
 

 

 

 

Nomor  : 012/II.3.AU/12.00/B/EDR/XII/2021 

Lampiran  : 2 lembar 

Perihal  : Surat Edaran Rekomendasi Mahasiswa & Penugasan DPL Kampus Mengajar Angk 3 

 

Kepada Yang Terhormat, 

Bapak/Ibu Dekan 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

di Sidoarjo 

 

 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Dalam rangka memfasilitasi dan mendorong dosen, mahasiswa untuk ikut serta dalam Program Kampus 

Mengajar 3 yang dibuka pada rentang 25 November – 10 Desember 2021, maka dengan ini kami mohon 

kepada bapak/ ibu Dekan untuk: 

1. Menugaskan dosen untuk diusulkan sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Program 

Kampus Mengajar 3 (form terlampir). Dosen yang ditugaskan akan diajukan ke pimpinan 

universitas untuk memperoleh Surat Rekomendasi Universitas sebagai syarat pendaftaran DPL 

pada sistem MBKM DIKTI.  

2. Merekomendasikan mahasiswa untuk ikut serta dalam Program Kampus Mengajar 3 sebagaimana 

form terlampir sebagai syarat pendaftaran pada sistem MBKM DIKTI.   

3. Form penugasan dosen sebagai DPL Program Kampus Mengajar 3 diserahkan ke Direktorat 

Akademik paling lambat tanggal 7 Desember 2021. 

 

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

Mengetahui                          Sidoarjo, 3 Desember 2021  

Wakil Rektor  I              Direktur Direktorat Akademik 

  

  
    

                         

 Hana Catur Wahyuni, S.T., M.T. Evi Rinata, S.ST., M.Keb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SURAT PENUGASAN  

CALON DPL KAMPUS MENGAJAR ANGKATAN 3 
Nomor : ………………………………. 

 

 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini  : 

Nama : …………………………… 

Jabatan : Dekan  

NIK :  

 

Dengan ini memberikan penugasan kepada :  

 

No Nama Dosen NIK 

Lama 

Pengalaman 

Mengajar 

(tahun) 

Program Studi Fakultas 

      

      

      

      

      

dst      

 

 

Untuk mendaftar menjadi Calon DPL dalam Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2021-

2022 dengan rincian tugas :  

1. Mendampingi mahasiswa bimbingan untuk berkoordinasi dengan Dinas dan Sekolah 

sasaran 

2. Melakukan sesi pendampingan mahasiswa selama program berlangsung berupa 

komunikasi dengan tiap mahasiswa bimbingan (1 x seminggu) 

3. Melakukan komunikasi dengan guru pamong (paling tidak 2x selama program) 

4. Melakukan sharing session dengan seluruh mahasiswa bimbingan (1x per dua minggu) 

5. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan diri mahasiswa bimbingan 

6. Memberikan penilaian kepada mahasiswa bimbingan sesuai waktu yang ditentukan  

 

Demikian surat usulan rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana 

mestinya.  

 

 

        Sidoarjo, ……………….. 

        Dekan,  

 

 

 

        (…………………….) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kop Fakultas  



(Contoh surat rekomendasi Dekan atau pimpinan PT untuk mahasiswa) 

(KOP SURAT) 

SURAT REKOMENDASI 

No:  

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama                     : 
Jabatan                     : 
NIP                      : 
 
Dengan ini memberikan rekomendasi kepada: 

Nama                     : 
NIM                           : 
Program Studi/Jurusan : 
Fakultas   : 
Semester                  : 
IPK                         : 
 
untuk mengikuti/menjadi peserta program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022. 
 
Dengan ini kami selaku pimpinan perguruan tinggi menyatakan mengetahui, menyetujui 
dan memberi izin kepada mahasiswa kami tersebut di atas untuk: 
1. mengikuti Program Kampus Mengajar Angkatan 3 Tahun 2022 dengan penuh waktu 

dan kami akan memberikan dukungan sepenuhnya serta bertanggung jawab 
bilamana terjadi sesuatu hal selama mengikuti Program Kampus Mengajar sejak 
awal hingga akhir program selama 1 (satu) semester 

2. ditempatkan di SD atau SMP di daerah manapun yang ditetapkan oleh panitia 
3. melakukan perjalanan lintas kabupaten/kota/provinsi jika diperlukan sesuai 

penempatan yang ditetapkan oleh panitia  
 

dan dalam rangka pengembangan diri mahasiswa, maka kami menyatakan:  
1. mendukung penuh pembelajaran mahasiswa melalui pengalaman Kampus 

Mengajar 
2. memberikan pengakuan hasil belajar mahasiswa program Kampus Mengajar 

sebesar 20 sks setelah penyelesaian program 

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

……, …........ 2021  

   

                                                                                          (Nama Terang dan cap PT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


