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Kampus Mengajar: selayang pandang
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Pengalaman di luar kampus 

lewat Kampus Merdeka
Pengamalan tri dharma mahasiswa melalui pengajaran di sekolah

dengan kondisi kritis

1 Kampus Mengajar

2 Magang / Praktik Kerja

3 Proyek di Desa

4 Pertukaran Pelajar

5 Penelitian / Riset

6 Kegiatan Wirausaha

7 Studi / Proyek mandiri

8 Proyek Kemanusiaan

• Kemendikbud memfasilitasi dan memberi acuan pelaksanaan Kampus

Mengajar pada perguruan tinggi

• Perguruan tinggi menyeleksi dan mempersiapkan SDM (dosen, 

mahasiswa) serta melakukan monitoring pelaksanaan Kampus Mengajar

selama tahun akademik

• Mahasiswa membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan

bimbingan dari dosen

• Sekolah tujuan menerima dan bekerjasama dengan mahasiswa pengajar

untuk memberikan pengajaran selama masa pandemi
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Arah perubahan yang menjadi tujuan kegiatan Kampus
Mengajar Perintis
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Kondisi genting… …menjadi

• Pembelajaran jarak jauh, sehingga

mahasiswa kurang mendapat

kesempatan mengasah

kemampuan interpersonal & 

kepemimpinan

• Dalam kondisi ini, mahasiswa

akan memiliki kesempatan untuk

mengasah:

• Jiwa kepempimpinan dan 

karakter

• Pengalaman mengajar

• Pembelajaran jarak jauh yang 

sangat terkendala permasalahan

logistik

• Risiko hilangnya proses 

pembelajaran yang efektif

• Pembelajaran di luar kelas yang 

sederhana dan menggunakan

contoh sehari-hari

• Kesempatan berinteraksi dan 

terinspirasi oleh mahasiswa

pengajar dari berbagai PT di 

Indonesia

Mahasiswa

Murid

Peningkatan

efektivitas

KBM dalam

kondisi

darurat

Pengasahan

kemampuan

mahasiswa

di luar kelas formal
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Kegiatan dalam Kampus Mengajar Perintis
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Sekolah

Dasar 
(sesuai

domisili

kecamatan

mahasiswa

dengan

kondisi

membutuhkan

bantuan)

Kepala Sekolah &

Guru SD
Mahasiswa Pengajar

Pembimbingan

belajar bagi para 

murid SD dan

pemberdayaan

mahasiswa untuk

membantu

kegiatan sekolah

Melaksanakan

kegiatan belajar

mengajar dan 

administrasi

sekolah selama

pandemi COVID-19

Sesuai kebutuhan kritis sekolah,

• Membantu guru dalam pelaksanaan

belajar dari rumah atau tatap muka di 

sekolah, khususnya dalam

pembelajaran literasi & numerasi

• Membantu adaptasi teknologi dalam

proses pembelajaran (daring & luring)

• Mendukung kepala sekolah dalam

bidang administrasi manajerial sekolah

Perguruan

Tinggi

Dosen

Pembimbing Mahasiswa Pengajar
Kelas Kampus

Mengajar Perintis

untuk

mengevaluasi

kegiatan

mahasiswa

Membimbing

penugasan, refleksi

pembelajaran, dan 

evaluasi kegiatan

mahasiswa pengajar

• Mendapat bimbingan dari dosen

dalam pelaksanaan kegiatan

• Berbagi hasil refleksi dan metode

ajar kepada mhs lain dalam kelas

KMP
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Mekanisme penugasan mahasiswa
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Seleksi

mahasiswa

pengajar di 

Perguruan

Tinggi

Pendaftaran

mahasiswa & 

DPL ke

Kemendikbud, 

verifikasi data 

& sekolah

Persiapan

keberang-

katan: 

pelatihan

daring, 

koordinasi

dengan SD

Konversi

SKS 

mahasiswa

Pelepasan

penugasan

oleh 

Mendikbud

14 Sep 14 Sep-11 Des

Penugasan

mahasiswa

pengajar di SD 

sesuai

kecamatan

domisili

Pengum-

pulan LPJ 

& evaluasi

mengajar

Setelah kegiatan7-11 Seps.d. 4 Sep

Kemendikbud telah mempersiapkan

• Lokasi sekolah dasar yang akan disasar oleh mahasiswa selama PJJ

• materi pelatihan mahasiswa pengajar

• modul literasi-numerasi SD untuk kegiatan belajar mengajar

• sistem monitoring dan evaluasi

• mekanisme konversi kredit (SKS)
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Terima kasih


