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PANDUAN 

PROGRAM PRAKTIK LAPANGAN TERBIMBING (PLT) ATAU  

PRAKTIK INDUSTRI (PI) INTERNASIONAL UNTUK MAHASISWA 

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

TAHUN 2019 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Misi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menuju universitas kependidikan 

kelas dunia (UKKD) dapat terlaksana dengan adanya dukungan internasionalisasi 

terhadap seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswa. Program mobilitas mahasiswa 

menjadi salah satu program yang diagendakan UNY untuk menunjang misi dan visinya. 

Salah satu bentuk program mobilitas yang terprogram dalam pendidikan dan sejalan 

dengan kegiatan yang ada di UNY adalah pertukaran mahasiswa dalam rangka Praktik 

Pengalaman Lapangan (PLT) Internasional. 

  Kegiatan pertukaran mahasiswa dalam rangka PLT Internasional ini adalah 

sebuah kegiatan tahunan bagi UNY. Sejak tahun 2013 hingga sekarang, kegiatan PLT 

Internasional bagi mahasiswa UNY telah dilaksanakan di beberapa universitas dan 

lembaga mitra UNY dengan skema U to U, yaitu di Burapha University (BUU) – 

Thailand, Universitas Teknologi Malaysia (UTM), Universiti Tun Husein Onn (UTHM), 

dan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Selain itu, UNY juga menyelenggarakan 

PLT di bawah skema kerja sama PLT Internasional SEA-TEACHER SEAMEO di 

beberapa universitas di Philipina dan Thailand. 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 calon pendidik tunas 

bangsa. Oleh karena itu, kiranya pelaksanaan PLT mahasiswa UNY di universitas dan 

lembaga mitra di luar negeri menjadi kegiatan yang perlu dilanjutkan. Kegiatan PLT luar 

negeri ini direncanakan diadakan setiap tahun, baik melalui skema kerja sama SEA-

TEACHER SEAMEO maupun melalui kerjasama antar universitas U to U.  
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B. Definisi Kegiatan 

Kegiatan PLT internasional ini untuk memfasilitasi mahasiswa UNY melakukan praktik 

mengajar di sekolah di luar negeri dibawah supervisi atau bimbingan dari dosen di 

universitas luar negeri mitra UNY. Praktik mengajar internasional dilakukan selama 1 

bulan dan nilai yang didapat mahasiswa selama praktik mengajar dapat diakui sebagai 

nilai mata kuliah PLT di UNY. 

 

C. Keterkaitan dengan Renstra 

Kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran program 1) Meningkatnya kualitas institusi 

khususnya meningkatkan persentase MoU yang terlaksana; dan 2) meningkatnya 

peringkat UNY khususnya peringkat UNY versi QS Asia Tenggara, QS Asia, dan WUR. 

  

D. Sasaran Kegiatan 

  Sasaran kegiatan ini adalah mahasiswa aktif di lingkungan UNY. 

 

E. Luaran Kegiatan 

Terlaksananya jalinan kerja sama dalam implementasi kegiatan PLT/PI kolaboratif antara 

UNY dengan Universitas Mitra. 

 

II. TUJUAN 

Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah: 

a. 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.  

b. Menjalin hubungan dan mengembangkan kerjasama lebih lanjut antara UNY (termasuk 

unit-unit di lingkungan UNY) dengan mitra di luar negeri. 
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III. MEKANISME  

A. Persyaratan 

1. 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; 

2. Telah menempuh minimal 90 SKS dengan IPK minimal 3,25 ; 

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

4. Bersedia mengikuti program PLT baik internasional maupun reguler sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan; 

5. Memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa Inggris (TOEFL skor minimal 450) 

atau memiliki kemampuan yang baik dalam bahasa resmi yang digunakan sebagai 

bahasa pengantar di negara tujuan;  

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

7. Mempunyai suatu keahlian khusus: menari, bermusik, dll; 

8. Mempunyai riwayat kesehatan yang baik. 

  

B. Pengajuan Usulan 

1. Usulan sudah diterima KUIK UNY selambatnya: 

a) 60 hari sebelum keberangkatan bagi pengusul yang memerlukan pembuatan 

paspor (baru/perpanjangan) dan visa; 

b) 45 hari sebelum keberangkatan bagi pengusul yang memerlukan pembuatan 

paspor (baru/perpanjangan) atau visa; 

c) 30 hari sebelum keberangakatan bagi pengusul yang tidak memerlukan pembuatan 

paspor (baru/perpanjangan) dan visa. 

