
PANDUAN PELAKSANAAN PPL AUSTRALIA 2019 

 

A. PENDAFTARAN 

1. Proses pendaftaran PPL Australia 2019 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 pengalamankerja/organisasi/prestasi. 

c. Bukti skor TOEFL (CEPT) (minimal skor 400). 

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 

pbi@uii.ac.id CC ke rizki.farani@uii.ac.id 

5. Pendaftaran mulai tanggal 30 Juli 2019 - 12 Agustus 2019 

(10 hari kerja). 

 

B. SYARAT PESERTA SELEKSI PPL AUSTRALIA 2019 

1. Mahasiswa aktif PBI UII (semua angkatan). 

2. Memiliki IPK minimal 3.00. 

3. Memiliki pengalaman organisasi dalam kurun waktu tahun 2017 

s.d. 2019. 

4. Pengalaman organisasi dapat meliputi organisasi semasa sekolah 

tingkat SMA/SMK/MAN/PondokPesantren, organisasi semasa 

kuliah dan organisasi yang ada di masyarakat atau komunitas. 

Dalam pengalaman organisasi ini, peserta wajib mencantumkan 

deskripsi tugas selama mengemban amanah di organisasi yang 

dirujuk (melampirkan sertifikat bukti keikutsertaan).  

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

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

7. Memiliki pengalaman mengikuti workshop/training (sifatnya 

optional/jika ada). Melampirkan sertifikat keikutsertaan.  

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. 
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C. PROSES SELEKSI ADMINISTRASI 

1. Proses seleksi administrasi merupakan seleksi tahap pertama 

dalam rangkaian program PPL Australia 2019 dan keputusan 

peserta yang lolos di tentukan penuh oleh tim (ketua koordinator 

dan anggota). 

2. Tim PPL Australia 2019 terdiri dari: 

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

b. Anggota    : Tri Ruswantoro 

3. Tim akan menilai berkas administrasi yang terkirim ke email 

berdasarkan indicator penilaian yang tertera pada sub topik B di 

atas. 

4. Indikator tambahan yang di jadikan dasar penilaian tim adalah: 

a. Pertimbangan dewan dosen. 

b. Sejarah prestasi akademik selama berkuliah di PBI UII. 

c. Rekam jejak keaktifan, performa & kewajiban-kewajiban yang 

bersifat akademik selama menjadi mahasiswa PBI UII 

d. Kebijakan pemberlakuan kuota khusus bagi peserta dari 

mahasiswa angk 2018 (s/d  tahap akhir seleksi)  

5. TIM akan memilih 10 orang (TOP TEN) yang akan 

melanjutkan ketahap berikutnya.  

 

Selamat berjuang. 

Yogyakarta, 15 Juli2019 

Ketua Koordinator 

 

 

 

Rizki Farani S.Pd., MPd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PPL AUSTRALIA 2019: DESKRIPSI LENGKAP SETIAP 

TAHAPAN PROGRAM 

 

No Agenda Deskripsi 

1. Seleksi Tahap 1: 

Pendaftaran 

30 Juli 2019 - 12 

Agustus 2019 

1. Peserta mengunduh semua dokumen 

pendaftaran di situs resmi PBI UII 

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

2. Peserta mengirimkan semua 

dokumen ke alamat pbi@uii.ac.id 

dan CC ke alamat email 

rizki.farani@uii.ac.id 

3. Pengumuman peserta yang lolos 

seleksi maksimal 3 hari setelah 

penutupan pendaftaran (15 Agustus 

2019).  

4. Tim akan memilih 10 pendaftaran 

untuk maju ke tahap selanjutnya. 

 

2. Seleksi Tahap 2: 

Presentasi Budaya 

Indonesia dan Art 

Perfomance 

Hari/Tanggal: 22 

Agustus 2019 

Waktu: 08.00-Selesai 

Lokasi: Gedung 

Auditorium FPSB 

Juri: 

1. Ista Maharsi S.S. 

,M.Hum 

2. Rzki Farani S.Pd., 

M.Pd.  

