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Syarat danTata Cara Daftar
Kampus Mengajar Angkatan Dua Mulai Dibuka Juni 2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuka kembali pendaftaranprogram
Kampus Mengajar angkatan kedua mulai Juni 2021 denganfokus pada pengajaran materi literasi,
sains,dan literasimatematika.
Kampus Mengajar merupakan bagian dari program Kampus Merdeka. Tujuannya, agar mahasiswa
memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri di luar perkuliahan.
Kegiatan ini setara dengan 12 satuan kredit semester (SKS). Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini
juga akan mendapatkan uang saku senilai Rp700 ribu per bulan, dan subsidi UKT hingga Rp 2,4 juta.
Bagi kamu Mahasiswa, dan berminat untuk mengikuti program dari Kemendikbud ini, berikut syarat
dan tata cara mendaftarnya.
Catatan: Program Kampus Mengajar kedua ini akan dimulai Juni 2021. Jadi untuk saat ini kamu bisa
menyiapkan beberapa hal yang diperlukan
A. Syarat pendaftaran
1. Mahasiswa aktif minimal semester 5
2. Memiliki IPK minimal 3,00 dari skala 4
3. Memiliki pengalaman organisasi atau pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan surat
rekomendasi, sertifikat, surat keterangan atau dokumen pendukung lainnya
4. Mempunyai catatan baik/tidak bermasalah di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat
keterangan yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi
5. Bukan mahasiswa peserta program Kampus Mengajar Perintis 2020
B. Melakukan registrasi
1. Pilih tombol ‘Login’ pada laman utama kampusmerdeka.kemdikbud.go.id (bila sudah di buka)
2. Selanjutnya, klik tombol ‘Register’ dan isi data diri dengan teliti dan lengkap
3. Klik ‘Daftar’ lalu tunggu verifikasi email
C. Aktifkan akun
1. Tekan tombol ‘Aktifkan Akun’ pada pesan yang dikirim melalui alamat email
2. Tunggu hingga muncul tulisan “Perhatian, Akun anda sudah aktif”
3. Terakhir, login kembalil ke laman kampusmerdeka.kemdikbud.go.id lalu isi data diri secara lengkap.

1
www.unas.ac.id

Universitas Nasional

@UNAS1949

Universitas Nasional Official

Te

ed

AN

-P

T

UN
IV

kr

L
NA

A

ra

O

AS NA
SIT
SI
ER
i t a si B

BAN-PT

#GabungUNAS

Syarat danTata Cara Daftar
Kampus Mengajar Angkatan Dua Mulai Dibuka Juni 2021
#GabungUNAS

D. Langkah mendaftar program
Setelah proses pendaftaran, mahasiswa akan diseleksi secara administrasi dan survei kebhinekaan,
• Masuk ke menu Dashboard lalu pilih kategori ‘Mengajar Di Sekolah’
• Selanjutnya akan diarahkan ke halaman Program Kegiatan dan pilih program
• Setelah memilih program, akan muncul halaman yang memuat Informasi Kegiatan dan Form
Registrasi Kegiatan
• Setelah selesai melengkapi kolom ‘Melamar Sekarang’ klik tombol ‘Kirim Sekarang’ untuk mengirim
semua data
• Tunggu hasil seleksi melalui pengumuman dan notifikasi via email.
Selama mengajar, mahasiswa diharapkan bisa berkontribusi membantu guru mengajar dari rumah
atau tatap muka dan membantu penggunaan teknologi. Untuk informasi lebih lanjut, bisa dilihat
di laman resmi kampusmerdeka.kemdikbud.go.id.
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