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Membuat Akun 
Jika Anda sudah mempunyai akun, langsung lanjutkan ke langkah selanjutnya. Buatlah akun 

Anda melalui https://indonesiamengajar.org/login/?action=apply&next=/apply/basic-info/ 

 

 

Login 
Jika Anda sudah mempunyai akun/sudah pernah mendaftar sebelumnya silahkan login 
menggunakan email dan password akun Anda. 
 

Mengisi Aplikasi 
 

 Pelajari setiap bagian isian terlebih dahulu sebelum mengisi. 

 Baca ketentuan dan petunjuk setiap bagian pertanyaan dengan teliti. 

 Pengisian formulir dapat dilakukan selangkah demi selangkah (tidak dalam satu 
kesempatan harus selesai semua) dan dapat diisi secara acak/tidak harus urut 
(misalnya: setelah mengisi bagian “informasi dasar” Anda dapat langsung mengisi 
bagian “Pengalaman”). Anda dapat menyimpan setiap bagian formulir dengan 
menekan tombol “simpan” dibagian bawah untuk dilanjutkan lain waktu. 

Anda masih dapat mengubah isian formulir yang telah Anda isi dan simpan sebelumnya 
selama Anda belum mengirimkan aplikasinya. 

 

 

 

https://indonesiamengajar.org/login/?action=apply&next=/apply/basic-info/
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1. Informasi Dasar 
Masukan nama sesuai dengan yang tertulis di KTP, tanpa gelar pendidikan. Huruf 
pertama selalu kapital dan yang lain huruf kecil. 

 

 
2. Informasi kontak 
Isi  alamat tinggal Anda sekarang  secara lengkap, baik itu di rumah orang tua, tempat kost, maupun 

rumah kontrakan. Alamat mungkin akan digunakan untuk keperluan surat menyurat jika Anda 

diterima.  

 

Sesuai KTP 
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3. Pendidikan 
 

 

 

Skala IPK diisi lainnya jika tidak 

berskala 4.0 

Jam pelatihan Efektif 
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4. Pengalaman 
Isi secara urut berdasarkan pengalaman terakhir. Diutamakan organisasi dimana Anda pernah 

menjabat sebagai pengurus /anggota aktif. 

Jumlah orang yang dikelola adalah Jumlah “bawahan” atau staff yang dikelola selama menjabat, 

bukan Jumlah semua anggota organisasi kecuali Anda menduduki jabatan Ketua.  

 

5. Esai 
Bagian ini adalah salah satu pertimbangan terpenting dalam proses seleksi. Di dalamnya terdapat 12 

macam pertanyaan esai dengan jumlah kata bervariasi antara maksimum 100 dan 600 kata. Jika esai 

Anda melebihi jumlah maksimum kata, akan ada peringatan secara otomatis dari sistem. 

Tips: 

• Mengingat jumlah Esai dan jumlah kata yang cukup panjang, dibutuhkan waktu yang lebih lama 

dalam proses pembuatan esai – esai tersebut. Untuk memudahkan, Anda dapat menulis esai secara 

offline, kemudian di‐copy paste ke bagian Esai di dalam Aplikasi online ini.  

• Tunjukkan passion dan motivasi yang kuat dalam esai. 

• Tunjukkan autentisitas/originalitas dalam tulisan dan hindari yang normatif. 
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• Libatkan lebih banyak pengalaman pribadi yang nyata. Selain melalui tulisan, Anda juga dapat 

menceritakannya melalui video yang dapat di-upload di youtube dengan maksimal waktu 5 menit. 

Berikan judul video tersebut dengan template : “Indonesia Mengajar Angk VI_[nama lengkap]” dan 

cantumkan tautan (link) video tersebut pada kolom yang tersedia di aplikasi.  

6. Referensi 
Hubungi pemberi referensi terlebih dahulu sebelum ditulis. Pastikan bahwa orang tersebut memang 

mengenal Anda atau pekerjaan Anda dengan baik. 

7. Preview & Submit 
• Periksa lagi semua data yang telah Anda isikan ke dalam formulir ini agar tidak terjadi 

kesalahan.  Jangan lupa klik “Kirim Aplikasi” untuk mengirimkan Aplikasi Anda. Aplikasi Anda 

telah berhasil dikirim jika Anda mendapatkan nomor registrasi. Setelah Anda klik tombol ini 

Anda tidak dapat merevisi aplikasi Anda. Jika Anda belum klik tombol “Kirim Aplikasi”, aplikasi 

Anda belum dapat dinilai. 

• Anda dapat melihat dan mengecek kembali isian dari keseluruhan formulir yang sudah Anda 

simpan di bagian PREVIEW. 

• Setelah melengkapi semua bagian formulir aplikasi, Anda diharapkan untuk segera 

mengirimkannya sehingga dapat segera diproses oleh Tim Seleksi Indonesia. Kami menyarankan 

untuk tidak menunda pengiriman terlalu lama, karena dapat membuat jawaban Anda 

'overdone' atau 'overthought' dan melewatkan batas waktu pengumpulan aplikasi (deadline). 

Jikadalam proses pengisian Aplikasi ini Anda mengalami kesulitan terkait teknis pendaftaran, 

silakan kirim pertanyaan 

Anda ke: rekrutmen@indonesiamengajar.org Aplikasi yang Anda kirimkan adalah satu langkah kecil 

yang diayunkan untuk ikut melunasi sebuah janji kemerdekaan: mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Selamat bergabung dengan Indonesia Mengajar dan Selamat berjuang! 

 

Salam Hangat, 

TIM SELEKSI INDONESIA MENGAJAR 

mailto:rekrutmen@indonesiamengajar.org

