
PPL AUSTRALIA 2018: DESKRIPSI LENGKAP SETIAP TAHAPAN PROGRAM 

 

No Agenda Deskripsi  

1. Seleksi Tahap 1: Pendaftaran  

8 Januari 2018- 8 Februari 2018 

1. Peserta mengunduh semua dokumen pendaftaran di 
situs resmi PBI UII http://www.pbi.uii.ac.id   

2. Peserta mengirimkan semua dokumen ke alamat email 
pendidikanbahasainggrisuii@gmail.com 

3. Pengumuman peserta yang lolos seleksi administrasi 
antara tanggal 8 Februari 2018 sampai 15 Februari 2018  

4. Pengumuman peserta akan di unggah di situs resmi PBI 
UII  

5. Tim akan memilih 15 pendaftaran untuk maju ke tahap 
selanjutnya. 
 

2. Seleksi Tahap 2: Presentasi 

Budaya  

Indonesia 

Tanggal: 1 Maret 2018 

Waktu: 08.00-Selesai 

Lokasi: Laboratorium 

Microteaching 

Juri: 

1. Ista Maharsi S.S. , M.Hum 

2. Irma Windy Astuti S.S. , 

M.Hum 

3. Satu juri Eksternal PBI UII 

1. Peserta yang lolos seleksi ke tahap 2 akan diundang 

untuk bergabung ke Grup WA (pastikan nomor ponsel 

yang dicantumkan di aplikasi pendaftaran AKTIF) 

2. Peserta akan mendapatkan sosialisasi online bersama 

ketua koordinator (Ms. Rizki Farani) untuk persiapan 

tahap selanjutnya. 

3. Panduan umum untuk tahap ini adalah; a) peserta 

memilih satu budaya Indonesia yang akan ditampilkan di 

Melbourne; b) peserta membuat power point 

presentation tentang budaya Indonesia yang akan 

ditampilkan. 

http://www.pbi.uii.ac.id/
mailto:pendidikanbahasainggrisuii@gmail.com


4. Syarat presentasi, rubrik penilaian dan run down acara 

akan diumumkan di grup WA 

5. Juri akan memilih 12 orang peserta yang akan 

melanjutkan ke tahap berikutnya. 

6. Tiga orang peserta akan tereliminasi pada tahap ini.  

7. Peserta yang tereliminasi akan otomatis di “remove” 

dari grup WA oleh Admin.  

 

3. Seleksi Tahap 3: Art Performance 

 

Tanggal: 8 Maret 2018 

Waktu: 08.00-selesai 

Lokasi: Auditorium FPSB UII 

Juri: 

1. Intan Pradita S.S. , M.Hum 

2. Raditya Adipramono  S.S., 

M.Pd.B.I 

3. Satu juri Eksternal PBI UII 

1. Peserta mempersiapkan semua hal yang berhubungan 

dengan penampilan panggung (sound system, kostum, 

alat music tertentu sesuai budaya yang ditampilkan). 

2. Tim tidak memfasilitasi persiapan pentas selain ruangan, 

sound system sederhana dan run down acara.  Peserta 

bisa berkoordinasi dengan peserta lain untuk 

menyiapkan alat-alat yang diperlukan Bersama-sama.  

3. Juri akan memilih 9 Peserta untuk lolos ke tahap 

berikutnya. 

4. Tiga peserta akan tereliminasi dalam tahap ini.  

5. Peserta yang tereliminasi akan otomatis di “remove” 

dari grup WA oleh Admin.  

 

 



4. Seleksi Tahap 4: Tes PSikologi  

 

Tanggal: 15 Maret 2018 

Waktu: 08.00-selesai  

Lokasi: Ruang 1.10 

Psikolog: Hazhira Qudsyi, S.Psi., 

M.A. 

1. Peserta akan menghadapi serangkaian tes psikologi 

Bersama Psikolog FPSB UII. 

2. Tes ini merupakan tes terakhir dari serangkaian seleksi 

PPL Australia 2018. 

3. Tim dan psikolog akan memilih 6 orang untuk 

melanjutkan ke tahap training. 

4. Peserta yang tereliminasi akan otomatis di “remove” 

dari grup WA oleh Admin. 

a. Peserta yang di nyatakan lolos menjadi peserta PPL Australia 2018 akan mulai mempersiapkan 

paspor dan visa untuk keberangkatan. Kepengurusan paspor akan dilakukan Bersama dengan tim 

dan Nusantara Tour. 

b. Peserta mempersiapkan sejumlah Financial Support untuk persiapan pembelian tiket. 

c. Alur subsidi keuangan PBI UII untuk para peserta adalah; a) Peserta yang mendapatkan peringkat 

satu pada akhir SELURUH tahapan sampai selesai training akan mendapatkan tiket gratis dari prodi 

PBI UI; b) Peserta peringkat kedua akan mendapatkan subsidi 50 persen dari harga tiket; c) Peserta 

peringkat ketiga dan keempat akan mendapatkan subsidi 25 persen dari harga tiket dan d) Peserta 

peringkat kelima dan keenam tidak mendapatkan subsidi dari prodi PBI UII. Peserta peringkat ini 

wajib menyiapkan semua financial support secara pribadi.  

d. Tim akan berkoordinasi dengan seluruh peserta untuk memastikan persiapan financial support 

e. Peserta PERLU MENYIAPKAN FINANCIAL SUPPORT LEBIH AWAL TERLEPAS DARI 

RANGKING BERAPA YANG AKAN DICAPAI.  