2. Pengusul membuat surat permohonan bantuan dana yang diajukan kepada  Rektor 

UNY melalui Kepala  KUIK UNY diketahui oleh  Dekan; 

3. Pengusul membuat surat permohonan bantuan dana yang diajukan kepada  Rektor 

UNY melalui Kepala  KUIK UNY diketahui oleh  Dekan; dilampiri: 

a) Formulir aplikasi (Lampiran 1 atau dapat diunduh di kuik.uny.ac.id) 

b) Transkrip nilai (apabila nilai microteaching belum keluar diwajibkan 

melampirkan surat keterangan nilai dari dosen pengampu);  

c) Fotocopy sertifikat TOEFL atau tes Bahasa Inggris yang setara; 

d) Surat keterangan sehat dari rumah sakit atau klinik UNY;  
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e) Surat Izin Mengikuti Seleksi dari Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dengan 

mengetahui Dekan (Lampiran 2); 

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

Inggris; 

g) Fotocopy paspor yang masih berlaku atau bagi yang belum memiliki melampirkan 

fotocopy KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, dan Ijazah terakhir; 

h) Bukti/sertifikat pendukung. 

4. Pengusul juga mengajukan usulan bantuan PLT/PI luar negeri mahasiswa dengan 

melakukan login SSO di laman http://kerjasama.uny.ac.id/index.php pada menu 

“Pengajuan” memilih “PLT LN”. Proposal dan persyaratan yang diunggah terdiri 

dari: 

a) Formulir aplikasi (Lampiran 1 atau dapat diunduh di kuik.uny.ac.id) 

b) Transkrip nilai (apabila nilai microteaching belum keluar diwajibkan 

melampirkan surat keterangan nilai dari dosen pengampu);  

c) Fotocopy sertifikat TOEFL atau tes Bahasa Inggris yang setara; 

d) Surat keterangan sehat dari rumah sakit atau klinik UNY;  

e) Surat Izin Mengikuti Seleksi dari Ketua Program Studi/Ketua Jurusan dengan 

mengetahui Dekan (Lampiran 2); 

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

Inggris; 

g) Fotocopy paspor yang masih berlaku atau bagi yang belum memiliki melampirkan 

fotocopy KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, dan Ijazah terakhir; 

h) Bukti/sertifikat pendukung. 

5. Proposal akan diseleksi oleh tim reviewer dan dievaluasi berdasarkan persyaratan 

yang telah ditentukan dan hasil seleksi akan diinformasikan melalui whatsapp/e-mail 

berdomain uny.ac.id kepada yang bersangkutan. 

6. PoB Fasilitasi penyelenggaraan praktik lapangan terbimbing (PLT)/praktik industri 

(PI) internasional untuk mahasiswa UNY di Universitas mitra luar negeri, dapat 

dilihat di lampiran. 

 

C. Proses Seleksi 

1. Seleksi tahap pertama merupakan seleksi administrasi untuk menyeleksi calon peserta 

yang memenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan keberagaman dan pemerataan 

http://kerjasama.uny.ac.id/index.php
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program studi. Hasil seleksi akan diinformasikan melalui whatsapp/e-mail berdomain 

uny.ac.id kepada yang bersangkutan.  

2. Seleksi tahap kedua 

a. Peserta yang telah lolos seleksi administrasi akan mengikuti seleksi tahap 

berikutnya berupa seleksi dalam bentuk wawancara oleh tim penilai dari KUIK 

UNY, Bidang Akademik, dan PP PLT dan PKL LPPMP UNY dengan 

mempertimbangkan: Aspek kelengkapan administratif sesuai dengan ketentuan di 

atas; dan Kredibilitas calon peserta yang meliputi kemampuan akademik dan non-

akademik serta aspek pendukung lainnya. 

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

lolos seleksi akan dihubungi melalui whatsapp/e-mail berdomain uny.ac.id kepada 

yang bersangkutan. Hasil penilaian sepenuhnya menjadi kewenangan tim penilai. 

 

D. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan 

1. Sebelum pelaksanaan program, peserta akan diberi pembekalan yang terdiri dari 

beberapa materi yang mencakup tentang: 

a) Teknik pengajaran secara profesional; 

b) Pengetahuan dan keterampilan berbahasa Inggris,  

c) Cross Cultural Understanding dan Komunikasi; 

d) 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 PLT Internasional selama 4 (empat) minggu pada bulan 

yang telah disepakati oleh UNY dan universitas mitra LN. 

4. Setiap peserta akan diberi Buku Monitoring PLT yang wajib diisi selama pelaksanaan 

PLT Internasional. Buku tersebut wajib diserahkan kembali ke PP PLT 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 PLT Internasional dari 

universitas atau instansi mitra. 
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E. Tahap Pelaporan Kegiatan 

1. Setelah selesai mengikuti program ini, peserta menyerahkan laporan pelaksanaan. 

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) 

2. 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. 

3. Peserta juga harus mengunggah laporan pelaksanaan kegiatan yang disertai bukti-bukti 

asli pengeluaran yang sah dan sesuai ketentuan yang berlaku paling lambat 10 

(sepuluh) hari kerja setelah selesainya kegiatan melalui login SSO pada laman 

http://kerjasama.uny.ac.id/index.php pada menu Pengajuan. 

