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I. PENDAHULUAN 
 
Pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 

terdapat tujuan Negara Republik Indonesia yaitu melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial. Selaras dengan UUD 1945, di dalam Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terkait fungsi 

dan tujuan diselenggarakannya pendidikan tinggi, maka satu 

langkah nyata yang diambil untuk mewujudkannya adalah 

melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Kompetensi 

mahasiswa harus disiapkan lebih komprehensif dan 

multidisiplin dalam upaya menyiapkan mahasiswa 

menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan 

kemajuan teknologi. Perguruan tinggi diharapkan dapat 

merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang 

inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran 

mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

secara optimal dan selalu relevan dengan tuntutan 

kebutuhan zaman.  

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 

diharapkan dapat menjadi jawaban untuk mewujudkan 

pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom, fleksibel dan 

berkualitas sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, 

tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

Selain itu, pemerintah telah menetapkan Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) untuk menghasilkan sumber daya 

manusia nasional yang bermutu dan produktif. KKNI 

merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia 

terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan 

kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian 

pembelajaran (learning outcomes) nasional.  
4 



Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18 

disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi 

mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat 

dilaksanakan: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran 

dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan 

beban belajar; dan 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam 

program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban 

belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar 

program studi. Kebijakan MBKM terkait dengan kegiatan 

pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan 

kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar 

program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk 

pembelajaran di luar prodi dalam perguruan tinggi dan/atau 

pembelajaran di luar perguruan tinggi. Kegiatan 

Pembelajaran di luar perguruan tinggi dapat meliputi 

pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, mengajar di 

sekolah, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan 

wirausaha, dan proyek independen yang semua kegiatan 

tersebut di atas harus dibimbing oleh dosen pendamping. 

Kampus Mengajar adalah bagian dari program MBKM 

yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas 

di luar kelas perkuliahan. Program ini merupakan transformasi 

dari Program Kampus Mengajar Perintis yang bertujuan untuk 

memberikan solusi bagi Sekolah Dasar yang terdampak 

pandemi dengan memberdayakan para mahasiwa yang 

berdomisili di sekitar wilayah sekolah untuk membantu para 

Guru dan Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran di tengah pandemi Covid-19. Program Kampus 

Mengajar perintis merupakan hasil kolaborasi antara 

Direktorat Sekolah Dasar dengan Direktorat Pembelajaran 

dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemendikbud, serta Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota. 
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Pada program kampus mengajar, mahasiswa akan 

ditempatkan di Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia dan 

membantu proses belajar mengajar di sekolah tersebut. 

Program Kampus Mengajar membuka ruang bagi mahasiswa 

untuk bisa mendarmabaktikan kecakapan serta ilmu 

pengetahuan mereka dalam membantu siswa SD tersebut. 

Program ini juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa 

untuk mengaktualisasikan passion, semangat, dan keinginan 

mahasiswa. Selain itu, mahasiswa diharapkan menjadi 

insprasi bagi para siswa SD untuk memperluas cita-cita serta 

wawasan mereka. Dalam hal ini, secara tidak langsung akan 

terjadi peningkatan capaian standar pendidikan bagi anak-

anak SD, yang semula capaian pendidikan minimal hanya 

sampai jenjang pendidikan menengah berubah menjadi 

jenjang perguruan tinggi.  

Program Kampus Mengajar ini mengajak para 

mahasiswa untuk berkolaborasi, beraksi, dan berbakti untuk 

negeri selama 12 minggu di daerah 3T (tertinggal, terdepan, 

terluar) yang terdampak pandemi COVID-19. Mahasiswa 

sebagai agen perubahan (agent of change) diharapkan akan 

membantu meningkatkan kualitas pendidikan di jenjang 

sekolah dasar (SD) di sana. Jenjang SD menjadi sasaran pada 

program ini karena dinilai jenjang pendidikan yang paling sulit 

menghadapi pandemi Covid-19. Selain itu, pembelajaran jarak 

jauh pun tidak berlangsung dengan baik, terlebih lagi di 

daerah 3T. Pembelajaran jarak jauh di sekolah sangat 

terkendala permasalahan logistik, dan ada risiko hilangnya 

proses pembelajaran yang efektif (learning loss). Dengan 

kehadiran mahasiswa di sekolah, diharapkan dapat 

membantu pembelajaran di luar kelas yang sederhana dan 

menggunakan contoh sehari-hari. Dari sisi mahasiswa, 

pembelajaran jarak jauh menyebabkan mahasiswa kurang 

mendapat kesempatan mengasah kemampuan interpersonal 

dan kepemimpinan. Dengan mengikuti kegiatan Kampus 
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Mengajar, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk 

mengasah jiwa kepemimpinan, softskill dan karakter, serta 

mendapat pengalaman mengajar yang dapat diakui dan 

disetarakan dalam bentuk satuan kredit semester (sks). 

