
Form Laporan Kemajuan Mahasiswa 

Data pribadi 

Nama lengkap :  

NIM :  

Nomor telepon :  

Email :  

 

Data penelitian dan program 

Program   □  reguler  □ fast track 

Judul tesis :  

Pembiayaan : □ mandiri 

   □ beasiswa, ……………………………………………….. 

    □  penelitian payung, …………………………………….. 

 

Pembimbing/Penguji dan anggota komite tesis 

No Nama Posisi/peran dalam komite tesis 

1.  Pembimbing 1 

2.  Pembimbing 2 

3.  Penguji 1 

4.  Penguji 2 

 

Jadwal penting (mohon isi dengan format [dd/mm/yyyy]) 

Rencana tanggal ujian proposal    : semester genap / ganjil TA …………….. 

Rencana tanggal pengumpulan tesis  : semester genap / ganjil TA …………….. 

Rencana tanggal ujian akhir/seminar hasil : semester genap / ganjil TA …………….. 

(bila tanggal di atas tidak dapat dipenuhi, mohon melampirkan form pengajuan perpanjangan/ 

pengunduran waktu dari jadwal) 

  



Bagian 1: Laporan kemajuan penelitian dan pengembangan diri 

(diisi oleh mahasiswa) 

Aktivitas pada semester ini Detail pencapaian / hambatan / keterangan lain 

Peningkatan pengetahuan di bidang 

riset yang ditekuni (tinjauan 

literatur)* 

 

Pengumpulan data (pengumpulan 

sampel, pengerjaan dry/wet lab, dll)* 

 

Analisis data  

Penulisan buku tesis/publikasi*  

Menghadiri konferensi/seminar 

ilmiah (bila ada) 

 

 

Mengikuti workshop/training yang 

relevan (bila ada) 

 

 

Aktivitas pengembangan diri lain*  

*wajib diisi 

  



Bagian 2: Ringkasan laporan kemajuan proyek penelitian 

(diisi oleh mahasiswa) 

Angkatan …………. 

No Jenis aktivitas Hasil Progress  

1 Ringkasan proyek penelitian yang telah 

dicapai di semester ini 

 

2 Jumlah pencapaian dari target/rencana. 

 

 

3 Kendala/kesulitan/masalah yang dihadapi 

dan langkah yang diambil untuk 

mengatasinya 

 

 

 

4 Rencana dan target capaian penelitian 

untuk semester mendatang 

 

 

  



Bagian 3: Evaluasi performa dan hasil capaian mahasiswa 

(diisi oleh tim monev) 

Mohon mengisi skala di bawah ini untuk evaluasi mahasiswa pada periode sate semester terakhir. 

 1 2 3 4 5 

Mahasiswa memenuhi rencana penelitian dan target capaian yang 

ditentukan pada semester sebelumnya. 

     

Mahasiswa mengerjakan proyek penelitiannya dengan efektif, 

rajin, dan bertanggung jawab. 

     

Mahasiswa menunjukkan inisiatif dan tingkat pemahaman 

intelektual sesuai dengan bidang risetnya. 

     

Mahasiswa mendapatkan progress/kemajuan penelitian dan 

pengembangan diri yang memuaskan. 

     

Mahasiswa memenuhi kewajibannya dalam bidang penelitian 

dengan etika dan tata cara yang baik. 

     

1: sangat tidak setuju, 2: tidak setuju, 3: netral, 4: setuju, 5: sangat setuju 

Tanggapan tim monev terhadap ringkasan laporan kemajuan mahasiswa: 

 

Saran tim monev untuk mengatasi kendala/kesulitan/masalah yang ada dan meningkatkan performa 

mahasiswa di semester mendatang: 

- 

 

Ketua PSMIB,      Tim Monev,  

 

 

 

Agustina Tri Endharti, S.Si., Ph.D.    Edwin Widodo, S.Si., M.Sc., Ph.D. 

NIP. 196908191998022001     NIP. 198105042005011001 

 

 

 


