
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastruktur – struktur pembiayaan, 

instrumen dan insentif 

Beasiswa Studi Singkat  – Australia 

Awards di Indonesia 

 

 

 

Australia Awards di Indonesia mengundang para profesional yang pekerjaannya 

terkait dengan pengembangan dan pengawasan proyek-proyek infrastruktur untuk 

mengikuti seleksi beasiswa studi singkat Australia Award bertema Infrastruktur – 

struktur pembiayaan, instrumen dan insentif. Melalui studi singkat ini, kami ingin 

mengajak Anda menjelajahi berbagai kebijakan dan pilihan dalam memenuhi 

kebutuhan infrastruktur Indonesia. Studi singkat ini juga bertujuan untuk 

meningkatkan kerjasama antar lembaga dalam menentukan proyek apa yang 

didanai dan model pembiayaan/kontrak apa yang dapat diterapkan. 

 

Persyaratan calon peserta studi: 

• Merupakan perwakilan Pemerintah Indonesia (staf sampai tingkat Eselon 2) 

yang bekerja pada Kementerian-Kementerian berikut: 

i. Kementerian Keuangan  

ii. Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi  

iii. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi (Termasuk KPPIP) 

iv. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)  

v. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 

vi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat   

vii.  Kementerian Dalam Negeri   

viii. Kementerian lain yang bertanggung jawab terhadap pendanaan/ 

pembiayaan infrastruktur  

• Perwakilan dari lembaga swasta yang relevan dan BUMN termasuk IIGF, 

PTSMI dan IIF  

• Perwakilan dari pemerintah kota dan provinsi terpilih  

• Memiliki gelar sarjana dengan kualifikasi minimum DIII di bidang yang relevan 

• Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

• Mendapatkan dukungan dari manajer/supervisor Anda saat ini 

• Berkomitmen untuk mempersiapkan dan mengimplementasikan Proyek 

Terapan sebagai bagian dari program 

• Memiliki kemahiran berbahasa Inggris. Studi singkat ini akan disampaikan 

dalam Bahasa Inggris 

Perempuan dan penyandang disabilitas didorong untuk mendaftar! 

Semua aplikasi HARUS dikirimkan secara online paling lambat pada hari Minggu, 

23 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB melalui link berikut: 

https://www.australiaawardsindonesia.org/id/InfrastructureFinancing 

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

atau kontak shorttermawards@australiaawardsindonesia.org. 

 

http://www.australiaawardsindonesia.org/
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Tahapan studi singkat 

• 3 hari lokakarya prastudi di Indonesia: lokasi dan tanggal TBC* 

• 2 minggu studi singkat di Australia: lokasi dan tanggal TBC* 

• 3 hari lokakarya pascastudi di indonesia: lokasi dan tanggal TBC* 

        *Mengacu pada situasi pandemic COVID-19  

 

Tujuan Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran studi  adalah peningkatan keterampilan dan kemampuan 

peserta untuk: 

• Mengembangkan pemahaman tentang siklus proyek infrastruktur termasuk 

perencanaan dan persiapan proyek, transaksi keuangan, pengadaan, 

manajemen pemangku kepentingan, dan pemantauan dan evaluasi. 

Membandingkan praktik dan prosedur Indonesia dengan praktik terbaik 

internasional (termasuk Australia). Mempelajari Model Lima Kasus (the Five 

Case Model) dan membahas the Blue Dot Network.  

• Mempelajari instrument dan mekanisme pendanaan serta pembiayaan 

infrastruktur serta pertimbangkan kesesuaiannya untuk berbagai proyek 

infrastruktur (termasuk daur ulang aset, skema konsesi terbatas, kemitraan 

swasta publik, pembiayaan utang/ekuitas).  

• Menganalisis kebutuhan infrastruktur di Indonesia dan membandingkannya 

dengan negara-negara lain di kawasan ini termasuk Australia. 

• Mempelajari kebijakan dan peraturan yang dapat menarik investasi sektor 

swasta baru untuk mendukung pengembangan infrastruktur berkualitas 

(menggunakan studi kasus Australia dan praktik terbaik internasional lainnya) 

• Mendiskusikan strategi untuk peningkatan kerjasama antar lembaga untuk 

pendanaan proyek, model pembiayaan/kontrak, pengawasan pembiayaan 

dan kepemilikan proyek antara Agen Kontrak Pemerintah (GCA) dan 

kementerian lini lainnya.   

 

Studi singkat ini merupakan beasiswa yang didanai  secara penuh. Biaya kuliah, 

tiket pesawat, akomodasi, transportasi lokal, visa, dan asuransi akan ditanggung 

oleh Australia Awards di Indonesia. 

 