Program Kampus Mengajar ini dilaksanakan untuk 

menjadi wahana peningkatan mutu pendidikan tinggi dengan 

memfasilitasi, mendorong, mempercepat perguruan tinggi 

mencapai tujuannya yang tercermin dalam 8 (delapan) 

Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi (IKU PT) yang 

ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti 

di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2020, khususnya terkait dengan: (1) aspek peningkatan 

kualitas lulusan yaitu kesiapan kerja lulusan dan pengalaman 

belajar mahasiswa di luar kampus; (2) aspek peningkatan 

kualitas dosen yaitu jumlah keluaran penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat 

rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per 

jumlah dosen;  (3) aspek peningkatan kualitas kurikulum dan 

pembelajaran Pendidikan Tinggi yang mengimplementasikan 

kelompok berbasis proyek (team-based project), case method 

dan penilaian yang terkait dalam pelaksanaan program 

Kampus Mengajar di sekolah dasar, dan (4) aspek kemitraan 

perguruan tinggi dengan dinas pendidikan, sekolah, dan 

pihak-pihak terkait yang berperan dalam program Kampus 

Mengajar. 
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II. PELAKSANAAN PROGRAM 
 

Tahapan pelaksanaan program Kampus Mengajar 
terdiri dari pra-penugasan, penugasan, dan akhir penugasan. 
Rincian kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.  
A. Pra Penugasan  

Pra-penugasan merupakan kegiatan yang dilakukan 
mahasiswa sebelum melaksanakan tugas di SD sasaran. 
Kegiatan ini meliputi pembekalan, koordinasi dengan 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Koordinasi 
dengan SD sasaran.  
1. Pembekalan 

Pembekalan dilakukan kepada mahasiswa dan dosen 
pembimbing untuk memberikan pengetahuan minimal 
yang diperlukan dalam kegiatan Kampus Mengajar di 
SD. Materi pembekalan meliputi: 
a. Program Kampus Mengajar 

b. Pedagogi Sekolah Dasar 

c. Konsep Pembelajaran Jarak Jauh 

d. Strategi Kreatif Belajar Luring dan Daring 

e. Pembelajaran Literasi dan Numerasi 

f. Aplikasi Asesmen dalam Pembelajaran 

g. Etika dan Komunikasi 

h. Mahasiswa sebagai Duta Perubahan Perilaku di Masa 

Pandemi 

i. Aplikasi MBKM dan Monev Kampus Mengajar 

j. Profil Pelajar Pancasila 

k. Prinsip Perlindungan Anak (Child Protection) 

l. Penugasan 

 
Pembekalan dilakukan secara daring meliputi pemaparan 
materi, diskusi, dan penugasan. Pembekalan dilakukan 
selama 102 jam dengan melibatkan narasumber yang 
kompeten sesuai dengan bidangnya.  
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2. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  

Koordinasi dengan Kabupaten/ Kota dimaksudkan 
untuk mengajukan permohonan izin sekaligus 
menyampaikan rencana pelaksanaan program 
Kampus Mengajar di Sekolah dasar dalam lingkup 
Dinas Pendidikan setempat. Langkah koordinasi 
meliputi kegiatan:   
a. Mahasiswa dan DPL menjalin komunikasi awal 

dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota. 

b. Mahasiswa melaporkan diri dan menyerahkan 

surat tugas dari Ditjen Dikti dan Surat Tugas dari 

Perguruan Tinggi ke Dinas Pendidikan Kab/Kota. 

c. Dinas Pendidikan membuatkan surat tugas untuk 

mahasiswa ke sekolah sasaran 

d. Mahasiswa mengisi laporan dan mengunggah foto 

kegiatan di aplikasi MBKM sebagai bukti lapor diri 

mahasiswa kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota.   

