
 

Sistematika Laporan Kemajuan 

 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1b) 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2) 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Kemukakan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, target khusus yang ingin 

dicapai, serta metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang kegiatan dan hasil yang 

diperoleh. 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan 

khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian.  Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang 

ditargetkan serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan 

pengembangan ipteks-sosbud. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan definisi atau 

dugaan yang akan dibuktikan.  Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, 

asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.  Pada bagian ini juga perlu 

dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai.  Pada 

bab ini juga dijelaskan luaran apa yng ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 

pengetahuan.  Buatlah rencana capaian seperti pada tabel 1 di bawah ini sesuai luaran 

yang ditargetkan atau yang telah dicapai. 

 

Tabel 1. Rencana Target Capaian 

No. Jenis Luaran Indikator Capaian 

1. Publikasi ilmiah di jurnal 

nasional (ber ISSN)
1
 

Nasional 

2. Pemakalah dalam tamu 

imliah2) 

Lokal 

3. Bahan ajar  

4. Luaran lainnya jika ada 

(Teknologi tepat guna, 

model/purwarupa/desain/karya 

seni/Rekayasa sosial)
4)

 

 

5. Tingkat kesiapan Teknologi 

(TKT)
5)

 

 

1) Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published 
2) Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan 

3) Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit 

4) Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan 
5) Isi dengan skala 1-9  

 

BAB 2. KAJIAN/TINJAUAN PUSTAKA 

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan pustaka acuan yang 

relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah.  Jelaskan 

juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai, termasuk 

peta jalan penelitian terdahulu. 

 

BAB 3. METODE KAJIAN/PENELITIAN/EVALUASI  

Uraikan metode yang digunakan dalam kajian/penelitian/evaluasi secara rinci. 

Uraian dapat meliputi peubah dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan 



 

kajian/penelitian/evaluasi, teknik  pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran 

dan penyimpulan hasil. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif, dapat 

dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, 

proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kemukakan hasil dan pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh 

dengan mensitasi dari jurnal, buku, prosiding yang terbaru minimal 10 tahun terakhir. 

 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN (OPTIONAL) 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad 

nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber.  Hanya pustaka yang dikutip dalam 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam daftar pustaka. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN (yang mendukung data penelitian) 

Lampiran 1b. Format Halaman Sampul Laporan (Warna Hijau Tua) 



 

 

 

 

 
LAPORAN KEMAJUAN  

PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL 

(DITULIS HURUF BESAR DAN MAKSIMUM 20 KATA) 

 

 
 

TIM PENELITI 

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIP) 

 

 

 

 

 
Dibiayai oleh Politeknik Negeri Lampung 

sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian 

Tahun Anggaran 2019 

Nomor: ………………………….. tanggal …………. 

 

 
 

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG 
Bulan, Tahun 

SKEMA Penelitian Dosen/PLP* 
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Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan Penelitian 

 
HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN 

SKEMA PENELITIAN DOSEN/PLP 

SUMBER DANA DIPA POLINELA 

 
Judul Penelitian : …………………………………………………… 

Ketua Peneliti: 

a.   Nama Lengkap : …………………………………………………… 

b.  NIP/NIDN : …………………………………………………… 

c.   Laboratorium : …………………………………………………… 

e.   Nomor HP : …………………………………………………… 

f. Alamat surel (e-mail) : …………………………………………………… 

Anggota Peneliti (1) 

a.   Nama Lengkap : …………………………………………………… 

b.  NIP/NIDN : ……………………………………………...….… 

c.   Laboratorium : …………………………………………………… 

Anggota Peneliti (2) 

a.   Nama Lengkap : …………………………………………………… 

b.  NIP/NIDN : …………………………………………………… 

c.   Laboratorium : …………………………………………………… 

Anggota Peneliti (3) 

a.   Nama Lengkap : …………………………………………………… 

b.  NIP/NIND : …………………………………………………… 

c.   Laboratorium : …………………………………………………… 

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. ……………. 

 
Bandar Lampung, Tanggal-Bulan-Tahun 

 
Mengetahui, 

Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Ketua Peneliti, 

Kepada Masyarakat 

Tanda tangan Tanda tangan 

( Nama Lengkap ) ( Nama Lengkap ) 

NIP/NIDN NIP/NIDN 

 