Isi laporan pelaksanaan: 

a. Deskripsi pelaksanaan kegiatan; 

http://kerjasama.uny.ac.id/index.php%20pada
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b. Rekapitulasi pengeluaran dana (dilengkapi bukti-bukti asli pengeluaran: kuitansi 

registrasi asli, boarding pass, kuitansi pembayaran penginapan); 

c. Fotocopy sampul prosiding untuk kegiatan PLT LN, daftar isi, dan artikel yang 

bersangkutan; 

d. Jadwal pelaksanaan kegiatan; 

e. Foto-foto kegiatan dalam format .jpeg; dan 

f. Sertifikat (jika ada). 

4. Kelengkapan administrasi perjalanan dinas asli (SPPD, tiket, bukti registrasi dan 

boarding pass) diserahkan ke Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan (KUIK), 

Gedung Rektorat lantai 3 sayap utara (sdr. Tiara Sekarwangi). 

 

IV. PEMBIAYAAN 

Bantuan biaya PLT/PI Internasional melalui KUIK UNY ini bersifat insentif keikutsertaan 

dengan besaran maksimal Rp 8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah). Besaran pembiayaan 

mempertimbangkan beberapa hal seperti negara tujuan dan durasi PLT. 

 

V. PENUTUP 

Panduan ini digunakan untuk memberikan rambu-rambu bagi Program PLT/PI di UNY dan 

menjadi panduan bagi pengusul dalam merancang, merencanakan, dan melaksanakan, serta 

melaporkan hasil kegiatan. Selain itu, panduan ini menjadi dasar bagi pengelola dalam 

menyeleksi usulan kegiatan, melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi 

keterlaksanaan, efektivitas, dan efisiensi kegiatan. 

 

Ketentuan dalam panduan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan dan pertimbangan-

pertimbangan atas beberapa hal penting. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan ataupun 

tata cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UNY, maka akan dilakukan 

peninjauan kembali atas panduan ini.  
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Lampiran 1 

 

Formulir Pendaftaran Pengalaman Praktik Lapangan Internasional 

Kantor Urusan Internasional dan Kemitraan  

Universitas Negeri Yogyakarta, 2019 

 

   

I. Identitas Diri 

a. Nama Lengkap : ____________________________________________________ 

b. NIM   : ____________________________________________________ 

c. Tempat/Tgl Lahir : ____________________________________________________ 

d. Prodi/Semester : ____________________________________________________ 

e. Fakultas  :____________________________________________________ 

f. No. HP  : ____________________________________________________ 

g. Alamat Email : ____________________________________________________ 

h. Skor TOEFL  : _____________________________________________ 

 

II. Riwayat Pendidikan 

a. SD   : ____________________________________________________ 

b. SMP  : ____________________________________________________ 

c. SMA  : ____________________________________________________ 

 

III. Pengalaman Organisasi 

 

No Organisasi/Kegiatan Jabatan Deskripsi tugas Periode 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

foto 
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IV. Kemampuan/Prestasi/Penghargaan/Beasiswa yang Pernah Diraih  

No Nama Penghargaan Tahun 

   

   

   

 

 

V. Bahasa asing yang Dikuasai 

Bahasa 
Kemampuan 

Dasar Menengah Mahir 

    

    

    

 

VI. Lain-lain 

a. Sebutkan kegiatan di luar kuliah yang Anda lakukan sebagai hobi. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b. Apa motivasi Anda mendaftar pada program ini? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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c. Apa yang ingin Anda dapatkan dalam program ini dan kontribusi apa yang dapat 

Anda berikan? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

     Yogyakarta,                                   2019 

          *) 

                   (ttd) 

…………………………………………………… 

*) Dengan menandatangani formulir ini, berarti Anda telah menyetujui untuk menaati ketentuan 

yang berlaku dalam seleksi penerimaan, serta bersedia mengikuti pelatihan yang akan 

diselenggarakan terkait program ini. 
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Lampiran 2 

IZIN MENGIKUTI SELEKSI 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

1. Nama Lengkap  : ____________________________________________________ 

2. Jabatan   : ____________________________________________________ 

3. NIP   : ____________________________________________________ 

4. Fakultas   : ____________________________________________________ 

 

menyatakan bahwa mahasiswa berikut: 

Nama Lengkap  : ____________________________________________________ 

NIM    : ____________________________________________________ 

Fakultas   : ____________________________________________________ 

Program Studi  : ____________________________________________________ 

 

Diijinkan untuk mengikuti seleksi Program Praktik Pengalaman Lapangan (PLT) Internasional 

2017 selama 4 minggu.  

Yogyakarta, ……………… 2019 

Mengetahui,        

Dekan Fakultas ………………………….   Kaprodi/Kajur………………….. 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

NIP. .......................................     NIP. ....................................... 

 

 

 

 

 

 