 
3. Koordinasi dengan SD 

Mahasiswa didampingi DPL melakukan lapor diri 
kepada kepala sekolah dan guru pamong di awal 
penugasan. Langkah koordinasi meliputi: 
a. Mahasiswa dan DPL menjalin komunikasi awal 

dengan pihak Sekolah Dasar 

b. Mahasiswa didampingi DPL melakukan lapor diri 

dan menyerahkan surat tugas dari Ditjen Dikti, 

Surat Tugas dari Perguruan Tinggi, dan Surat 

Tugas dari Dinas Pendidikan Kab/Kota. 

c. Mahasiswa mengisi laporan dan mengunggah 

foto kegiatan di aplikasi MBKM sebagai bukti 

lapor diri mahasiswa kepada Sekolah Dasar 

sasaran.   

 

 10 



B. Penugasan  

1. Kegiatan penugasan meliputi kegiatan awal penugasan, 

kegiatan harian, kegiatan mingguan dan penyusunan 

laporan akhir. Rincian kegiatan penugasan di Sekolah 

Dasar sasaran meliputi:  

a. Kegiatan Awal Penugasan.  

Kegiatan awal penugasan yang dilakukan setelah 
proses pelaporan mahasiswa ke Sekolah Dasar 
sasaran meliputi observasi sekolah, menyusun 
rancangan kegiatan, dan menyusun laporan awal.  
1) Observasi Sekolah dilakukan terhadap aspek-aspek 

berikut: 

a) Lingkungan sekolah (lingkungan fisik/sarpras, 

lingkungan sosial, iklim dan suasana akademik) 

b) Administrasi sekolah 

c) Organisasi sekolah 

d) Observasi proses pembelajaran 

1) Perangkat pembelajaran (kurikulum, silabus, 

RPP, dll) 

2) Metode pembelajaran  

(1) Pembelajaran tatap muka 

(2) Pembelajaran jarak jauh 

(a) Strategi pembelajaran daring 

(b) Strategi pembelajaran luring  

3) Media dan sumber pembelajaran  

4) Penilaian 

e) Identifikasi permasalahan  

1) Pembelajaran 

2) Adaptasi teknologi 

3) Administrasi sekolah dan guru 

2) Penyusunan Rancangan Kegiatan 

Setelah mahasiswa melakukan observasi sekolah, 
tahapan selanjutnya adalah menyusun rancangan 
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kegiatan bersama dengan guru serta mendapatkan 
persetujuan DPL. Rancangan kegiatan meliputi 
bantuan mengajar, bantuan adaptasi teknologi, dan 
batuan administrasi manajerial sekolah. Langkah 
penyusunan rancangan kegiatan meliputi:  
a) Mahasiswa menyusun rancangan kegiatan 

selama penugasan berdasarkan hasil observasi 

sekolah 

b) Mahasiswa mengkonsultasikan rancangan 

kegiatan pada Guru Pamong dan Dosen 

Pembimbing Lapangan (DPL) 

c) Mahasiswa meminta persetujuan rancangan 

kegiatan kepada DPL melalui aplikasi MBKM 

3) Penyusunan Laporan Awal 

Berdasarkan observasi sekolah dan penyusunan 
rancangan kegiatan, mahasiswa 
mengisi/mengunggah laporan  melalui aplikasi 
MBKM. 

 
b. Kegiatan Penugasan dan Pelaporan  

Kegiatan penugasan mahasiswa meliputi kegiatan 
harian, kegiatan mingguan dan penyusunan laporan 
akhir. Pelaporan kegiatan dan pembimbingan 
dilakukan melalui aplikasi MBKM meliputi: 
1) Kegiatan Harian 

a) Mengisi logbook harian di aplikasi MBKM 

b) Mengisi rekap kegiatan harian di aplikasi 

MBKM 

2) Kegiatan Mingguan 

a) Mengisi laporan mingguan pada akhir minggu 

berjalan paling lambat setiap hari Minggu pukul 

23.59 WIB berdasarkan kegiatan KM yang 

dilakukan. Keterlambatan mengunggah 

laporan mingguan dapat mengakibatkan 
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keterlambatan penerimaan atau tidak 

diterimanya pendanaan 

b) Melakukan evaluasi diri per minggu secara 

daring dengan membaca dan menindaklanjuti 

tanggapan DPL terhadap laporan mingguan 

melalui aplikasi MBKM 

c) Khusus di akhir minggu keempat, mahasiswa 

juga melakukan kegiatan: 

