
Apakah Anda tertarik mendaftar program S3 
Australia Awards Scholarship? Apakah Anda 
ingin meningkatkan kualitas Penulisan Proposal 
Riset Anda? 

 
Program Research Proposal Writing Workshop 
(RPWW) dirancang oleh Australia Awards di 
Indonesia untuk memberi dukungan kepada para 
calon pendaftar program S3 beasiswa Australia 
Awards guna meningkatkan kemampuan 
penulisan proposal riset Anda. Pelatihan ini juga 
bertujuan antara lain untuk mengembangkan 
keterampilan penulisan akademik dan berpikir 
kritis dengan menggunakan teknik-teknik 
penulisan proposal riset yang benar.  

 
 
 
 

 

Build a Better Future 
Apply for Australia Awards Scholarship 
Research Proposal Writing Workshop for PhD Applicants from 

‘Targeted Categories’ 

 Persyaratan wajib bagi pendaftar: 

1. Calon pelamar S3 beasiswa Australia Awards tahun 2017/2018 yang 
termasuk dalam salah satu dari kategori target berikut: 
a. GFA (Geographic Focus Area): Berasal dari salah satu Area 

Fokus Geografis (Propinsi Aceh, NTT, NTB, Papua, Papua Barat, 
Maluku dan Maluku Utara) 

b. Embassy Partners: Nominasi dari staf/partner Kedutaan Besar 
Australia 

c. GoI (Government of Indonesia): Staf PNS dari Kementerian/ 

Lembaga RI pusat baik yang ditempatkan di Jakarta atau di 
daerah 

Perempuan dan kelompok difabel sangat dianjurkan untuk mendaftar. 
Kelompok difabel dari seluruh propinsi di Indonesia dapat mendaftar untuk 
kegiatan ini. 

2. Memiliki lndeks Prestasi (IP) sekurang-kurangnya 2,9 pada skala 
maksimum 4,0; 

3. Melampirkan bukti kemampuan bahasa  lnggris TOEFL ITP minimum 550, 
atau TOEFL iBT minimum 79 / IELTS minimum 6.0 / PTE minimum 50, 
yang diperoleh minimum tahun 2016; 

4. Pelamar yang pernah mendapatkan beasiswa S2 Australia Awards telah 
memenuhi persyaratan masa kembali (2 kali masa studi sebelumnya di 
Australia) 

 
 

Untuk mendaftarkan diri, para pendaftar mengirimkan email ke 
infotl@australiaawardsindonesia.org dengan subject email 

“RPWW” dan wajib melampirkan: 
1. Curriculum vitae dalam Bahasa Inggris; 
2. Salinan ijazah dan transkrip akademik dari studi sebelumnya 

yang telah disahkan; 
3. Bukti hasil tes TOEFL/IELTS/PTE; 
4. Draft Riset Proposal. 
5. Pelamar diharapkan memberikan keterangan dalam email 

mengenai kategori target (GFA, Embassy Partners atau GoI) 
6. Pelamar difabel diharap memberikan keterangan dalam 

email mengenai kebutuhan yang diperlukan saat 
penyelenggaraan acara 

Pelatihan akan dilaksanakan: 

 Durasi pelatihan: 1 hari (8 jam) pada tanggal 25 atau 28 
Februari 2017. 

 Lokasi: Denpasar (25 Februari) atau Jakarta (28 Februari). 
Lokasi akan disesuaikan dengan kota asal peserta.  

 Jumlah maksimum peserta tiap lokasi: 30 orang 

Persyaratan pada saat mengikuti pelatihan: 
1. Membawa draft proposal riset; 
2. Membawa laptop. 

Pendaftaran ditutup pada pukul 15.00 WIB tanggal 13 Februari 
2017. 

Para pendaftar yang lolos seleksi akan dihubungi selambat-
lambatnya pada tanggal 20 Februari 2017. 

*Pelamar yang lolos seleksi akan mendapat penggantian biaya 
transportasi dan penginapan (bila berasal dari luar kota) selama 
mengikuti workshop. 
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