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I. PENDAHULUAN 

Tantangan perguruan tinggi di era Komunitas Asean 2015 ini salah satunya adalah 

menyiapkan lulusannya sehingga mempunyai pengalaman dan wawasan internasional yang 

memadai sebagai bekalnya untuk berkontribusi optimal di dunia kerja sekaligus mempunyai 

daya saing di level regional bahkan internasional. Relevan dengan tantangan tersebut, 

Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagai salah satu universitas yang bertanggung jawab 

mendidik dan menyiapkan pendidik, perlu memberikan pengalaman mengajar kepada calon 

pendidik. Selain pengalaman mengajar nasional di sekolah di Indonesia, mahasiswa perlu 

difasilitasi untuk mengambil pengalaman mengajar secara internasional di sekolah Indonesia 

di luar negeri maupun sekolah luar negeri setingkat SD, SMP, maupun SMU sesuai dengan 

bidang studinya.  

Bekerja sama dengan Atase Pendidikan KBRI di LN, UNY menyelenggarakan 

kegiatan Pengayaan Pengalaman Mengajar (PPM-LN) sejak 2014. Kegiatan ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk universitas tetapi juga dapat memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa UNY untuk melaksanakan praktik mengajar di sekolah 

Indonesia di luar negeri sehingga dapat memberikan pengalaman dan wawasan internasional 

yang lebih baik sebagai bekal mereka sebagai calon pendidik. Pada semester pertama di 

tahun 2015 ini, UNY memberi kesempatan kepada  4 (empat) mahasiswa untuk 

mengikuti kegiatan PPM-LM di Sekolah Indonesia Singapura (SIS) selama 3 bulan  

(Februari-Mei 2015).  

 

II. DASAR HUKUM 

1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS 

2. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

4. Renstra Kemdiknas Tahun 2010-2014 

5. Renstra UNY Tahun 2010 - 2015 

 

 

 



III. TUJUAN 

Program PPM-LN ini bertujuan untuk: 

A. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNY untuk memperoleh pengalaman 

mengajar di sekolah Indonesia di LN; 

B. Memberikan mahasiswa pengalaman serta wawasan internasional terkait proses 

belajar mengajar;  

C. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berkontribusi dalam 

pengembangan pembelajaran di sekolah Indonesia di LN; dan 

D. Memberikan kesempatan dan peluang jejaring serta kerja sama mahasiswa UNY 

dengan mitra dalam skala regional dan internasional. 

 

IV. MEKANISME  

A. PERSYARATAN PESERTA PROGRAM 

Kegiatan PPM-LN ini terbuka untuk seluruh mahasiswa UNY yang memenuhi kualifikasi 

sebagai berikut:  

1. Calon peserta adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif UNY 

(bukan mahasiswa yang sedang mengambil cuti kuliah) dan terdaftar pada 

program studi kependidikan; 

2. Mempunyai prestasi akademik bagus dengan IPK minimal 3,25; 

3. Telah lulus matakuliah Pengajaran Mikro atau yang setara dengan nilai minimal B;  

4. Telah mengikuti  PPL dan lulus dengan nilai minimal B; 

5. Memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa Inggris (dengan TOEFL skor 

minimal 450);  

6. Mempunyai interpersonal dan communication skill  (oral & tertulis) yang baik; 

7. Mempunyai riwayat kesehatan yang baik. 

B. MEKANISME PENYELEKSIAN PESERTA 

Proses seleksi peserta PPM-LN ini mencakup beberapa tahap, yaitu: 

1. Pengusul mengajukan aplikasi ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan 

Internasional dan Kemitraan (KUIK) UNY yang terdiri dari:  

 Formulir aplikasi (dapat diunduh di http://kuik.uny.ac.id/events/seleksi-peserta-

pengayaan-pengalaman-mengajar-di-luar-negeri-singapura.html);  

 Transkrip nilai;  

 Sertifikat TOEFL; 

 Surat keterangan sehat dari rumah sakit atau klinik UNY;  



 Surat rekomendasi dari Ketua Jurusan diketahui Dekan; dan  

 Contoh RPP yang dibuat untuk satu bahasan sesuai bidang studi dalam bahasa 

Inggris. 