1) Mengisi form penilaian mandiri 

2) Meminta penilaian dari teman sejawat 

3) Mengisi form penilaian untuk teman 

sejawat 

4) Mengkonfirmasi pengisian hasil penilaian 

yang dilakukan oleh guru pamong 

3) Penyusunan Laporan Akhir  

Pada akhir penugasan, mahasiswa menyusun 
laporan akhir kegiatan, melakukan pembimbingan, 
dan meminta persetujuan DPL,  serta mengunggah 
laporan akhir sesuai format yang ditetapkan 
(terlampir) di aplikasi MBKM. 
 

C. Akhir Penugasan  

     Pada akhir program dilakukan proses serah terima 
mahasiswa. Mahasiswa berkoordinasi dengan pihak 
sekolah dan DPL untuk melakukan proses serah terima 
kegiatan. Secara nasional proses penarikan dilakukan 
secara serentak.  
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III. PEMBIMBINGAN DAN PENILAIAN OLEH 

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) 

 
Pembimbingan mahasiswa dilakukan oleh dosen 

pembimbing lapangan dan guru pamong. Tugas Dosen 

Pembimbing Lapangan meliputi: 

a. Memastikan mahasiswa mengikuti seluruh 

rangkaian pembekalan Program KM 

b. Mendampingi dan membimbing koordinasi 

mahasiswa dengan Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan aau SD 

sasaran 

c. Membimbing observasi persekolahan dan 

penyusunan rancangan kegiatan mahasiswa serta 

memberikan persetujuan laporan awal 

d. Memfasilitasi refleksi pengajaran secara berkala, 

sharing metode pengajaran yang efektif, dan 

pelatihan lainnya ke mahasiswa 

e. Memonitoring    pelaksanaan     seluruh     kegiatan 

mahasiswa selama program KM berjalan dengan cara 

membaca dan memberikan pembimbingan laoran 

mahasiswa melalui aplikasi MBKM meliputi: 

memberikan umpan balik atas laporan awal, laporan 

mingguan, dan laporan akhir mahasiswa, serta juga 

lebih baik memberikan umpan balik pada logbook 

harian dan laporan harian mahasiswa (optional) 

f. Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa melalui 

aplikasi MBKM 

Pembimbingan DPL pada tahap pelaksanaan kegiatan 

dapat digambarkan pada tabel berikut: 
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Tabel 1. Kegiatan Pembimbingan dan Penilaian oleh DPL Pada Tahap Pelaksanaan Kegiatan 
 
 

No. 
Komponen 

Pembimbingan 
Minggu ke- Catatan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Laporan Awal v                
Pembimbingan dan Persetujuan laporan pada 
aplikasi MBKM (wajib) 

2. 
Logbook 
     Harian 

v v v v v v v v v v v v v v v v 
Pembimbingan setiap hari pada aplikasi MBKM 
(tidak wajib, namun disarankan) 

3. Laporan Harian v v v v v v v v v v v v v v v v 
Pembimbingan setiap hari pada aplikasi MBKM 
(tidak wajib, namun disarankan) 

4. Laporan Mingguan v v v v v v v v v v v v v v v v 

Pembimbingan setiap akhir minggu, paling 
lambat hari selasa setelah minggu berjalan 
pada aplikasi MBKM (wajib) 

5. Sharing Session  v  v  v  v  v  v  v  v 
Dilaksanakan setiap sekali 2 minggu dan laporan 
kegiatan diunggah ke aplikasi MBKM (wajib) 

6. Laporan Akhir                v 
Pembimbingan dan Persetujuan pada aplikasi 
MBKM (wajib) 

7. 
Penilaian dan 
Pengakuan Mata 
Kuliah 

               v 
Penilaian akhir Pengakuan matakuliah dan 

besaran sks (wajib) 

8 Evaluasi Program                v 
DPL memberikan tanggapan terhadap 
pelaksanaan program KM           (wajib) 
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Tahapan rinci proses pembimbingan dan penilaian oleh 

DPL berdasarkan tabel di atas, diuraikan sebagai berikut. 

