
  

Australia Awards Scholarships –  

Short Term Award: 

 

Sustainable Tourism Development 2019 – 

Integrating communities, culture and the 

environment 

 

Setelah sukses dengan program kursus sebelumnya, Australia Awards Indonesia mengundang para 
pelaku sektor pariwisata, khususnya dari 12 provinsi termasuk: Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, 
Papua, dan Papua Barat untuk mengikuti program Sustainable Tourism Development 2019.  Para 
pelaku sektor pariwisata di luar provinsi yang ditarget namun memiliki minat dan peran yang relevan 
diundang untuk dapat mengirimkan aplikasi untuk mengikuti program ini.  
 
Silakan mendaftar untuk mengikuti beasiswa studi singkat ini agar dapat berkontribusi pada 
peningkatan pembangunan pariwisata di Indonesia! Pelamar harus mengisi aplikasi melalui 
http://australiaawardsindonesia.org/id/SustainableTourism2019   
 
Aplikasi ditutup pada Minggu, 13 Januari 2019, pukul 23.45 WIB. 
 
Jadwal kegiatan: 
 

• 3-hari lokakarya pra-studi di Makassar: 27 February – 1 March 2019 

• 2-minggu studi di Australia: 25 March - 5 April 2019 (termasuk sesi kelas, studi kasus, dan 

kunjungan). Visa, perjalanan, akomodasi, uang saku akan ditanggung oleh Australia Awards 

in Indonesia.  

• Lokakarya paska-studi (lokasi belum ditentukan): 23 - 25 July 2019    

 
Untuk dapat mengikuti seleksi, pelamar harus memiliki:  
 

• Pengalaman kerja yang berkaitan dengan sektor pariwisata, misalnya bekerja sebagai Staf 

pemerintah/PNS yang bekerja di sektor pariwisata, anggota asosiasi pariwisata daerah, 

pemilik atau karyawan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata (contoh, agen 

perjalanan, hotel, operator transportasi, dsb.) 

• Surat rekomendasi dari atasan saat ini (bagi karyawan atau PNS) atau pihak lain yang dapat 

memberikan rekomendasi seperti asosiasi dan dinas pariwisata (pemilik perusahaan, direktur, 

dsb) 

• Komitmen untuk mengimplementasikan proyek terapan (award project) berdasarkan tema 

yang disarankan; Manajemen Destinasi Pariwisata/Kepemerintahan, Optimalisasi/ 

penguatan/ pembangunan Ekonomi untuk masyarakat lokal, Pelestarian kebudayaan untuk 

masyarakat dan pengunjung, pelestarian lingkungan 

• Komitmen berkelanjutan untuk pembangunan sektor pariwisata daerah 

• KTP dari salah satu provinsi yang ditargetkan 

• Kemampuan bahasa Inggris percakapan setidaknya di tempat kerja (jika ada, tapi tidak 

menjadi keharusan) 

 
Program ini dibiayai secara penuh. Biaya kursus, tiket pesawat, akomodasi, transportasi lokal, visa, 
asuransi kesehatan dan perjalanan akan ditanggung sepenuhnya oleh Australia Awards di Indonesia. 
 
Perempuan dan orang dengan disabilitas didorong untuk melamar! 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.australiaawardsindonesia.org, atau hubungi 
shorttermawards@australiaawardsindonesia.org. 
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