Usulan dikirim ke KUIK UNY, Gedung Rektorat lantai 3 sayap utara, UP. Sdri 

Ria Cahyanti. Usulan sudah diterima paling lambat tanggal 3 Februari 2015 jam 

15.00 WIB. 

 

2. Proses seleksi dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari KUIK UNY, UPPL 

PPL-KKL LPMMP dan bidang I dengan mempertimbangkan: 

a. Aspek kelengkapan administratif sesuai dengan ketentuan diatas (poin B.1); 

b. Kualifikasi calon peserta yang meliputi nilai IPK, skor TOEFL, nilai 

Pengajaran Mikro, nilai PPL serta aspek pendukung lainnya. 

3. Hasil penilaian sepenuhnya menjadi kewenengan tim penilai. 

4. Hasil seleksi akan diumumkan melalui web resmi KUIK UNY dan peserta yang 

lolos seleksi akan dihubungi melalui email atau sms oleh pihak KUIK UNY. 

 

C. JADWAL KEGIATAN 

1. Sebelum pelaksanaan PPL-LN, peserta PPL-LN akan diberi pembekalan yang 

beberapa materi yang mencakup tentang: 

o Praktik Pengayaan Mengajar (dengan nara sumber dari UPPL PPL-KKL); 

o Bahasa; 

o Cross Cultural Understanding; 

o Etika pergaulan internasional, seni dan budaya 

Pembekalan diselenggarakan kurang lebih 1 minggu sebelum hari keberangkatan. 

2. Pelaksanaan PPM-LN dijadwalkan pada  16 Februari – 15 Mei 2015. 

3. Mahasiswa akan mendapatkan  Dosen Pendamping Lapangan (DPL) yang akan 

ditunjuk dari UPPL PPL-KKL LPPMP. Pada waktu pelaksanaan, peserta 

dianjurkan untuk berkomunikasi secara intens terkait pelaksanaan PPM-LN 

dengan DPL yang ditunjuk baik melalui telpon/sms/email. 

4. Setiap peserta akan diberikan Buku Monitoring PPM-LN dari UPPL PPL-KKL 

LPPMP (dalam Bahasa Inggris yang wajib diisi selama pelaksanaan PPM-LN. 

Buku tersebut wajib diserahkan kembali ke UPPL PPL-KKL melalui DPL setelah 

pelaksanaan kegiatan berakhir. 

5. Peserta akan mendapatkan sertifikat telah melaksanakan PPM-LN. 

 



No Kegiatan Waktu 

1 Batas akhir pemasukan aplikasi 3 Februari 2015 

2 Seleksi administrasi dan wawancara 4-5 Februari 2015 

3 Pengumuman peserta lolos seleksi 6 Februari 2015 

4 Pendampingan dan pembekalan peserta 9-13 Februari 2015 

5 Pelaksanaan PPM-LN 15 Februari – 16 Mei 2015 

 

D. PENDANAAN 

Bantuan dana yang disediakan untuk pelaksanaan PPM-LN untuk masing-masing 

mahasiswa meliputi: 

1. Biaya tiket pulang-pergi ke Negara tujuan & airport tax; 

2. Biaya pembuatan paspor (bagi yang belum mempunyai); 

3. Biaya akomodasi; 

4. Biaya program; dan 

5. Uang saku. 

E. LAPORAN KEGIATAN 

1. Setelah selesai mengikuti PPM-LN, masing-masing 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 (Lampiran 1) 

2. KATA PENGANTAR 

3. DAFTAR ISI 

4. BAB I - Pendahuluan: 

a. Latar belakang dan rasionalisasi; 

b. Tujuan Kegiatan;  

5. BAB II – Pembahasan: 

a. Jadwal/Waktu pelaksanaan kegiatan. 

b. Pembahasan – berisi deskripsi pelaksanaan kegiatan; 

c. Rekapitulasi Pengeluaran Dana 

6. BAB III - Kesimpulan 

a. Kesimpulan 

b. Saran 

7. 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. Ria 

Cahyanti. 