 
1. Laporan Awal 

DPL mengevaluasi laporan awal hasil observasi 

mahasiswa dan memberikan umpan balik serta 

persetujuan atas rencana pelaksanaan kegiatan yang 

akan dilakukan mahasiswa selama kegiatan KM 

2. Logbook Harian 

DPL membimbing mahasiswa dalam melaksanakan 

kegiatan KM di sekolah secara intensif, baik secara tatap 

muka maupun melalui media komunikasi lainnya. DPL 

memberi umpan balik dari logbook harian mahasiswa di 

aplikasi MBKM. 

3. Laporan Harian 

DPL membaca dan memberikan bimbingan kepada 

mahasiswa berdasarkan laporan harian yang diunggah 

mahasiswa melalui aplikasi MBKM. 

4. Laporan Mingguan 

Setiap minggu, DPL melakukan kegiatan sebagai berikut. 

a. Berkoordinasi dengan guru pendamping terkait 

kegiatan dan kinerja mahasiswa di sekolah. 

b. Membaca dan memberikan pembimbingan kepada 

mahasiswa berdasarkan laporan mingguan yang 

diunggah mahasiswa melalui aplikasi MBKM. 

c. Berperan dalam kegiatan Sharing Session 

Mahasiswa Program Kampus Mengajar  setiap 2 

(dua) minggu sekali (diharapkan DPL dapat 

menjadi sukarelawan sebagai fasilitator dalam 

kegiatan tersebut). 
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5. Laporan Akhir 

DPL membimbing mahasiswa dalam penyusunan 

laporan akhir serta memberikan persetujuan terhadap 

laporan akhir tersebut. 

6. Penilaian dan Pengakuan Mata Kuliah 

Penilaian dan pengakuan mata kuliah beserta bobot sks 

merupakan otonomi perguruan tinggi masing-masing. 

Namun demikian aplikasi MBKM menyediakan alternatif 

formula penilaian dan pengakuan mata kuliah sebagai 

berikut. 

a. Nilai 

Nilai mahasiswa peserta program KM merupakan 

akumulasi penilaian yang terdiri dari penilaian DPL, 

asesmen mandiri, asesmen teman sejawat, dan 

asesmen guru, dengan formula sebagai berikut. 
 

No Aspek Penilaian Skor (0 – 4) Bobot Skor x Bobot 

A. PENILAIAN DPL    

1 Perencanaan Kegiatan  10  

2 Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan  30  

3 Pelaporan Kegiatan  10  

4 Kepribadian dan Sosial  5  

B. PENILAIAN DIRI MAHASISWA  5  

C. PENILAIAN SEJAWAT  10  

D. PENILAIAN GURU  30  

Jumlah Total 100  

Nilai = (Skor x Bobot)/4   
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Format penilaian, instrumen penilaian, rubrik, dan 

perhitungan akhir hasil penilaian dilakukan secara 

sistem melalui aplikasi MBKM. 

b. Pengakuan mata kuliah 

Kegiatan KM dapat diakui sebagai mata kuliah 

tertentu (mata kuliah baru) dengan penamaan dan 

bobot sks tertentu seiring dengan kebijakan 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kegiatan KM 

dapat pula diakui sebagai ekivalensi mata kuliah 

tertentu dengan pola Rekognisi Pembelajaran 

Lampau (RPL) sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

c. Besaran sks Mata Kuliah 

Besaran sks mata kuliah berdasarkan kegiatan KM 

dirancang berdasarkan Permendikbud No 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

dengan rincian sebagai berikut. 

1) Pembekalan setara dengan 2 sks 

2) Kegiatan mahasiswa di SD sasaran selama 50 

hari efektif dengan durasi 6 jam per-hari untuk 

alokasi waktu mengajar dan 1.5 jam untuk 

alokasi waktu administrasi manajerial di sekolah. 

