
PANDUAN PELAKSANAAN PPL AUSTRALIA 2018 

 

A. PENDAFTARAN 

1. Proses pendaftaran PPL Australia 2018 dilakukan secara online. 

2. Peserta mengirimkan dokumen aplikasi disertai 2 lampiran, yaitu:  

a. Bukti cetak KHS Kumulatif dari data yang paling terakhir (Berdasarkan data 

UNYSIS UII)  

b. Biodata khusus pengalaman kerja/organisasi/prestasi. 

(Catatan: Program PPL Australia 2018 tidak mensyaratkan Skor Toefl) 

3. Semua dokumen pendaftaran dapat diunduh di situs resmi PBI UII 

http://www.pbi.uii.ac.id   

4. Semua dokumen pendaftaran dapat dikirim ke alamat email: 

pendidikanbahasainggrisuii@gmail.com  

5. Pendaftaran mulai tanggal 8 Januari 2018-8 Februari 2018  

 

B. SYARAT PESERTA SELEKSI PPL AUSTRALIA 2018 

1. Mahasiswa aktif PBI UII (semua angkatan). 

2. Memiliki IPK minimal 2.50. 

3. Memiliki pengalaman organisasi dalam kurun waktu tahun 2015-2017. 

Pengalaman organisasi dapat meliputi organisasi semasa sekolah tingkat 

SMA/SMK/MAN/Pondok Pesantren, organisasi semasa kuliah dan organisasi 

yang ada dimasyarakat atau komunitas. Dalam pengalaman organisasi ini, 

peserta wajib mencantumkan deskripsi tugas selama mengemban amanah di 

organisasi yang dirujuk.  

4. Memiliki pengalaman kerja (sifatnya optinal/jika ada). 

5. Memiliki prestasi dari kompetisi (sifatnya optional/jika ada). 

6. Memiliki pengalaman mengikuti workshop/training (sifatnya optional/jika ada).  

Catatan: Poin 4, 5 dan 6 tidak wajib dicantumkan tapi apabila peserta 

memiliki pengalaman dalam hal tersebut maka pengalaman tersebut dapat 

menjadi pertimbangan tim untuk memutuskan peserta yang lolos ke tahap 

berikutnya. 

C. PROSES SELEKSI ADMINISTRASI 

1. Proses seleksi administrasi merupakan seleksi tahap pertama dalam 

rangkaian program PPL Australia 2018 dan keputusan peserta yang lolos 

ditentukan penuh oleh tim (ketua koordinator dan anggota). 

2. Tim PPL Australia 2018 terdiri dari: 

a. Ketua Koordinator: Rizki Farani S.Pd., M.Pd. 

b. Anggota: Tri Ruswantoro 

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


3. Tim akan menilai berkas administrasi yang terkirim ke email berdasarkan 

indikator penilaian yang tertera pada sub topik B di atas. 

4. Indikator tambahan yang dijadikan dasar penilaian tim adalah: 

a. Pertimbangan dewan dosen. 

b. Sejarah prestasi akademik selama berkuliah di PBI UII. 

c. Keaktifan dalam mengerjakan semua kewajiban di PBI UII sebagai 

mahasiswa. 

5. Satu atau beberapa orang mahasiswa PBI UII angkatan 2017 dapat mengikuti 

tahapan seleksi sampai tes psikologi namun apabila terdapat lebih dari dua 

orang yang lolos sampai ke tahap akhir seleksi, prodi hanya dapat SATU orang 

mahasiswa PBI UII angkatan 2017 untuk diberangkatankan.  

 

Rasionalnya adalah:  

Program PPL Australia PBI UII adalah program pengalaman lapangan 

untuk mahasiswa sebagai ASISTEN GURU di 3 sekolah, yaitu Dromana 

Secondary College, Mornington Secondary College dan Rosebud 

Secondary College. Kondisi mahasiswa tingkat awal yang secara kognitif 

belum mendapatkan banyak mata kuliah profesi keguruan tidak bisa 

menjadi represenstasi dari program PPL Australia. Satu mahasiswa PBI 

UII angkatan 2017 yang tepilih (jika ada yang lolos) akan mendapatkan 

pendampingan tambahan dari ketua koordinator untuk memastikan 

peserta yang bersangkutan memiliki kemampuan keguruan yang cukup 

baik sebelum berangkat.  

 

6. TIM akan memilih 15 orang (TOP FIFTEEN) yang akan melanjutkan ke 

tahap berikutnya.  

 

Selamat berjuang. 

Yogyakarta, 6 Januari 2018 

Ketua Koordinator 

 

 

 

Rizki Farani S.Pd., MPd.   


