PANDUAN TEKNIS
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) INTERNASIONAL
BAGI MAHASISWA UNY TAHUN 2017
I.

PENDAHULUAN
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah diterapkan sekarang ini, salah satu jalan Universitas
Negeri Yogyakarta (UNY) dalam menghadapi dan menjalankan masyarakat ekonomi ASEAN adalah
dengan cara mendorong dan mendukung seluruh Sumber Daya Manusia (SDM)-nya yang dimiliki. Salah
satu wujud nyata dari sosialisasi dan dukungan yang diberikan adalah dengan memberikan pengalaman,
pengetahuan, dan wawasan internasional kepada salah satu unsur SDMnya yaitu mahasiswa, agar
mampu bersaing dalam berkompetisi dengan masyarakat ASEAN lainnya. Kerja sama dengan berbagai
universitas di luar negeri merupakan salah satu tolok ukur taraf internasionalnya sebuah universitas.
Salah satu bentuk kerjasama yang terprogram dalam pendidikan dan sejalan dengan kegiatan yang ada
di UNY adalah pertukaran mahasiswa dalam rangka Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Internasional.
Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam rangka PPL Internasional ini adalah sebuah kegiatan
tahunan bagi UNY. Pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016, kegiatan PPL Internasional bagi mahasiswa
UNY telah dilaksanakan beberapa universitas dan lembaga mitra UNY di Malaysia yaitu Universitas
Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Tun Husein Onn (UTHM), Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI),
dan beberapa universitas di Philipina dan Thailand di bawah skema kerja sama PPL Internasional SEATEACHER SEAMEO. Kegiatan ini telah memberikan pengalaman yang berharga bagi para mahasiswa
peserta terutama dalam pengalaman mereka mengajar di kelas bertaraf internasional yang terdiri dari
beragam etnis dan bahasa, dimana pengalaman ini menjadi modal mereka sebagai calo n pendidik tunas
bangsa. Oleh karena itu, kiranya pelaksanaan PPL mahasiswa UNY di universitas dan lembaga mitra di
luar negeri menjadi kegiatan yang perlu dilanjutkan.
Pada tahun 2017, UNY melalui KUIK kembali menawarkan program PPL Internasional kepada
mahasiswa UNY melalui skema kerja sama SEA-TEACHER SEAMEO dan kerja sama antar universitas.
Melalui kerjasama SEA-TEACHER SEAMEO, mahasiswa UNY peserta PPL internasional
berkesempatan untuk memperkaya pengalaman mengajar di universitas di Malaysia, Thailand, dan
Philipina. Sementara melalui kerjasama antar universitas U to U, mahasiswa berkesempatan melakukan
PPL di bawah bimbingan UTM, UHM, dan UPSI.

II.

TUJUAN
Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah:
1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat lebih mengembangkan wawasan
mengajar secara profesional pada sekolah mitra di luar negeri dan mengembangkan wawasan
internasional dalam dunia pendidikan terutama kemampuan berinteraksi dengan siswa
internasional.
2. Menjalin hubungan dan mengembangkan kerjasama lebih lanjut antara UNY (termasuk unit-unit
di lingkungan UNY) dengan mitra di luar negeri.

III.

PESERTA PROGRAM
Untuk Tahun 2017, Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan mengalokasikan insentif
pembiayaan untuk 30 mahasiswa.
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IV.

PERSYARATAN PESERTA PROGRAM
Mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam program ini harus memenuhi beberapa persyaratan
sebagai berikut:
 Calon peserta adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNY (bukan
mahasiswa yang sedang mengambil cuti kuliah) dan terdaftar pada program studi
kependidikan yang diselenggarakan UNY;
 Telah menempuh minimal 90 SKS dengan IPK minimal 3,25 ;
 Telah lulus matakuliah Pengajaran Mikro atau yang setara dengan nilai minimal B;
 Bersedia mengikuti program PPL baik internasional maupun reguler sesuai jadwal yang telah
ditetapkan;
 Memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa Inggris (TOEFL skor minimal 400) atau memiliki
kemampuan yang baik dalam bahasa resmi yang digunakan sebagai bahasa pengantar di
negara tujuan;
 Mempunyai interpersonal dan communication skill (oral & tertulis) yang baik;
 Mempunyai suatu keahlian khusus: menari, bermusik, dll;
 Mempunyai riwayat kesehatan yang baik.

V.