Durasi minimum 7.5 jam per hari (5 hari kerja) ini 

setara dengan      10 sks 

3) Jumlah total sks kegiatan KM: 12 sks 

 
7. Evaluasi Program 

DPL melakukan evaluasi program dengan memberikan 

tanggapan dan catatan terhadap implementasi 

program KM dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

evaluasi melalui aplikasi MBKM 
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IV. APLIKASI MBKM UNTUK DPL 

o Aplikasi MBKM merupakan sistim informasi yang 

digunakan untuk memfasilitasi berbagai program 

dan kegiatan dalam lingkup Merdeka Belajar 

Kampus Merdeka (MBKM) yang meliputi: 

 Pertukaran Pelajar 

 Magang/Praktik Kerja 

 Asisten Mengajar 

 Penelitian 

 Proyek Kemanusiaan 

 Kegiatan Wirausaha 

 Studi/Proyek Independen 

 Membangun Desa/KKNT 

o Aplikasi MBKM dapat diakses melalui laman: 

https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Akses Aplikasi MBKM 

 

o Pelaksanaan Program Kampus Mengajar  (KM) 

difasilitasi dalam aplikasi MBKM pada menu Asisten 

Mengajar. 
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o Menu yang tersedia dalam aplikasi MBKM untuk 

Dosen Pembimbing Lapangan Program KM adalah 

sebagai berikut. 
 

I. REGISTRASI APLIKASI 
 Untuk mengaktifkan Akun setiap user diwajibkan 

untuk mengisi field, nama, email, tanggal lahir, 
serta akun yang akan di gunakan sebagai 
mahasiswa/ dosen pembimbing,/perguruan tinggi 
atau bahkan mitra/Lembaga. 

II. LOGIN/MASUK APLIKASI MBKM 
Pada halaman login ini user cukup mengisi email 
yang digunakan saat melakukan registrasi serta 
password yang telah di informasikan melalui email. 

III. DASHBOARD DOSEN MBKM 
Merupakan tampilan yang muncul pertama kali 
saat website di akses setelah melakukan login, 
pada halaman ini dosen dapat meilihat informasi 
seputar jumlah mitra yang bergabung, penawaran 
yang tersedia serta mahasiswa yang terdaftar 
pada website kampus merdeka. 

IV. HALAMAN KEGIATAN MBKM 
Pada halaman ini dosen dapat melihat daftar 
penawaran kegiatan yang di tawarkan terhadap 
dosen tersebut. Setiap kegiatan akan ada menu 
untuk memilih peserta atau melihat detail dari 
kegiatan. Untuk melihat detail kegiatan dosen 
hanya perlu mengakses menu aksi detail. 

V. SELEKSI KANDIDAT MBKM 
Pada menu ini dosen dapat langsung terlibat 
dalam seleksi daftar peserta yang akan mengikuti 
kegiatan mahasiswa mengajar disekolah. Pada 
halaman ini terdapat menu daftar calon peserta 
yang akan menampilkan seluruh daftar mahasiswa 
yang mendaftar pada kegiatan ini, kemudian ada 
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menu daftar peserta diterima pada menu ini dosen 
dapat melihat daftar peserta yang dinyatakan 
diterima dalam kegiatan tersebut. 

V. PESERTA KEGIATAN MBKM 
Menu ini diperuntukkan kepada dosen untuk 
dapat melihat peserta kegiatan yang sedang 
dijalani. Pada menu ini dosen di berikan 
kewenangan untuk memberikan nilai serta 
melakukan pengecekan aktivitas dari setiap 
peserta yang mengikuti kegiatan ini. Untuk 
menginput nilai maka dosen dapat memilih menu 
nilai kemudian menginputnya dengan angka. 

VI. AKTIVITAS MAHASISWA MBKM 
Dosen dapat melihat seluruh aktivitas mahasiswa 
berdasarkan logbook yang diisi oleh mahasiswa, 
halaman ini juga menyediakan tampilan informasi 
mengenai sekolah tujuan, jenis kepesertaan, serta 
mitra lembaga dan nilai. Dosen juga dapat 
mengakses logbook, laporan, serta asessment 
baik itu asessment mandiri, manual serta rekan 
yang telah diisi sebelumnya oleh mahasiswa yang 
di pilih untuk dilihat aktivitasnya oleh dosen. 

 

o Panduan penggunaan aplikasi MBKM untuk 
Program Kampus Mengajar  (KM) dapat diakses 
melalui Aplikasi MBKM pada masing-masing akun 
dosen.  
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V. INSENTIF 
Insentif diberikan kepada dosen pembimbing dengan 
mekanisme Dosen Pembimbing Lapangan memberikan 
bimbingan dan approval berdasarkan laporan 
mingguan mahasiswa. 
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