
PANDUAN SINGKAT 

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI TUGAS / IZIN BELAJAR 

E-Monev 
 

E-Monev merupakan sistem untuk pelaporan monitoring dan evaluasi Tugas/Izin Belajar 

bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sedang melaksanakan studi lanjut. 

Pelaporan studi lanjut via E-Monev wajib dilakukan oleh semua Dosen dan Tenaga 

Kependidikan setiap semester, dengan cara mengisikan progress report dan 

mengunggah dokumen pendukungnya. 

 

Panduan singkat sistem monitoring dan evaluasi Tugas/Izin Belajar. 

A. Buka laman https://simaster.ugm.ac.id dengan menggunakan email UGM 

 

 
 

 

 

B. Pilih  Menu SDM 



 
C. Pilih Menu Monev Tugas / izin Belajar 

 
 

D. Tampilan daftar Tugas / Izin Belajar 

 

 

 Klik tombol untuk menampilakan smua universitas yang dicari 

 Klik tombol  untuk mengedit data tugas belajar atau izin belajar 

 Klik tombol  untuk monitoring dan evaluasi tugas / izin belajar 

 Klik tombol  untuk mengajukan bantuan studi 

 

 

E. Edit tugas / izin belajar  

Pada tampilan utama klik tombol  pada data list data yang akan diubah 



 

 

Setelah selesai merubah data klik tombol  untuk meyimpan data yang telah 

diubah 

 

F. Monitoring dan evaluasi tugas / izin belajar  

Pada tampilan utama klik tombol  pada data list data tugas / izin belajar yang akan 

dimonevkan 

 



 
 

 Klik tombol  untuk menampilkan semua data monev 

 Klik tombol   untuk menambah data monev 

 



 
 

Setelah mengisi semua data monev klik checkbox pesetujuan, klik tombol 

 untuk meyimpan data  

 Klik tombol  untuk mengedit data monitoring dan evaluasi 

 

 

G. Bantuan studi  

Bagi dosen yang sedang melaksanakan studi lanjut dan mengalami kesulitan pendanaan 

untuk penyelesaian studi lanjutnya (sudah tidak mendapatkan beasiswa/pendanaan dari 

sponsor) dapat mengajukan bantuan studi/rescue, dengan melengkapi syarat-syarat yang 

sudah ditentukan. Dokumen pengajuan bantuan studi yang sudah lengkap dapat diunggah 

via menu Unggah Dokumen. Dokumen pengajuan akan diverifikasi oleh tim di Universitas, 

verifikasi dilakukan untuk penentuan besarnya nominal berdasarkan pagu bantuan studi 

universitas. 

Pada tampilan utama klik tombol  pada data list data tugas/izin belajar untuk 

mengajukan batuan studi. 

 



 

 Klik tombol  untuk menampilkan semua data yang tersedia 

 Klik tombol   untuk menambah bantuan studi 

 

 
Setelah mengisi nominal bantuan studi dan mengunggah dokumen pendukung, klik 

tombol  untuk meyimpan data  

 