f. Apabila diperlukan, prodi akan memfasilitasi peserta untuk mulai “menabung” uang untuk investasi 

khusus persiapan pembelian tiket. Prodi akan menyiapkan satu akun rekening untuk peserta bisa 

mulai mentransfer sejumlah uang dengan format cicilan sehingga peserta bisa lebih siap untuk 

berangkat jauh sebelum hari keberangkatan. Tim akan terus berkoordinasi dengan pihak Melbourne 

untuk mendapatkan kepastian tanggal keberangkatan dan menerima letter of invitation untuk 

lampiran pembuatan VISA (OPTIONAL) 

5. Training Ke Indonesia an 

 

Tanggal: 20 Maret 2018 

Waktu: 09.00-12.00 

Lokasi: Ruang 1.10 

Pemateri: Astri Hapsari S.S., 

M.Tesol 

Training ini memberi keterampilan kepada peserta untuk bisa 

merancang informasi yang baik tentang Indonesia untuk 

disampaikan kepada masyarakat dan siswa selama di 

Melbourne. Produk akhir dari training ini adalah peserta 

membuat satu essay bertema besar “My Indonesia”. Essay 

akan divalidasi dan dinilai oleh Pemateri. Hasil Essay yang 

sudah direvisi akan diunggah di alamat Blog PPL Australia PBI 

UII.  

6.  Training Imigrasi 

Tanggal: 20 Maret 2018 

Waktu: 13.00-14.30 

Lokasi: Ruang 1.10 

Pemateri: Nusantara Tour  

 

 

Peserta akan mendapatkan informasi tentang kepengurusan 

paspor, tiket 



6. Training Ke Islam an 

 

Tanggal: 21 Maret 2018 

Waktu: 09.00-12.00 

Lokasi: Ruang 1.10 

Pemateri: Dosen Agama  

(dalam konfirmasi) 

Training ini memberi keterampilan kepada peserta untuk bisa 

merancang informasi yang baik tentang Islam untuk 

disampaikan kepada masyarakat dan siswa selama di 

Melbourne.  

Produk akhir dari training ini adalah peserta membuat satu 

essay bertema besar “My aqidah, My adventure”. Essay akan 

divalidasi dan dinilai oleh Pemateri. Hasil Essay yang sudah 

direvisi akan diunggah di alamat Blog PPL Australia PBI UII. 

7. Training Kebahasa Inggris an 

 

Tanggal: 21 Maret 2018 

Waktu: 13.00-15.00 

Lokasi: Ruang 1.10 

Pemateri: Dosen Bahasa Inggris 

(dalam konfirmasi) 

Peserta akan mendapatkan materi pengayaan ke Bahasa 

Inggris an untuk persiapan PPL Australia 2018. Fokus training 

akan lebih banyak kepada public speaking/spoken language 

karena peserta akan banyak berinteraksi dengan siswa dan 

masyarakat selama menjalani program. Produk akhir dari 

training adalah video rekaman public speaking setiap peserta.  

8. Training BIPA 

Tanggal: 22 Maret 2018 

Waktu: 09.00-Selesai 

Lokasi: Ruang 1.10 

Pemateri: Intan Pradita S.S., 

M.Hum 

Peserta akan mendapatkan training tentang bagaimana 

mengajarkan Bahasa Indonesia kepada penutur asing. Training 

ini meliputi teori dan praktik mengajar. Produk akhir dari training 

ini adalah dokumen rencana mengajar BIPA yang dirancang 

oleh peserta.  



10. Training CCU 

 

Tanggal: 23 Maret 2018 

Waktu: 09.00-selesai 

Lokasi: Ruang 1.10 

Pemateri: Dalam konfirmasi  

Training ini akan memberi pengetahuan kepada peserta tentang 

beberapa aspek budaya di Australia.  

Pengumuman Rangking Peserta 

11. Pendampingan Proses pendampingan terdiri dari beberapa agenda yang akan 

dilakukan oleh peserta beserta tim. 

April: Pendampingan publikasi media (Peserta akan 

mendapatkan feedback dari tim untuk merevisi semua dokumen 

yang dihasilkan selama seleksi. Setelah tim memvalidasi semua 

dokumen maka dokumen tersebut akan diunggah di blog resmi 

PPL Australia 2018.  

Mei: Pengabdian masyarakat. Semua peserta melakukan satu 

pengabdian masyarakat. Syarat dari pengabdian masyarakat 

tersebut adalah: a) aktivitas dilaksanakan Bersama- sama; b) 

pengabdian masyarakat dilakukan di luar UII melibatkan pihak 

eksternal; c) peserta membuat proposal kegiatan terlebih 

dahulu dan berkonsultasi dengan tim; d) setelah mendapat 

validasi tim maka peserta bisa melaksanakan aktivitas tersebut; 



e) peserta membuat laporan pengabdian masyarakat untuk 

dikumpulkan kepada prodi.  

Juni: Break Idul Fitri  

Juli: Outbound. Peserta mengusulkan rencana outbound 

kepada tim. Prodi akan memfasilitasi untuk pembiayaan, 

transportasi dan konsumsi.  

 

Jadwal bisa berubah berdasarkan koordinasi dengan pihak Melbourne 

Perkiraan keberangkatan sekitar Juli-Oktober 

 

 

 

 


