
PANDUAN 
PENILAIAN KKN 

UNTUK DPL 
KKN-PPM UGM

Sub-Direktorat Pengelolaan KKN
Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat 



JADWAL PENILAIAN OLEH DPL

• Unggah Laporan KKN oleh Mahasiswa maksimal 31 Agustus 2019 (link)

• Dimulai pada 31 Agustus 2019

• Ditutup pada 9 September 2019 Jam 23.55 WIB
• Melalui akun DPL di simaster.ugm.ac.id DPL 

JADWAL VERIFIKASI NILAI OLEH KORWIL

• Dimulai pada 31 Agustus 2019

• Ditutup pada 13 September 2019

• Melalui akun KORWIL di simaster.ugm.ac.id

Klik untuk LOGIN DPL

Klik untuk LOGIN KORWIL

JADWAL PENILAIAN KKN –PPM UGM 
PERIODE 2 TAHUN 2019 

http://kkn.ugm.ac.id/2019/08/26/perpanjangan-jadwal-unggah-berkas-laporan-kkn-ppm-periode-2-tahun-2019/


Diperpanjang





1. DPL Login ke simaster.ugm.ac.id, 
masukkan username dan password 
email ugm



2. Pilih menu "KKN" di sebelah
kiri, kemudian pilih sub-menu 
"DPL" 



3. Informasi yang muncul
Klik tombol ini untuk melakukan
plotting (pra penerjunan)

Klik tombol ini untuk melakukan
input laporan DPL

Klik tombol ini untuk melihat berkas
administrasi yang sudah
dikumpulkan kormanit ke DPKM

Klik tombol ini untuk mengisi
kuisener dampak KKN 

Klik tombol ini untuk melakukan Setting 
Kormanit dan melakukan Penilaian serta
mendownload laporan KKN mahasiswa



4. Pilih “Laporan DPL” kemudian
lakukan input laporan DPL ke
dalam form yang sudah tersedia

Setelah selesai mengisi laporan DPL, Silakan Klik tombol simpan

SIMPAN



5. Untuk dapat melakukan
penilaian, DPL dapat melakukan
pemilihan menu “Penilaian"



6. Muncul daftar mahasiswa yang 
akan dinilai, kemudian klik
tanda "edit" (icon pensil) lalu
melakukan penilaian



7. Tanda centang pada sebelah kanan
tanda edit menerangkan bahwa
mahasiswa tersebut sudah upload 
laporan secara lengkap atau tidak



8. Apabila Mahasiswa belum upload 
laporan, maka akan muncul
notifikasi seperti ini. DPL dapat
segera menghubungi mahasiswa
untuk melakukan upload laporan. 
untuk kasus seperti ini, DPL tidak
dapat memberikan nilai sehingga
pengeluaran nilai untuk mahasiswa
ybs akan ditunda



9. Proses penilaian oleh DPL 

a) Penilaian dilakukan dengan cara
memberikan nilai pada kolom-kolom
tersedia. 

b) untuk kriteria pemberian nilai dapat
melihat rubrik penilaian. 

c) Agar dapat memberikan penilaian
pada komponan laporan mahasiswa, 
DPL dapat mengunduh dan
membacara laporan dengan klik
tomboh "Download"



Membaca Laporan
Mahasiswa

Input nilai per mahasiswa
kisaran 1 - 10

Jika ada catatan khusus
mengenai mahasiswa, 
misal diberi nilai C karena
pemalsuan tandatangan, 
dll

klik SIMPAN untuk
menyimpan nilai



10.Nilai Akhir muncul di sebelah
kanan kolom

Nilai Akhir Angka Nilai Akhir Abjad



11.Pastikan Bapak/Ibu DPL 
mengecek nilai akhir
tersebut, proses selanjutnya
adalah adalah dilakukan
verifikasi nilai oleh Korwil



12.Setelah korwil melakukan
verifikasi, korwil akan
mengkonfirmasi nilai dengan
cara melakukan rapat penilaian
atau menghubungi DPL. Langkah
ini merupakan batas akhir DPL 
dapat mengubah nilai sebelum
nilai dikirimkan ke fakultas. 
Untuk mengedit nilai klik
gambar edit (icon pensil)  



13.Setelah nilai dikeluarkan, DPL 
tidak dalam melakukan
perubahan nilai



Terima kasih kepada Bapak/Ibu
DPL yang telah menyelesaikan
proses penilaian mahasiswa KKN.



Selanjutnya kami akan memproses nilai
tersebut ke Fakultas. Apabila DPL telah
memberikan nilai namun di Fakultas
ternyata keluar keterangan “ABL”, maka
dapat diartikan bahwa Unit/Individu
peserta KKN belum menyelesaikan
kewajiban/administrasi belum lengkap


