Australia Awards Indonesia

Apakah Australia Awards Scholarships?
Apakah kamu ingin menjadi generasi
pemimpin global berikutnya dan menciptakan Australia Awards Scholarships merupakan beasiswa
internasional yang bergengsi yang didanai oleh Pemerintah
perubahan di lingkungan profesional
Australia. Beasiswa ini menawarkan kesempatan bagi para
dan masyarakat? Australia Awards
calon pemimpin untuk melakukan studi, penelitian dan
pengembangan keprofesian di Australia.
Scholarships menawarkan kesempatan untuk
mendapatkan pendidikan kelas dunia dan
Australia Awards Scholarships dirancang untuk meningkatkan
pengetahuan, hubungan pendidikan, serta hubungan jangka
menjadi pemimpin yang berpengaruh bagi
panjang yang positif antara Australia, negara tetangga dan
pembangunan serta memiliki hubungan yang masyarakat global.
erat dengan Australia.
Australia Awards mengembangkan potensi kepemimpinan

dan mendorong hubungan jangka panjang dengan
memberdayakan jaringan global dari individu-individu berbakat
melalui pengalaman pendidikan berkualitas di Australia.

Australia Awards di Indonesia
Australia Awards Scholarships di Indonesia telah didukung
oleh pemerintah Australia selama lebih dari 60 tahun.
Tujuan program Australia Awards di Indonesia adalah untuk
meningkatkan pembangunan di Indonesia melalui kontribusi
dari profesional yang berkualitas internasional serta hubungan
yang kuat dan positif dengan Australia.
Sejak tahun 1953, lebih dari 8.500 penerima beasiswa
dari Indonesia telah menjalankan studi di perguruan tinggi
Australia melalui studi jangka pendek dan jangka panjang,
yang banyak diantaranya kemudian mendapatkan posisi
kepemimpinan dan membuat perubahan yang signifikan
dalam pembangunan di Indonesia.
Australia Awards di Indonesia menawarkan dua jenis
beasiswa: program pascasarjana (Long Term Awards) dan
kursus singkat yang intensif (Short Term Awards).
Beasiswa hanya diberikan kepada pelamar yang mememuhi
syarat setelah mengikuti proses seleksi yang ketat.
Lulusan yang berhasil akan menjadi bagian dari jaringan
alumni Australia Awards global dan Indonesia, sebuah
komunitas alumni yang sangat besar dan aktif.
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Mengapa harus mendaftar Australia Awards
Scholarships di Indonesia?
Australia Awards memberikan kesempatan untuk:
• Belajar di tingkat pasca sarjana (Master dan PhD) di
universitas pilihan di Australia.
• Berpartisipasi dalam Short Term Awards bagi calon pemimpin
masa depan dan pengambil keputusan dari Indonesia untuk
membangun hubungan yang erat dengan Australia.
• Mendapatkan manfaat dari pelatihan sebelum keberangkatan
di Indonesia dan Pengenalan Program Akademik di
Australia*, biaya kuliah, biaya hidup, penerbangan kembali ke
Australia, dan biaya penerbangan reuni**.
• Ikut serta dalam program On Awards untuk membangun
hubungan antara penerima beasiswa dan mitra Australia
serta menambah pengalaman dengan menekankan pada
hubungan organisasi dan profesional.
• Bergabung dengan lebih dari 8.000 alumni Australia
Awards dari Indonesia dan lebih dari 80.000 alumni
Indonesia yang telah belajar di perguruan tinggi di Australia
– bersama membentuk jaringan alumni yang berpengaruh
dan sangat dihormati.
• Menikmati kesetaraan berpartisipasi bagi pelamar
perempuan, pelamar dengan disabilitas dan pelamar dari
Area Fokus Geografis (Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat).

Retno Maruti
Alumni tahun 2013
Master di bidang Ekonomi Terapan

* Hanya untuk Long Term Awards
** Hanya untuk penerima beasiswa Master berbasis penelitian
dan PhD

Kepala Sub Bidang Program Non Keuangan
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI

“Belajar di Australia merubah pola pikir
saya menjadi lebih kritis dan membantu saya
menjadi seorang profesional yang mempunyai
keahlian tinggi di bidangnya. Kita tidak hanya
berpikir secara lokal, tetapi juga secara global.”
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Informasi Mengenai Long Term Awards untuk intake 2017
Bagaimana saya bisa mendaftar?

Siapa yang bisa mendaftar?

