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Apa saja fitur utama Short Term Awards?

Informasi Mengenai Short Term Awards

• Kursus 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.
• Tersedianya dukungan untuk lokakarya sebelum dan
setelah kursus.

Apa itu Short Term Awards?
Short Term Awards adalah beasiswa jangka pendek yang
merupakan fitur baru dari Australia Awards di Indonesia dan
melengkapi Long Term Awards yang sudah berjalan lebih dari
60 tahun.
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, bagi semua peserta.
• 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.

Novita Yunus

Rini Rindawati

Alumni Short Term Awards 2016
Kursus Kesiapan Bisnis Internasional di sektor
mode dan tekstil

Alumni Short Term Awards 2015
Kursus kepemimpinan organisasi dan praktekpraktek pengelolaan yayasan penyandang
disabilitas

Desainer Batic Chic

Saiful Bari
Alumni Short Terms Awards 2015
Kursus pengelolaan dan produksi ternak
Manajer Produksi PT Pasir Tengah

“Banyak sekali pengetahuan yang saya peroleh
mengenai pengelolaan ternak dan teknologi
pemberian pakan ternak secara efektif.
Pengalaman saya belajar dan bergaul dengan
para peternak di Australia memicu saya untuk
menjadi peternak yang berdedikasi, profesional
dan bangga dengan profesinya.”
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“Bimbingan dari para desainer terkemuka di
kursus ini telah memberikan inspirasi yang
bermakna bagi karir dan kehidupan pribadi
saya. Banyak hal-hal baru yang saya pelajari,
dan banyak pula jejaring dan kolaborasi yang
terbentuk melalui kursus ini.”

Staf di Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak
(SAPDA)

“Kursus ini sangat membantu meningkatkan
kemampuan saya melakukan advokasi anti
kekerasan terhadap perempuan dan anak
difabel di wilayah kerja saya.”

Ferry Akhmad Jauhari
Alumni Short Term Awards 2016
Kursus kepemimpinan bisnis yang transformatif
Head of Consumer Finance Tele Acquisition & Portfolio
Sales di PT Bank ANZ Indonesia

“Kursus ini memberikan pemahaman yang
seimbang antara teoritis dan pengalaman
dari para praktisi bisnis, dan wawasan yang
berharga tentang peluang bisnis di Australia.”
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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 kursus singkat
in 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 email ke:
shorttermawards@australiaawardsindonesia.org

Titiek Kartiningsih
Alumni Short Term Awards 2016
Kursus pencegahan dan pengobatan malaria
pada bayi, anak-anak dan ibu hamil di
kawasan Indonesia Timur
Kepala Bidang Kesehatan Keluarga di Dinas Kesehatan
Merauke

“Program ini telah membantu meningkatkan
kinerja saya di tempat kerja. Saya juga
menjadi lebih percaya diri, dan siap sedia
bekerja sama mengeliminasi malaria di
Papua.”

Nilam Sari
Alumni Short Term Awards 2016
Kursus produksi dan pemrosesan makanan
Pemilik Kebab Turki Baba Rafi

“Saya beruntung sekali bisa belajar tentang
pengemasan, pelabelan dan waralaba usaha
makanan di kursus ini. Pengetahuan ini amat
sangat bermanfaat untuk ekspansi bisnis saya
ke luar negeri.”
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