Studi 

Lapangan. 

Program Pascasarjana (PPs) Universitas Terbuka memiliki format dan ketentuan 

penulisan TAPM tertentu yang wajib diacu oleh mahasiswa dan digunakan oleh 

pembimbing TAPM dalam memberikan arahan kepada mahasiswa. Untuk itu, sebagai 

acuan penulisan proposal penelitian dan TAPM serta pembimbingan TAPM, Program 

Pascasarjana menyusun Panduan Penulisan Proposal dan TAPM yang memuat hal-

hal teknis penulisan proposal penelitian dan TAPM/tesis. Panduan ini hanya memuat 

ketentuan-ketentuan umum teknis penulisan, sedangkan untuk ketentuan yang 

berkaitan dengan substansi dan metodologi digunakan kaidah-kaidah umum kajian 

ilmiah. Panduan Penulisan Proposal dan TAPM ini diterima mahasiswa pada 

semester/paket III. Mahasiswa diharapkan mulai menggunakan panduan ini ketika 

menyusun proposal penelitian pada mata kuliah Studi Mandiri/Studi Lapangan di 

semester III. 

Pada edisi ini, terdapat penambahan penjelasan tentang penulisan referensi di 

Daftar Pustaka dan fitur track changes pada Microsoft Word untuk membantu proses 

editing dan pemberian masukan dari pembimbing pada naskah TAPM/tesis 

mahasiswa supaya lebih efisien dan terdokumentasi dengan baik.  

Bagi tim penyusun Panduan Penulisan Proposal dan TAPM ini, saya sampaikan 

terima kasih. Semoga Panduan Penulisan Proposal dan TAPM ini dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh mahasiswa dalam menyusun dan menyelesaikan 

TAPM pada waktunya dengan kualitas yang baik dan memenuhi syarat sebagai karya 

ilmiah yang bermutu. 
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