
PANDUAN PENGGUNAAN PORTAL KUKERTA 
UNTUK DPL 

 

1. Mengakses Halaman Portal Kukerta 
Halaman Portal Kukerta dapat diakses oleh Mahasiswa dan DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) pada 

alamat : https://kukerta.unri.ac.id 

Melalui portal tersebuh DPL dapat mengakses informasi dan memberi penilaian terhadap mahasiswa 

yang dibimbing. 

 

 

 

 

 

  



2. Akses login DPL 
Mahasiswa dapat login dengan mengklik link login pada halaman Portal. Adapun username dan 

password yang digunakan adalah 

 Username  : NIP/NIK 

Password : Password yang telah di berikan LPPM (diambil dengan operator a.n Romi) 

 

Apabila DPL mengalami kendala dapat menghubungi saudara Romi pada (081371311801) 

  



3. Akses login DPL 
Halaman ini berisi informasi tentang program Kukerta yang sedang anda IKUTI. Dengan menekan tombol 

Action maka mahasiswa dapat: 

1. Melihat informasi mahasiswa yang bimbingan 

2. Menyetujui Luaran Kukerta 

3. Memberi Penilaian 

 

 

  



 

4. Menyetujui Luaran 
Alur pengumpulan luaran dimulai dari Mahasiswa mengunggah Luaran Wajib Kukerta melalui portal 

Kukerta. Luaran tersebut sah apabila mendapat persetujuan DPL dan KORWIL. Adapun alur 

pengumpulan luaran adalah sebagai berikut 

 

  

Mahasiswa 
Mengunggah 

Luaran

•Luaran Kukerta diunggah dalam bentuk file dan isian

•Mahasiswa hanya dapat mengunggah 1x kecuali DPL 
mereject Luaran

DPL 
Menyetujui 

Luaran

•DPL dapat melihat dan menunduh luaran 
mahasiswa

•Apabila terdapat kekurangan, DPL dapat me-Reject 
luaran agar mahasiswa dapat mengunggah ulang 
luaran

•Apabila semua Luaran sudah "OK" maka DPL dapat 
menyetujui Luaran

Korwil 
Mengecek 

Luaran

•Korwil melakukan 
pengecekan dan 
kompilasi luaran 
Kukerta



Proses persetujuan dapat dilakukan dengan menekan tombol “Approval Luaran”. Adapun tampilanya 

adalah sebagai berikut 

 

 

  



 

5. Memberi Penilaian 
Penilaian mahasiswa dapat diakses melalui menu “Penilaian Mahasiswa”. Pada halaman ini dosen dapat 

mengisi nilai, mencetak blanko penilaian masyarakat. 

Jika ketika bapak ibu mengakses halaman tersebut dan mendapatkan peringatan Hak akses pengisian 

belum diberikan artinya adalah LPPM belum membuka akses kepada DPL untuk mengisi nilai. 

                    

  



Proses penilaian dapat dilakukan dengan mengisi form penilaian berikut. Semua komponen penilaian 

harus di isi dengan range 0 sampai 100. Sistem akan melakukan kalkulasi secara otomatis dengan bobot 

yang telah ditentukan oleh LPPM. 

 

Setelah mengisi tekan tombol submit dan anda telah dapat melakukan CETAK NILAI 



 

 


