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Pengantar
Program kemitraan Indonesia-Australia Partnership on Food Security in the Red Meat and
Cattle Sector diumumkan oleh Pemerintah Australia pada tahun 2013. Partnership ini
bertujuan untuk memperkuat hubungan kemitraan antara anggota-anggota kunci dari pihak
industri dan pemerintahan di dalam sektor ini. Partnership telah mengidentifikasi kegiatankegiatan yang terkait dengan alih tehnologi dan ketrampilan melalui pertukaran pelajar
pertanian dan beasiswa khusus sebagai salah satu dari kegiatan prioritasnya. Pada tahun
2015, Partnership telah menyetujui tiga jenis studi singkat untuk mencapai tujuan ini. Studi
singkat tersebut adalah Penyusunan Kebijakan untuk Produksi Peternakan dan Rantai
Pasokan, Peternakan dan Produksi Ternak, dan Produksi Daging, Pengolahan dan
Manajemen Rantai Pasokan. Atas masukan positif terhadap program studi singkat ini,
Partnership telah menyetujui dilanjutkannya program ini untuk tahun 2016. Australia Awards
Indonesia mengelola program ini sebagai bagian dari Partnership.

Maksud dan Tujuan Australia Awards Indonesia
Australia Awards adalah Beasiswa dan Studi Singkat internasional bergengsi yang didanai
oleh Pemerintah Australia. Program ini memberikan kesempatan kepada para calon
pemimpin global dari generasi masa depan untuk belajar, melakukan riset dan
pengembangan profesional di Australia. Maksud dan tujuan dari Australia Awards didukung
oleh lima grup tujuan program yang berhubungan dengan manfaat yang akan diraih oleh
alumni Indonesia melalui pengalaman belajarnya. Hal ini meliputi: alumni menggunakan
pengetahuan, sikap dan ketrampilannya untuk melakukan perubahan di bidang profesional
dan komunitasnya; terciptanya hubungan antara alumni dan organisasi Australia dan warga
Australia; dan timbulnya pandangan positif alumni tentang Australia dan warga Australia.

Nama Studi Singkat
Peternakan dan Produksi Ternak

Tujuan Studi Singkat
Australia Awards Indonesia menawarkan untuk menyediakan Studi Singkat Peternakan dan
Produksi Ternak kepada 25 orang lulusan sarjana, pegawai dan pengusaha yang sedang
bekerja di sektor produksi ternak. Studi ini terdiri dari komponen teori dan penerapan
pembelajaran termasuk penempatan magang di peternakan atau tempat penggemukan
komersial untuk praktek pelatihan.
Tujuan studi ini berkaitan dengan meningkatkan kesinambungan jangka panjang, produktifitas
dan daya saing sektor peternakan Indonesia dengan cara memberikan pelatihan dan
pertukaran keahlian secara terus-menerus dalam sektor ini. Studi ini juga mendukung
pertukaran bilateral secara berkelanjutan dalam hal tenaga ahli, bantuan pengembangan
kapasitas dan teknik di sektor peternakan dan daging.
Studi ini bertujuan untuk memperluas ketrampilan profesional, pengetahuan dan jaringan
profesional peserta di bidang produksi ternak. Tujuannya adalah untuk melengkapi
ketrampilan dan pengetahuan peserta, membangun fondasi pengetahuan tentang peternakan
kontemporer dan praktek-praktek produksi ternak. Hal ini akan berdampak di tempat kerja
melalui adanya perencanaan, penyusunan dan manajemen yang lebih baik.
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Tujuan Pembelajaran
Tujuan pembelajaran studi ini adalah peningkatan ketrampilan dan kemampuan peserta
untuk:


Mengidentifikasi, menyusun dan mengimplementasikan praktek dan prosedur yang baik
di bidang manajemen peternakan, manajemen ternak dan perencanaan peternakan
dalam lingkungan tropis dan sub-tropis



Mengidentifikasi, menyusun dan mengimplementasikan praktek dan prosedur yang baik
untuk budidaya ternak



