
Lampiran F.1:  

Ketentuan Laporan Kemajuan  

Hibah Kolaboratif/ Hibah Mahasiswa/ Hibah Kelompok Mahasiswa 

 

Setiap tim/ individu Penerima Hibah wajib mengumpulkan laporan kemajuan yang disusun 

dalam bentuk materi presentasi (MS. Power Point/ PPT) yang berisi: 

1. Halaman Depan 

a. Halaman depan berisi judul penelitian dan nama-nama peneliti yang terlibat atau 

berkontribusi;  

b. Pada bagian paling bawah ditulis ‘HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2020’; 

c. Penerima Hibah tidak diperbolehkan menambahkan logo instansi (pusat kajian/ 

pusat studi/ departemen/ Lembaga/ dll) pada halaman ini dengan asumsi bahwa 

penelitian yang dilakukan telah didanai oleh HIBAH FISIPOL 2020; dan  

d. Apabila Penerima Hibah bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada 

pihak lain yang terlibat, maka hal tersebut dapat dicantumkan pada halaman 

terakhir dalam file presentasi ini.  

2. Latar Belakang 

Bagian ini berisi uraian latar belakang dan permasalahan yang diteliti, tujuan, dan 

urgensi penelitian. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan tentang target temuan 

di awal desain penelitian dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. 

3. Rumusan Masalah 

Bagian ini memaparkan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab oleh peneliti 

melalui penelitian ini.  

4. Tujuan dan Manfaat 

Bagian ini menjelaskan tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini.  

5. Kajian Pustaka (Literature Review) 

Bagian ini memaparkan tentang studi-studi terdahulu yang relevan dalam penelitian 

ini. Selain itu, peneliti menjelaskan standing position dan/atau kebaruan dari 

penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.  

6. Kerangka Teori 



Bagian ini menjelaskan apa saja teori-teori yang digunakan dan bagaimana 

menggunakan teori-teori tersebut dalam penelitian ini. 

7. Metode Penelitian 

Bagian ini berisi tentang pendekatan, metode, dan alur penelitian baik yang telah 

dilakukan oleh tim peneliti, maupun yang akan dilakukan kemudian.  

8. Temuan Sementara 

Bagian ini memaparkan tentang temuan-temuan sementara penelitian. 

9. Daftar Pustaka 

Bagian ini berisi bibliography yang citation-nya digunakan dalam materi presentasi ini.  

 

 

 

 

 



Lampiran F.2:  

 

KETENTUAN LAPORAN KEMAJUAN  

HIBAH ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Setiap Tim Hibah Advokasi Kebijakan dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib 

mengumpulkan laporan kemajuan yang disusun dalam bentuk materi presentasi (MS. Power 

Point/ PPT) yang berisi: 

1. Halaman depan 

a. Halaman depan berisi judul penelitian dan nama-nama peneliti yang terlibat atau 

berkontribusi;  

b. Pada bagian paling bawah ditulis ‘HIBAH PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT FISIPOL UGM TAHUN 2020’; 

c. Penerima Hibah tidak diperbolehkan menambahkan logo instansi (pusat kajian/ pusat 

studi/ departemen/ Lembaga/ dll) pada halaman ini dengan asumsi bahwa penelitian 

yang dilakukan telah didanai oleh HIBAH FISIPOL 2020; dan  

d. Apabila Penerima Hibah bermaksud untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak 

lain yang terlibat, maka hal tersebut dapat dicantumkan pada halaman terakhir dalam 

file presentasi ini. 

2. Pendahuluan 

Bagian ini memaparkan tentang latar belakang, tujuan, dan urgensi dari isu yang menjadi 

fokus kegiatan advokasi kebijakan atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. 

Selain itu, bagian ini juga menjelaskan tentang analisis situasi dan permasalahan yang 

dihadapi oleh mitra terkait fokus tersebut.  

3. Metode Kegiatan 

Bagian ini menguraikan pendekatan, metode, dan alur kegiatan yang telah dilakukan.  

4. Target dan Luaran 

Ada empat hal yang harus dijelaskan dalam memaparkan target dan luaran kegiatan, 

antara lain: 



a. Kontibusi kegiatan ini dalam rangka mengentaskan masalah sosial dan/atau politik 

yang dihadapi oleh masyarakat; 

b. Kontribusi kegiatan ini dalam mendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas 

masyarakat; 

c. Kontribusi kegiatan ini dalam mendorong kemandirian masyarakat; dan 

d. Kontribusi program ini dalam menuntun masyarakat dan mitra untuk mempermudah 

akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan serta mewujudkan masyarakat yang 

dinamis.  

5. Mitra 

Bagian ini menjelaskan profil mitra dan bagaimana bentuk kolaborasi antara kegiatan ini 

dengan pihak mitra. 

6. Kelompok Sasaran 

Bagian ini menggambarkan bagaimana kondisi dari kelompok sasaran, mulai dari awal 

kegiatan ini mulai dilakukan hingga keadaan terkini.  

7. Lokasi  

Bagian ini menjelaskan lokasi dari pelaksanaan kegiatan dan bagaimana gambaran setting 

sosial dari masyarakat tersebut. 

8. Kegiatan yang Telah Dilakukan 

Bagian ini memaparkan apa saja kegiatan yang telah dan/atau berhasil dilaksanakan. 

Dengan kata lain, tim memaparkan capaian-capaian sementara dari kegiatan ini.  

9. Kegiatan yang akan Dilakukan 

Bagian ini mendeskripsikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh tim ke depannya 

nanti dengan mengacu pada tujuan atau target awal serta merefleksikan pada kegiatan-

kegiatan yang telah dilaksanakan sejauh ini.  

10. Daftar Pustaka 

Bagian ini berisi bibliography yang citation-nya digunakan dalam materi presentasi ini. 

 