• Baca Profil Australia Awards di Indonesia dan klik bagian
Cara Mendaftar di situs Australia Awards di Indonesia:
http://www.australiaawards indonesia.org

• Beasiswa ini memberikan kesempatan pada warga negara
Indonesia untuk memperoleh kualifikasi pascasarjana di
perguruan tinggi di Australia.

• Daftar secara online di: https://oasis.dfat.gov.au.
Catatan: Aplikasi versi cetak hanya akan diterima
berdasarkan kasus per kasus

• Pelamar perempuan, orang dengan disabilitas dan yang
berasal dari Area Fokus Geografis sangat dianjurkan
untuk mendaftar.

• Pendaftaran dibuka mulai 1 Februari sampai 30 April 2016

Apa kriteria pendaftaran Long Term Awards?

Apa manfaat dari Long Term Awards?

Pelamar Australia Awards Scholarships harus memenuhi
semua persyaratan yang terdapat dalam Australia Awards
Scholarships Handbook, yang bisa dilihat di: http://
dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/australiaawardsscholarships-policy-handbook.aspx

Long Term Awards ditawarkan selama periode minimum
yang dibutuhkan oleh peserta untuk menyelesaikan program
akademik yang ditentukan oleh institusi pendidikan di
Australia, termasuk semua pelatihan persiapan.
Secara umum, penerima beasiswa akan mendapatkan:
• Pelatihan sebelum keberangkatan di Indonesia (PDT);
• Tiket pesawat pulang pergi ke lokasi PDT di Indonesia;
• Uang saku selama di Indonesia;
• Biaya pemeriksaaan medis dan rontgen;
• Dana penunjang pada saat kedatangan;
• Biaya kuliah;
• Bantuan untuk biaya hidup;
• Pengantar Program Akademik;
• Asuransi Kesehatan selama periode beasiswa;
• Dukungan akademis tambahan;
• Tiket pesawat reuni di luar maupun dalam negeri*; dan
• Tunjangan kerja lapangan – untuk program riset dan
master dimana kerja lapangan merupakan komponen wajib
dalam penelitian.
* hanya untuk Master yang berbasis penelitian dan PhD

Bidang apa yang bisa saya ambil?
Long Term Awards akan ditawarkan kepada individuindividu untuk belajar di bidang yang berkontribusi pada
Pembangunan Indonesia.
Bidang studi yang diprioritaskan yaitu:
• Institusi ekonomi dan infrastruktur yang efektif;
• Pembangunan manusia untuk masyarakat yang produktif
dan sehat; dan
• Masyarakat yang inklusif melalui pemerintahan yang efektif.
Pemerintah Australia bersama Pemerintah Indonesia secara
rutin mengkaji sektorsektor ini dan menyesuaikan dengan
tujuan program.
Informasi lengkap mengenai sektor prioritas dan bidang studi
terkait dapat dilihat di: www.australiaawardsindonesia.org.
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Pelamar dari Indonesia harus memenuhi kriteria tertentu:
• Mendaftar untuk bidang studi yang masuk dalam area
prioritas pembangunan (lihat “Bidang Studi Prioritas” di atas);
• Mempunyai IPK minimal 2,9;
• Untuk pelamar program Master – mempunyai kemampuan
bahasa Inggris minimal 5,5 untuk IELTS (atau 525 untuk
TOEFL atau 69 untuk TOEFL berbasis internet)*;
• Untuk pelamar program PhD – mempunyai kemampuan
bahasa Inggris minimal 6,0 untuk IELTS (atau 550 untuk
TOEFL atau 79 untuk TOEFL berbasis internet)*;
• Sudah menerima gelar sarjana, jika mendaftar untuk
program Master dan memegang gelar Master apabila
mendaftar untuk program PhD;
• Bagi pelamar program PhD, mendapatkan surat
persetujuan dari universitas di Australia untuk bidang studi
yang mereka ajukan;
• Bagi pelamar PhD sebelumnya telah menyelesaikan
program Master dengan minimal 25% komponen penelitian.

