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Informasi Mengenai Short Term Awards

Apa saja fitur utama Short Term Awards?

Apa itu Short Term Awards?

• Studi singkat spesialis yang disampaikan oleh lembaga
penyedia pendidikan terkemuka di Australia.
• Program ini ditawarkan bagi pelamar yang berada dalam
posisi manajerial namun tidak dapat meninggalkan
pekerjaan dalam waktu yang lama.

Short Term Awards adalah beasiswa studi singkat yang
merupakan fitur baru dari Australia Awards di Indonesia dan
melengkapi Long Term Awards yang sudah berjalan lebih dari
60 tahun.

• Tersedianya dukungan untuk lokakarya sebelum dan
setelah studi singkat.

Short Term Awards memberikan keleluasaan pada Australia
Awards di Indonesia untuk lebih fleksibel dan responsif
terhadap kebutuhan organisasi dan sektor.

• Kesempatan untuk mendapatkan jaringan profesional
melalui pertemuan, acara dan kunjungan lapangan di
Australia.

Short Term Awards membekali individu dengan ilmu
pengetahuan, keahlian dan sikap untuk berkontribusi
terhadap prioritas organisasi, memperkuat organisasi dan
mengembangkan hubungan dengan sesama warga Indonesia
serta antara warga Indonesia dan Australia.

• Tersedianya dukungan untuk pengembangan kegiatan/
kerja baik individu maupun kelompok.
• Kesempatan untuk membangun jaringan dengan lebih dari
80.000 alumni di Indonesia, dimana sebagian besar dari
mereka menduduki posisi pemimpin di berbagai bidang.
• Proses seleksi yang sangat ketat.
• Prioritas kesempatan diberikan kepada pelamar
perempuan, kelompok difabel, dan pelamar yang
ditargetkan dari Area Fokus Geografis.

Harland Firman
Alumni studi singkat Taking Business to the Next
Level - A Course for Leaders, Entrepreneurs and
Innovators of Technology-enabled Start-ups
CEO eResto dan Emak Pintar

“Saya mendapatkan pengalaman luar
biasa memberikan presentasi pitching dan
mendapatkan masukan yang berharga, serta
kesempatan untuk memperluas jaringan
kerjasama dengan mitra bisnis di Australia.”
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Rahayu Dwiastuti

Maureen Kalona Kandou

Alumni studi singkat International Business
Readiness - Jewellery Design

Alumni studi singkat Standards and Regulations
Familiarisation (IA-CEPA Early Outcome) – Herbal

Pendiri Joglo Ayu Tenan – Jewelry & Artfabric
Makerspace

Pemilik PT Phytochemindo Reksa

“Program ini telah membuka wawasan dan
memperluas jejaring saya, sehingga dapat
mengelola makerspace yang saya dirikan
secara lebih profesional, namun dengan
tetap mengedepankan budaya dan kearifan
lokal. Harapan saya, makerspace ini akan
mendatangkan lebih banyak manfaat bagi
para pengrajin perhiasan di Indonesia serta
mendorong semangat berkolaborasi.”

“Ilmu yang kami dapatkan sangat menyeluruh.
Studi singkat ini dibuka dengan pengenalan
mendasar di kelas, kemudian dilanjutkan
dengan kunjungan ke industri dan lembaga.
Rentang dua minggu ini telah meletakkan
dasar yang kokoh untuk membangun hubungan
dagang dengan Australia. Koneksi yang
telah dibangun dengan kolega Australia dan
Nanida Jenahara
Indonesia meninggalkan kesan yang mendalam, Alumni studi singkat International Business
yang tidak akan terlupakan.”
Readiness - Fashion and Textiles Industry
Creative Director PT Cipta Rega Karya Jenahara/Jenahara
Black Label

“Suatu kehormatan besar dapat turut
mengambil bagian dalam beasiswa Australia
Awards ini. Saya banyak belajar dan berbagi
informasi dengan para ahli dan peserta studi
singkat ini”.
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Apa saja keuntungan Short Term Awards?
Penerima Short Term Awards akan menerima hal-hal berikut:
• Lokakarya sebelum dan sesudah periode beasiswa di Indonesia,
termasuk tiket pesawat pulang pergi ke lokasi lokakarya;
• Akomodasi dan uang saku selama di Indonesia dan Australia;
• Tiket pesawat internasional pulang pergi ke lokasi studi singkat
di Australia;
• Biaya kuliah; dan
• Visa Australia dan asuransi kesehatan selama periode Short
Term Awards.

Bagaimana cara mendaftar Short Term Awards?
Silakan mengunjungi situs ini:
www.australiaawardsindonesia.org/content/13/shortterm-awards
Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, silakan hubungi
+62 21 527 7648 atau email ke:
shorttermawards@australiaawardsindonesia.org

AKBP Victor Dean Mackbon
Alumni studi singkat Corruption Eradication
Kepala Kepolisian Resor Mimika

“Saya sangat menghargai kesempatan
mengikuti studi singkat Australia Awards di
bawah bimbingan para mentor dan instruktur
hebat yang berpengalaman dalam dunia
pemberantasan korupsi. Selama dua minggu,
banyak ilmu yang saya timba terkait upaya
pencegahan korupsi baik pada tingkat preemtif
dan prefentif.”

Ade Permata Surya
Alumni studi singkat International Business
Readiness for Women in Global Business - Food
Production and Processing
Pemilik Heartie Foodie
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“Saya mempelajari pasar organik, dapur
komersial, pemasaran, distribusi, serta ekspor
dan impor. Saya juga mendapatkan kesempatan
emas memperluas jejaring dan bertukar pikiran
dengan banyak wirausahawan serta menerima
ilmu dan masukan dari mereka.”

