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Apa itu Short Term Awards?

Short Term Awards adalah beasiswa studi singkat
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.
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.
Apa saja fitur utama Short Term Awards?
•

•

Short Term Awards diprioritaskan untuk staf
Pemerintah, praktisi dan mereka yang bekerja
di sektor swasta di level manajerial.
Short Term Awards terdiri dari tiga tahapan,
yaitu lokakarya sebelum studi singkat dengan
durasi 3 hari di Indonesia; studi singkat selama
2 minggu oleh lembaga penyedia pendidikan
terkemuka di Australia; dan dilanjutkan dengan
lokakarya paska studi singkat selama 3 hari di
Indonesia.

•

Penerima beasiswa akan mendapatkan sertifikat
keikutsertaan studi singkat paska menyelesaikan
tiga tahapan Short Term Awards.

•

Penerima Short Term Awards akan
berkesempatan untuk:

•

Prioritas kesempatan diberikan kepada pelamar
perempuan, pelamar dengan disabilitas, dan
pelamar yang ditargetkan dari Area Fokus
Geografis, yaitu Aceh, Nusa Tenggara Barat,
Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat,
Maluku dan Maluku Utara.

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;

•

Tiket pesawat internasional pulang pergi ke
lokasi Short Term Awards di Australia;

•

Akomodasi dan uang saku selama di Indonesia
dan Australia;

•

Biaya studi Short Term Awards; dan

•

Visa Australia dan asuransi kesehatan selama
periode Short Term Awards.
Informasi mengenai topik, pembukaan dan
persyaratan Short Term Awards dapat diperoleh di bagian ‘Applicant Section’ di situs:
https://www.australiaawardsindonesia.org/
content/134/13/applicant-section?sub=true

Pendaftaran dilakukan secara online dengan
mengisi formulir yang tautannya tersedia di
bagian ‘Applicant Section’
Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran,
silakan hubungi +62 21 527 7648 atau email
ke:
shorttermawards@australiaawardsindonesia.org

99 Mendapatkan jaringan profesional melalui
pertemuan, acara dan kunjungan lapangan
di Australia.
99 Mendapatkan dukungan untuk
pengembangan kegiatan/kerja baik individu
maupun kelompok.
99 Membangun jaringan dengan lebih
dari 9.500 alumni Australia Awards dari
Indonesia, dimana sebagian besar dari
mereka menduduki posisi pemimpin di
berbagai bidang.
•
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Proses seleksi yang sangat kompetitif.

Tokoh perempuan lintas agama yang berpartisipasi di
Short Term Award “Leadership Development for Senior
Multifaith Women Leaders 2019” berkunjung ke Women’s
Information Referral Service di Melbourne.

Julian Tanoto Chan
Alumni Short Term Award “Start-up Ecosystem 2019”

Chief Executive Officer (CEO) Cloth Inc
“Saya memiliki pengalaman yang berkesan dengan Australia Awards.
Short Term Award ini memungkinkan saya untuk tidak hanya menambah
pengetahuan tetapi juga memperluas jaringan dan perspektif dalam
melakukan bisnis. Selama studi singkat di Australia, saya bertemu mentor
yang memberi wawasan dan pengetahuan baru mengenai start-up, dan
berkesempatan mengembangkan jejaring untuk kolaborasi bisnis.”

Gaspar Nico Tulalessy
Alumni Short Term Award “Sustainable Tourism Development
2019”
Ketua Ambon Sailing Community dan Pendiri serta Pelatih Amboina
Ukulele Kids
“Short Term Award ini memberikan pelajaran berharga tentang
bagaimana mengembangkan sektor pariwisata dengan
memanfaatkan keunggulan lokal. Hal tersebut membuat saya
mampu mengembangkan suatu proyek sederhana, seperti ukulele,
menjadi sesuatu yang bisa menarik perhatian dunia dan berkontribusi
terhadap pengembangan pariwisata di Maluku – yang salah satunya
dilaksanakan dengan memaksimalkan promosi melalui media sosial.”
Umi Salamah
Alumni Short Term Award “Organisational Leadership and
Management Practices for Disabled People’s Organisations 2018”
Ketua Perkumpulan Disabilitas di Kabupaten Kediri
“Melalui Short Term Award ini, saya belajar menjadi seorang pemimpin
yang mampu mengelola organisasi, membawa misi inklusi ke daerah saya
dan menjalin hubungan baik dengan staf dan pemangku kepentingan.
Saya juga sangat terkesan dengan sikap pembimbing dan pendamping di
program ini. Mereka sangat ramah, peduli dan sabar.”
Suradi
Alumni Short Term Award “Better Climate Services – weather data
management using big data and artificial intelligence analytics
2018”
Kepala Sub Bidang Informasi Pencemaran Udara di Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
“Wawasan yang saya peroleh dari program ini adalah perlunya
pemanfaatan teknologi big data dan artificial intelligence dalam dunia
iklim dan kualitas udara di era industri 4.0. Saya juga mendapatkan
banyak relasi baru di bidang pengamatan iklim dan kualitas udara
serta bidang SIT (science, information and technology) di Australia.”
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