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Australia Awards di Indonesia (AAI) mengundang para pemimpin masa kini dan masa depan 
dari Organisasi Difabel yang berpengalaman dalam bidang advokasi implementasi kebijakan 
untuk melamar menjadi peserta dalam studi singkat selama dua minggu dengan tema Peran 
Organisasi Difabel (Disabled People’s Organisation/DPO) dalam Implementasi Reformasi 
Kebijakan di Australia pada tanggal 20 Januari – 31 Januari 2020. Fokus studi singkat ini 
adalah menguatkan kapasitas peserta untuk berhubungan dan berkolaborasi dengan beragam 
pemangku kepentingan seperti Pemerintah Indonesia, organisasi non pemerintah dan sektor 
swasta seputar kebijakan untuk masyarakat difabel dan implementasinya.  
 
Studi singkat ini mencakup pemahaman kebijakan tentang disabilitas di Australia (termasuk 
Skema Asuransi Disabilitas Nasional atau National Disability Insurance Scheme/NDIS) dan 
implementasinya serta teknik untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam hal 
keterlibatannya mengadvokasi serta mengimplementasikan kebijakan melalui penguatan 
proses kelembagaan dan pengelolaan proyek serta kapasitas kepemimpinan itu sendiri.   
 
Untuk dipilih menjadi peserta studi singkat, Anda harus:  

• Merupakan pemimpin masa kini/masa depan dari Organisasi Difabel (DPO) atau 
organisasi yang fokus pada disabilitas (pimpinan atau sub-mitra) 

• Telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

• Memiliki pengalaman profesional selama minimal 5 tahun dengan tanggung jawab 
yang semakin meningkat dalam satu atau lebih dari satu organisasi 

• Disetujui oleh pimpinan atau dewan organisasi 

• Memiliki pengalaman dalam mengelola suatu program dan berhubungan dengan 
pemerintah dalam kebijakan disabilitas dan implementasinya 

• Memiliki pemahaman memadai tentang cara kerja Organisasi Masyarakat Sipil 

• Berkomitmen untuk tetap bekerja dalam organisasi yang sama minimal selama satu 
tahun 

• Berkomitmen untuk mempersiapkan dan melaksanakan Proyek Terapan (Award 
Project) sebagai bagian dari persyaratan beasiswa 

• Berkomitmen untuk bekerjasama dan membina jaringan dengan berbagai pemangku 
kepentingan. 
 

Tidak ada persyaratan kemahiran berbahasa Inggris; namun, para calon peserta diminta untuk 
memberikan bukti partisipasi atau sertifikat partisipasi di konferensi internasional, hasil kursus 
bahasa Inggris, dll (jika tersedia).  
 
Studi singkat ini merupakan beasiswa yang didanai penuh. Seluruh biaya studi, perjalanan, 
akomodasi, dan per diem akan ditanggung oleh Australia Awards.  
 
Kesetaraan gender akan menjadi bahan pertimbangan. Perempuan dianjurkan untuk 
melamar.  
 
Semua lamaran HARUS diterima secara online sebelum hari Kamis, 8 Agustus 2019 pada 
pukul 23:59 WIB. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi kami di nomor telpon 021-5277648 
atau melalui email ke shorttermawards@australiaawardsindonesia.org  

 
AAI hanya akan mempertimbangkan aplikasi yang diserahkan sebelum tenggat waktu. 
Jika sudah melampaui batas pendaftaran, maka otomatis gugur. 

https://www.cognitoforms.com/AustraliaAwardsInIndonesia1/PeranOrganisasiDifabelDalamImplementasiReformasiKebijakan
mailto:shorttermawards@australiaawardsindonesia.org


 

Jadwal Studi Singkat: 
 

Lokakarya pra-studi singkat di Indonesia: 26 – 28 November 2019 
Studi di Australia: 20 – 31 Januari 2020 (tiba di Australia pada tanggal 18 Januari, kembali 
ke Indonesia tanggal 2 Februari 2020)  
Lokakarya pasca-studi singkat: 12 – 14 April 2020 
 

Tujuan Pembelajaran Studi Singkat: para peserta bisa meningkatkan ketrampilan dan 

kemampuan mereka terkait pengembangan dan penerapan kebijakan disabilitas:  
 
Kepemimpinan  

✓ Menampilkan ketrampilan kepemimpinan untuk melakukan advokasi bagi inklusi 
disabilitas 

✓ Memiliki teknik pemberdayaan 
✓ Mengidentifikasi dan bekerja dengan jawara disabilitas dalam pemerintah, organisasi 

non-pemerintah dan sektor swasta 
 

Kapasitas Kelembagaan  
✓ Berhubungan dan berkolaborasi dengan beragam pemangku kepentingan seperti 

Pemerintah Indonesia, organisasi non pemerintah dan sektor swasta sebagai mitra 
dalam implementasi kebijakan disabilitas 

✓ Memiliki wawasan tentang pengalaman organisasi difabel Australia dalam 
implementasi reformasi kebijakan 

✓ Memiliki perspektif tentang sifat dan operasional NDIS serta implementasinya 
✓ Melakukan advokasi dan mempengaruhi beragam pemangku kepentingan dalam 

berbagai sektor (infrastruktur, hukum dan tata kelola pemerintahan, pendidikan, 
perlindungan sosial, manajemen keuangan publik, pengurangan risiko bencana, 
kekerasan terhadap perempuan, anak dan difabel, kesetaraan akses pada sistem 
layanan kesehatan) 

✓ Mengelola Disability Confident Organisations 
✓ Merencanakan sumber daya manusia secara strategis 
✓ Mengelola keuangan dan menyusun anggaran   

 
Pengelolaan Proyek  

✓ Memahami siklus pengelolaan proyek   
✓ Menyusun rencana advokasi yang efektif  
✓ Menyusun pelaporan, monitoring dan evaluasi dari implementasi kebijakan  
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