3. Satu juri 

Eksternal PBI UII 

1. Peserta yang lolos seleksi ketahap 2 

akan di undang 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 di 

tampilkan di Melbourne; b) peserta 

membuat power point presentation 

tentang budaya Indonesia yang akan 

di tampilkan. 

4. Setelah presentasi, peserta langsung 

menampilkan kebudayaan tersebut.  

5. Peserta mempersiapkan semua hal 

yang berhubungan dengan 

penampilan panggung (sound 

system, kostum, alat music tertentu 

sesuai budaya yang di tampilkan). 

http://www.pbi.uii.ac.id/
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6. Tim tidak memfasilitasi persiapan 

pentas selain ruangan, sound 

system sederhana dan run down 

acara.  Peserta bias berkoordinasi 

dengan peserta lain untuk 

menyiapkan alat-alat yang 

diperlukan Bersama-sama.  

7. Syarat presentasi, rubric penilaian 

dan rundown acara akan diumumkan 

di grup WA. 

8. Juri akan memilih 8 orang peserta 

yang akan melanjutkan ketahap 

berikutnya Pengumuman maksimal 3 

hari setelah tes).  

9. Dua orang peserta akan tereliminasi 

pada tahap ini.  

10. Peserta yang tereliminasi akan 

otomatis di “remove” dari grup WA 

oleh Admin.  

 

3. Seleksi Tahap 3: Tes 

Psikologi 

 

Tanggal: 26 Agustus 

2019 

Waktu: 08.00-selesai 

Lokasi: Ruang Rapat 

PBI  

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 

2019. 

3. Tim dan psikolog akan memilih 6 

orang untuk melanjutkan ketahap 

training. 

4. Dua peserta akan tereliminasi pada 

tahap ini.  

5. Peserta yang tereliminasia kan 

otomatis di “remove” darigrup WA 

oleh Admin. 

 

a. Peserta yang di nyatakan lolos menjadi peserta PPL Australia 2019 

akan mulai mempersiapkan paspor dan visa untuk keberangkatan. 

Kepengurusan paspor akan dilakukan Bersama dengan tim. 

Pembiayaan proses pembuatan paspor & visa akan menjadi 

tanggung jawab pelamar / applicants sepenuhnya 

b. Peserta mempersiapkan sejumlah Financial Support untuk persiapan 



pembelian tiket. 

c. Seluruh kandidat yang telah dinyatakan lulus untuk  diberangkatkan 

akan mendapatkan  support akomodasi dan transportasi dalam kota 

Melbourne untuk kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas magang 

di sekolah selama program berlangsung 

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. Tim akan terus berkoordinasi dengan pihak Melbourne untuk 

mendapatkan kepastian tanggal keberangkatan dan menerima 

letter of invitation untuk lampiran pembuatan VISA. 

4. Training Ke Islam an 

 

Tanggal: 27 Agustus 

2019 

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 “Inroduction 

Islam in Global Context”. Essay akan 

divalidasi dan dinilai oleh Pemateri.  

5. Training BIPA dan CCU 

Tanggal: 28 Agustus 

2019 

Waktu: 08.00-15.00 

Lokasi: Ruang 1.10 

Pemateri: (menyusul) 

Peserta akan mendapatkan training 

tentang bagaimana mengajarkan Bahasa 

Indonesia kepada penuturasing. Training 

ini meliputi teori dan praktik mengajar. 

Produk akhir dari training ini adalah 

dokumen rencana mengajar BIPA yang 

dirancang oleh peserta. 

Training CCU akan memberi pengetahuan 

kepada peserta tentang beberapa aspek 

budaya di Australia. 

6. Training Kebahasa 

Inggrisan 

Tanggal: 29 Agustus 

2019 

Waktu: 09.00-12.00 

Lokasi: Ruang 1.10 

Pemateri: (menyusul) 

Peserta akan mendapatkan materi 

pengayaan ke Bahasa Inggrisan untuk 

persiapan PPL Australia 2019. 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. 

Pengumuman Rangking Peserta 

Jadwal bias berubah berdasarkan koordinasi dengan pihak Melbourne 

Perkiraan keberangkatan sekitar Oktober 

 

 

 

 

 


