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Ketentuan Laporan Kemajuan 

 
Hibah RisetMu skema Covid-19 Tahun 2020 

 
 
 
Setiap tim Penerima Hibah RisetMu wajib mengumpulkan laporan kemajuan yang disusun 
dalam bentuk file pdf yang kemudian diunggah via sistem risetmu.or.id. Dokumen tersebut 
berisi: 
 

1. Halaman Depan 
 

a. Halaman depan berisi judul penelitian, nama serta intitusi asal peneliti yang terlibat 
dan atau berkontribusi; 

b. Taruh logo majelis Diktilitbang pada halaman awal (sebagaimana proposal) 
 

c. Pada bagian paling bawah ditulis ‘HIBAH RISET MUHAMMADIYAH SKEMA COVID-
19 TAHUN 2020’; 

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

studi/ departemen/ Lembaga/ dll) pada halaman 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 dan persyarikatan. 

 
3. Rumusan Masalah 

 
Bagian ini memaparkan pertanyaan penelitian terbaru 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. 
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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. Rencana Ke Depan 

 
Bagian ini menjelaskan tentang langkah apa saja yang akan dilakukan guna menuntaskan 
penelitian serta publikasi artikel ilmiah sebagai luaran wajib.  

 
10. Daftar Pustaka 

 
Bagian ini berisi bibliography yang citation-nya digunakan dalam penyusunan laporan 
kemajuan ini. 
 

11. Daftar Lampiran 
 

Bagian ini berisi tentang berbagai dokumentasi yang dilakukan selama penelitian mulai 
dari foto, surat menyurat, dan pertanyaan wawancara (apabila belum dijabarkan pada 
metode/hasil). Untuk detail pengeluaran dituliskan di logbook risetmu. 