* Hasil IELTS dan TOEFL harus yang terbaru (hasil yang
diperoleh tahun 2015 dan 2016 dianggap baru);
* Rincian kontak dari pusat tes bahasa harus diberikan untuk
verifikasi hasil tes TOEFL;
* Sertakan minimal satu salinan dari hasil tes institusional
yang asli; dan
* Tidak ada tes bahasa Inggris lainnya (termasuk tes prediksi
TOEFL) yang diterima.
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Dokumen Pendukung
Pelamar harus menyerahkan aplikasi mereka beserta semua
dokumen pendukung yang relevan seperti yang tercantum
dalam Australia Awards Scholarships Policy Handbook.
Dokumen yang harus diserahkan:
• Salinan akta kelahiran atau yang setara;
• Bukti kewarganegaraan seperti KTP atau halaman informasi
pada paspor;
• Daftar riwayat hidup terbaru;
• Sertifikat perguruan tinggi resmi (yang disahkan*);
• Transkrip nilai perguruan tinggi resmi (yang disahkan*);
• Hasil tes bahasa Inggris IELTS atau TOEFL terbaru (asli) –
hasil tes yang diperoleh tahun 2015 atau 2016 dianggap baru;
• Pelamar beasiswa Master harus melampirkan sertifikat/
transkrip DIII jika menggunakan sertifikat/transkrip DIV atau
Sarjana Ekstensi;
• Pelamar beasiswa PhD harus melampirkan sertifikat/
transkrip Sarjana;
• Referensi akademis dari pembimbing Master bagi pelamar
program PhD;
• Pelamar program PhD dan Master yang studinya akan
mencakup sekurangkurangnya lima puluh persen penelitian
wajib melengkapi rincian proposal penelitian di formulir
aplikasi; dan

Tisha Rumbewas
Alumni tahun 2014
Master di bidang Sains
Direktur Eksekutif Yayasan SAGU

“Fitokimia merupakan suatu panggilan bagi
saya, dan keahlian yang saya pelajari di
Australia seperti statistik dan teknis adalah
hal yang saya butuhkan untuk mengeksplorasi
lebih jauh mengenai tanaman obat. Saya
mempunyai pembimbing yang sangat
menyenangkan dan mendukung penelitian
saya sepenuhnya.”

• Pelamar yang mengajukan permohonan secara online
(melalui OASIS) harus mengunggah formulir Additional
information for online application (OASIS) yang bisa diunduh
dari www.australiaawardsindonesia.org.

* Harus disahkan oleh catatan resmi departemen dari
lembaga yang menerbitkan dokumen atau notaris.
Catatan:
• Jika ada satu dokumen yang tidak diserahkan, aplikasi anda
akan otomatis ditolak
• Hanya menerima dokumen yang disahkan
• Aplikasi atau dokumen pendukung yang diterima setelah
tanggal penutupan tidak akan dipertimbangkan
• Silakan mengacu pada formulir aplikasi Australia Awards
Scholarships untuk daftar lengkap dokumen yang
diperlukan
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Bagaimana proses seleksi berlangsung?
Setelah melalui proses pengecekan persyaratan, seluruh
pendaftaran akan disaring untuk mengikuti seleksi tahap akhir.
Proses seleksi tahap akhir juga akan mencakup tes IELTS serta
wawancara dan mempertimbangkan asas kinerja dan kesetaraan.
Proses seleksi akan dilaksanakan bersama atas nama
Pemerintah Australia dan Indonesia oleh tim independen yang
terdiri dari akademisi Indonesia bekerjasama dengan akademisi
Australia untuk mengkaji dan menyusun kandidat sesuai ranking.
Pelamar akan dinilai berdasarkan kriteria berikut:
• Kompetensi akademis;
• Potensi hasil, termasuk kontribusi terhadap hasil
pembangunan di negara asal; dan
• Atribut kepemimpinan profesional dan personal.

Hasil
Semua peserta akan menerima pemberitahuan hasil seleksi
pada akhir Agustus 2016.

Sudi Mungkasi
Alumni tahun 2013
PhD di bidang Ilmu Matematika
Dosen Universitas Sanata Dharma

“Waktu yang saya habiskan di Australia
mempunyai andil dalam prestasi yang saya
capai. Saya sudah merasakan hasilnya,
dan yang paling penting studi saya disana
membantu saya untuk bisa bersaing dengan
para kolega internasional.”
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Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs ini:
www.australiaawardsindonesia.org
Atau silakan email ke:
info@australiaawardsindonesia.org

Ha’i Ragalawa
Alumni tahun 2013
Master di bidang Kesehatan Masyarakat
(Nutrisi Komunitas)
Asisten Program Senior
Analisa dan Pemetaan Kerentanan
dan Ketahanan Pangan
Program Pangan Dunia
Kantor Cabang Kupang

“Pengetahuan yang saya peroleh di Australia
sangat bermanfaat bagi pekerjaaan saya untuk
menganalisa ketahanan pangan dan nutrisi,
dan menentukan intervensi yang strategis di
Nusa Tenggara Timur”.
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