Mengidentifikasi, menyusun dan mengimplementasikan praktek yang baik di bidang
manajemen pakan dan di bidang produksi ternak kontemporer



Mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor pendorong komersial di pasar ternak



Mengidentifikasi, menyusun dan mengimplementasikan prosedur yang baik sehubungan
dengan pengumpulan data, manajemen dan evaluasi untuk keperluan jaminan kualitas



Mengidentifikasi dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak
terkait dalam sektor peternakan Australia

Tanggal dan Lokasi
Studi Singkat di Australia dilakukan selama enam minggu. Periode ini termasuk penempatan
magang selama dua minggu di di peternakan atau tempat penggemukan komersial untuk
praktek pelatihan.
Studi ini akan dilakukan di New South Wales dan Queensland, Australia oleh Universitas New
England (UNE) pada tangal 20 Maret – 29 April 2017. Mayoritas studi akan berlangsung di
Armidale, New South Wales, namun bisa termasuk kunjungan ke lokasi lain untuk menjalin
jaringan, melakukan pertemuan dan studi banding.

Peserta
Peserta akan diseleksi atas kriteria di bawah ini melalui sebuah proses seleksi ketat yang
dilakukan oleh Australia Awards Indonesia.
Profil peserta studi:


Pegawai industry, pengusaha dan lulusan Sarjana yang diidentifikasikan sebagai mereka
yang sudah mempunyai kecakapan yang diperlukan untuk bisa menduduki posisi
manajemen utama atau kepemimpinan dalam sektor peternakan dan produksi ternak di
masa mendatang



Mempunyai pengalaman kerja yang relevan antara dua hingga lima tahun di sektor
peternakan dan produksi ternak di Indonesia dan mempunyai peranan tanggung jawab
dalam satu organisasi atau lebih



Peserta harus sudah mempunyai karir di bidang produksi ternak



Memahami cara kerja industri produksi ternak dan peternakan sapi di Indonesia



Kemampuan Bahasa Inggris setara IELTS 5.0 (diharapkan), namun penerjemah akan
disediakan selama program



Mendapat ijin dari kepala organisasi
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Berkomitmen untuk terus bekerja di organisasi yang sama minimum satu tahun setelah
menyelesaikan Studi Singkat ini



Berkomitmen untuk menyiapkan dan mengimplementasikan proyek dari Studi Singkat



Berkomitmen untuk bekerja sama dan menjalin jaringan dengan berbagai pihak yang terkait

Persyaratan lain:
 minimal berusia 18 tahun pada saat memulai beasiswa Studi Singkat atau Short Term
Award (STA);
 tidak memegang status permanent residence Australia atau tengah mengajukan
permohonan untuk menjadi permanent resident;
 adalah warganegara dan berdomisili di Indonesia;
 bukan anggota aktif angkatan bersenjata/militer;
 tidak menikah atau bertunangan, atau merupakan pasangan de facto dari seseorang
yang merupakan atau memenuhi syarat untuk memiliki status warga negara atau
permanent residency Australia atau New Zealand;
 telah bekerja di Indonesia dan dalam bidang yang relevan dengan STA sebelum tanggal
STA direncanakan akan dimulai;
 dapat memenuhi semua persyaratan Departemen Imigrasi dan Perlindungan
Perbatasan untuk memperoleh visa;
 dapat berpartisipasi dalam kegiatan STA yang dinominasikan pada saatnya dan selama
durasi yang direncakanan oleh Australia Awards;
 dapat melakukan perjalanan tanpa anggota keluarga karena DFAT hanya akan
menanggung biaya dan menyediakan surat pendukung visa untuk perorangan peserta
saja bukan anggota keluarganya;

Detil Pengajuan Aplikasi
Batas Waktu

5 Februari 2017 (aplikasi diterima oleh Australia Awards
Indonesia)

Alamat Pengajuan

australiaawardsindonesia.org

Pertanyaan

(021) 527 7648
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