MEKANISME PENYELEKSIAN PESERTA
1. Proses seleksi peserta
Proses seleksi peserta PPL Internasional ini mencakup dua tahap, yaitu:
a. Seleksi tahap pertama
 Setiap mahasiswa berminat mengikuti program PPL Internasional diwajibkan mengajukan
aplikasi ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK) UNY
yang terdiri dari:
 Formulir aplikasi (Lampiran 1 atau dapat diunduh di kuik.uny.ac.id)
 Transkrip nilai (apabila nilai microteaching belum keluar diwajibkan melampirkan surat
keterangan nilai dari dosen pengampu);
 Fotocopy sertifikat TOEFL atau tes Bahasa Inggris yang setara;
 Surat keterangan sehat dari rumah sakit atau klinik UNY;
 Surat Izin Mengikuti Seleksi dari Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dengan
mengetahui Dekan (Lampiran 2);
 Contoh RPP yang dibuat untuk satu bahasan sesuai bidang studi dalam bahasa Inggris;
 Fotocopy paspor yang masih berlaku atau bagi yang belum memiliki melampirkan
fotocopy KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, dan Ijazah terakhir;
 Bukti/sertifikat pendukung.
Usulan dikirim ke KUIK UNY, Gedung Rektorat lantai 3 sayap utara, UP. Sdri. Tiara Sekarwangi,
S.Pd. Usulan diterima selambat-lambatnya hari Senin, 21 Juni 2017 pukul 14.00 WIB.
 Seleksi tahap pertama merupakan seleksi administrasi untuk menyeleksi calon peserta yang
memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan keberagaman dan pemerataan program
studi.
b. Seleksi tahap kedua
 Peserta yang telah lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tahap berikutnya berupa
seleksi dalam bentuk wawancara;
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 Proses wawancara akan dilakukan pada hari Selasa - Rabu, 4-5 Juli 2017, oleh tim penilai
dari KUIK UNY, Bidang Akademik, dan PP PPL dan PKL LPPMP UNY dengan
mempertimbangkan:
 Aspek kelengkapan administratif sesuai dengan ketentuan di atas;
 Kredibilitas calon peserta yang meliputi kemampuan akademik dan non-akademik serta
aspek pendukung lainnya.
 Hasil seleksi akan diumumkan melalui web resmi KUIK UNY dan peserta yang lolos seleksi
akan dihubungi melalui email atau sms oleh pihak KUIK UNY. Hasil penilaian sepenuhnya
menjadi kewenangan tim penilai.
2. Jadwal seleksi peserta dan pelaksanaan kegiatan:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

VI.

Nama Kegiatan
Waktu
Sosialisasi ke Kaprodi lewat Selasa,
LPPM
13 Juni 2017
Batas akhir penyerahan
berkas
Pengumuman hasil seleksi
berkas
Seleksi wawancara

Kamis,
21 Juni 2017
Jumat,
23 Juni 2017
Selasa – Rabu,
4 – 5 Juli 2017
Pengumuman peserta
Kamis,
terpilih
6 Juli 2017
Pembekalan
Jadwal
menyusul
Pelaksanaan PPL SeaAgustus –
Teacher SEAMEO
September 2017
Pelaksanaan PPL Skema U Oktober –
to U
November 2017
Pengumpulan laporan akhir

Seminggu
setelah kegiatan

Tempat
Keterangan
PP PPL Info akan disampaikan ke
dan PKL kaprodi ketika rapat koordinasi
dengan LPPM
KUIK
Sdri. Tiara Sekarwangi, S.Pd.
KUIK

KUIK

KUIK
KUIK

Tim seleksi dari KUIK, Bidang
Akademik dan PP PPL dan PKL
Melalui web dan SMS

KUIK

KUIK dan PP PPL dan PKL

KUIKUPPL
UTM,
UTHM,
UPSI
KUIK

Subag. Program KLN

JADWAL KEGIATAN
1. Sebelum pelaksanaan program, peserta akan diberi pembekalan yang terdiri dari beberapa
materi yang mencakup tentang:
 Teknik pengajaran secara profesional,
 Pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris,
 Cross Cultural Understanding dan Komunikasi
 Pengetahuan budaya & etika pergaulan internasional.
2. Masing-masing mahasiswa akan mendapatkan DPL baik dari UNY maupun dari universitas mitra
yang bertanggung jawab dan mendampingi dan memonitoring mahasiswa secara langsung
selama pelaksanaan kegiatan.
3. Peserta akan melaksanakan PPL Internasional selama 4 (empat) minggu pada bulan AgustusSeptember 2017 untuk skema SEA-TEACHER SEAMEO dan pada bulan Oktober-November
2017 untuk kerja sama U to U.
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4. Setiap peserta akan diberi Buku Monitoring PPL yang wajib diisi selama pelaksanaan PPL
Internasional. Buku tersebut wajib diserahkan kembali ke PP PPL dan PKL melalui DPL setelah
pelaksanaan kegiatan berakhir.
5. Setiap peserta akan memperoleh form penilaian dari guru pendamping di sekolah mitra dan DPL
dari universitas mitra. Hasil penilaian secara rahasia akan diserahkan ke DPL UNY yang
kemudian akan diproses untuk penilaian akhir.
6. Peserta akan mendapatkan sertifikat setelah melaksanakan PPL Internasional dari universitas
atau instansi mitra.
VII.

PENDANAAN
UNY memberikan dana bantuan pelaksanaan program PPL internasional untuk masing-masing
mahasiswa terseleksi sebesar Rp 4.000.000,00 dan bantuan tiket maksimal sebesar Rp
2.000.000,00.

VIII.

LAPORAN KEGIATAN
1. Setelah selesai mengikuti program ini, peserta menyerahkan laporan pelaksanaan yang disertai
bukti-bukti asli pengeluaran yang sah dan sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja kepada KUIK UNY.
2. Sistematika laporan:
1. HALAMAN SAMPUL
2. HALAMAN PENGESAHAN
3. KATA PENGANTAR
4. DAFTAR ISI
5. BAB I - Pendahuluan:
a. Latar belakang dan rasionalisasi;
b. Tujuan Kegiatan;
6. BAB II – Pembahasan:
a. Jadwal/Waktu pelaksanaan kegiatan.
b. Pembahasan – berisi deskripsi pelaksanaan kegiatan;
c. Rekapitulasi Pengeluaran Dana
7. BAB III - Kesimpulan
a. Kesimpulan
b. Saran
8. LAMPIRAN
a. Foto Kegiatan
b. Sertifikat (jika ada)
3. Laporan diketik menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5
spasi, dicetak diatas kertas ukuran A4, dijilid dengan sampul kuning sebanyak 1 eksemplar
dan diserahkan ke Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK ) UNY, Gedung
Rektorat Lantai 3 Sayap Utara, UP. Sdri. Tiara Sekarwangi, S.Pd..
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