
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Australia Awards di Indonesia menawarkan beasiswa studi singkat dengan tema 
kepemimpinan di sektor hak asasi manusia (HAM) untuk memengaruhi kebijakan. Studi 
singkat ini ditujukan bagi para pemimpin Organisasi Masyarakat Sipil (Ormas) HAM 
nasional dan regional, serta aktivis HAM, termasuk mereka yang bekerja untuk 
melindungi dan mempromosikan hak-hak kelompok rentan dan terpinggirkan. Jika Anda 
bekerja di bidang ini dan bersemangat untuk memperkuat organisasi HAM dan 
kemampuan aktivis untuk menganalisa dan mengkomunikasikan agenda kebijakan, 
berkolaborasi, dan mendukung perlindungan hak, kami mengundang Anda untuk 
mendaftar beasiswa studi singkat ini.  
 
Studi singkat ini diperuntukkan bagi 25 peserta dengan pengalaman di bidang HAM dan 
advokasi HAM dari organisasi terkait, ormas, lembaga penelitian, dan Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 

 
Persyaratan pendaftaran: 

• Merupakan staf senior, manajer level menengah atau kepala bagian dari organisasi 

berskala besar yang bergerak di bidang HAM, pemimpin organisasi berskala kecil yang 

bergerak di bidang HAM, atau penasihat/aktivis HAM dengan pengalaman kerja 

minimum 4 tahun. Lembaga dan profesi yang diharapkan meliputi: 

i. Staf senior dari ormas dan organisasi terkait HAM lainnya 
ii. Aktivis pemimpin di sektor HAM  
iii. Peneliti dan akademisi dengan spesialisasi di HAM 
iv. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)  

• Memiliki kualifikasi pendidikan minimal SMA 

• Mendapat persetujuan dari atasan 

• Memiliki komitmen untuk mempersiapkan dan menerapkan Award Project, yang 
merupakan proyek pembangunan dalam sebuah kelompok kecil sebagai bagian dari 
studi singkat 

• Diharapkan peserta memiliki kemampuan berkomunikasi secara profesional dalam 
Bahasa Inggris; studi singkat ini akan dibawakan dalam Bahasa Inggris dan 
menyediakan penerjemahan simultan ke Bahasa Indonesia.   

 
Tanggal Penting 

• Sesi pemaparan Award Project secara daring pada tanggal 24 Mei 2021 dan sesi 

pemaparan program pada tanggal 31 Mei 2021 (masing-masing setengah hari)  

• Lokakarya Pra-Studi Singkat secara daring (3x setengah hari) pada tanggal 7 – 10 

Juni 2021   

• Studi Singkat selama 2 minggu di Australia atau secara daring, mengacu kepada 

kondisi pandemi COVID-19 (jika larangan bepergian masih berlaku atau jika studi 

singkat tidak bisa dilaksanakan di Australia, maka sebagian atau keseluruhan studi 

singkat akan dilaksanakan secara daring) 

• Lokakarya Paska Studi Singkat selama 3 hari di Indonesia atau secara daring, 

dilaksanakan 3 bulan setelah melaksanakan 2 minggu studi singkat.   
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Tujuan studi singkat 

• Mengidentifikasi cara organisasi HAM dapat bekerja lebih strategis dan berpikir secara 

politis di era populisme global yang meningkat, untuk mengakses dan memengaruhi 

pembuat kebijakan kunci menggunakan analisis kebijakan dan alat serta keterampilan 

komunikasi (mengembangkan strategi dan pendekatan praktis untuk memengaruhi 

kebijakan dan bekerja sama dengan pembuat keputusan)  

• Membandingkan pendekatan Indonesia dan Australia untuk memengaruhi kebijakan 

dan melibatkan pemangku kepentingan (pemerintah, politisi, komisi, aktivis, peneliti, 

kelompok masyarakat, individu, sektor swasta, media) dalam advokasi HAM  

• Membuat studi banding dan dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan 

kolaborasi, koordinasi dan komunikasi antara kampanye, program, aktivis, organisasi, 

dan lembaga pemerintah  

• Menganalisa upaya untuk meningkatkan kegiatan terkait HAM (apa yang bisa dilakukan, 

apa yang sudah dilakukan, apa yang berhasil di Indonesia dan Australia dan mengapa) 

• Mengembangkan pemahaman dan secara kritis mendiskusikan teori HAM, lembaga 

dan infrastruktur HAM tingkat internasional dan regional, memanfaatkan perkembangan 

historis dan regional terkini untuk memahami pendorong kontemporer dan lintasan 

perlindungan dan promosi HAM (peristiwa, kampanye, motivasi politik, pembangunan 

ekonomi, keterlibatan komunitas, media sosial, hubungan dengan negara lain, dan 

komunitas internasional termasuk Tinjauan Berkala Universal) 

• Mengidentifikasi cara untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan para aktivis 

agar dapat memengaruhi perubahan, memanfaatkan sumber daya, jaringan dan untuk 

mendelegasikan dan mengembangkan kapasitas staf dan organisasi mereka, termasuk 

mengelola kesejahteraan dan keamanan staf 

• Mengembangkan strategi untuk mendukung organisasi dan aktivis HAM membangun 

kampanye untuk mengumpulkan dana untuk kampanye dan memperkuat keamanan 

digital mereka (berdiskusi dengan ormas dan aktivis Australia yang dikenal karena 

mengadvokasi isu-isu spesifik tentang bagaimana mereka menangani lingkungan 

politik; menggunakan media sosial, Teknologi Informasi, dan media alternatif lainnya; 

pakar keamanan digital; mendorong orang untuk terlibat; bekerja dengan komunitas; 

mengoptimalkan penggunaan bukti untuk mendukung tanggapan kebijakan; 

mengembangkan keterampilan analitis untuk membantu mendukung inisiatif; dan 

menggunakan sukarelawan untuk membantu advokasi) 

• Mengembangkan pemahaman tentang bagaimana isu-isu HAM yang muncul dan 

kontemporer sedang dikembangkan di Australia, baik di tingkat regional dan global 

(modalitas dan masalah modern untuk aktivis, termasuk hak-hak adat, dan identitas 

gender) 
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Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar:  

• Fotokopi KTP  

• Ijazah akademik terakhir   

• Surat rekomendasi dari atasan atau rekanan bisnis (bagi Direktur/pemilik perusahaan 

• Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris (Ijazah sekolah di luar negeri, kursus, TOEFL, 
IELTS, dll)  
 

Perempuan dan penyandang disabilitas sangat dianjurkan untuk mendaftar!  

Beasiswa ini adalah beasiswa yang dibiayai penuh. Biaya sekolah, tiket pesawat, 

akomodasi, transportasi lokal, visa, dan asuransi akan ditanggung oleh Australia Awards 

di Indonesia. 

Semua aplikasi harus diserahkan secara online paling lambat hari Minggu, 18 April 2021 

pada jam 23.59 WIB melalui link berikut: 

australiaawardsindonesia.org/id/humanrightsleadershipapplication 

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi laman www.australiaawardsindonesia.org 

atau kontak shorttermawards@australiaawardsindonesia.org. 
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