
 
Australia Awards di Indonesia mengundang para pemimpin dan pemimpin masa depan 
perempuan dari Organisasi Keagamaan untuk melamar menjadi peserta dalam studi singkat 
berdurasi dua minggu dengan tema Pengembangan Kepemimpinan Perempuan dalam 
Organisasi Lintas Agama. Studi singkat akan dilaksanakan di Australia pada tanggal 17 – 
28 Agustus 2020. 

Fokus Studi Singkat ini adalah untuk memperkuat peranan pemimpin perempuan dari organisasi 
lintas agama dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan mempromosikan 
perdamaian dan toleransi antar umat beragama di organisasi dan masyarakat luas, serta 
membangun jaringan global untuk pemimpin perempuan di masa depan.  

Untuk dipilih menjadi peserta Studi Singkat ini, Anda harus:  

• Pemimpin Perempuan yang merupakan perwakilan dari:  

1. Organisasi Keagamaan 
i. Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
ii. Muhammadiyah (sub-organisasi untuk Perempuan di bawah Muhammadiyah, di 

tingkat nasional) 
a. Nasyiatul Aisyiyah 
b. Aisyiyah 

iii. Nahdlatul Ulama (sub-organisation untuk Perempuan dibawah NU, ditingkat 
nasional) 
i. Fatayat  
ii. Muslimat  

iv. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)  
v. Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI)   
vi. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) 
vii. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) 
viii. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) 
ix. Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) 
x. Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) 
xi. Wanita Buddhis Indonesia (WBI) 
xii. Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN)  
xiii. Organisasi Keagamaan atau Kepercayaan lainnya 

2. Perwakilan Universitas berbasis Agama 
3. Perwakilan Instansi Pemerintah Indonesia  

i. Kementerian Agama Republik Indonesia 
ii. Komnas Perempuan  

• Memiliki sarjana S1 atau memiliki minimal pengalaman professional selama 5 tahun  

• Dinominasikan oleh organisasi yang ditargetkan 

• Pemimpin pada tingkat Eselon III/manajemen tingkat menengah keatas 

• Disetujui oleh penyelia/atasan saat ini 

• Berkomitmen untuk mempersiapkan dan melaksanakan Proyek Perubahan (Award 
Project) sebagai bagian dari Studi Singkat ini, dan secara aktif memperkuat kerjasama 
dengan berbagai pihak terkait, termasuk Australia, 

• Berkomitmen menyebarluaskan pembelajaran yang diperoleh dari Studi Singkat ini 
dengan rekan sejawat maupun kepada kolega 

• Memiliki kemahiran berbicara profesional dalam bahasa Inggris. Kompetensi bahasa 
Inggris pelamar adalah bagian dari proses seleksi. Penilaian kompetensi Bahasa Inggris 
didasarkan pada wawancara telepon dan dokumen pendukung yang diberikan oleh 
pelamar (Sertifikat menyelesaikan studi dalam bahasa Inggris, mengikuti seminar di luar 
negeri, atau tinggal di negara berbahasa Inggris, bekerja di lingkungan berbahasa 
Inggris, kursus bahasa atau tes bahasa – jika ada) 

 



 
 

 

 

Tanggal dan lokasi  

Program ini diselenggarakan dengan tiga tahapan: lokakarya prastudi singkat di Indonesia, 
studi singkat di Australia dan lokakarya pascastudi singkat. Kehadiran pada ketiga tahapan 
studi singkat adalah wajib. Jadwal studi singkat adalah:  

• Lokakarya prastudi singkat di Indonesia  pada tanggal 7 – 9 July 2020 

• Studi singkat di Australia pada tanggal 17 – 28 Agustus 2020 (Berangkat pada hari Jumat 
tanggal 14 Agustus dan kembali pada 30 Agustus 2020) 

• Lokakarya pascastudi singkat di Indonesia pada tanggal 8 – 10 Desember 2020  

 

Tujuan pembelajaran  

• Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kepemimpinan yang lebih efektif dan 
mempengaruhi perubahan 

• Mendemonstrasikan keterampilan kepemimpinan dalam menghadapi batasan-batasan 
inklusi social dalam masyarakat, termasuk keterampilan untuk memberdayakan para 
pemimpin perempuan dan mengembangkan mentoring serta pelatihan program untuk 
generasi berikutnya.  

• Mengembangkan teknik untuk meningkatkan dan memberdayakan perempuan untuk 
memiliki keterampilan berkomunikasi asertif, keterampilan presentasi serta negosiasi dan 
kerjasama. 

• Mengidentifikasikan dan mendiskusikan cara-cara untuk meningkatkan pemberdayaan 
ekonomi perempuan 

• Memahami keberagaman dan latar belakang dalam ilmu kepemimpinan  

• Mengindentifikasikan berbagai inisiatif program yang dapat mempromosikan multi kultural 
dan pluralism (termasuk peluang kerjasama antar organisasi lintas agama)  

• Memahami praktik terbaik yang mendukung tolerasi antar umat beragama dan multi 
kultural dalam masyarakat Australia  

• Mengindentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemimpin Perempuan dari 
organisasi berbasis agama dan mengembangkan strategi untuk menanggapi 
permasalahan tersebut. 

• Meningkatkan kemampuan pemimpin perempuan dalam berpikir secara kritis dan 
strategis  

 

Studi singkat ini merupakan beasiswa penuh. Semua biaya studi singkat, perjalanan, 
akomodasi dan uang saku akan disediakan oleh Australia Awards di Indonesia. 

Pendaftaran HARUS diterima secara online sebelum tanggal 28 February 2020, pada pukul 
23:59 WIB melalui  

https://www.australiaawardsindonesia.org/id/WomenLeaders2020    
 
 
Perempuan dengan disabilitas dianjurkan untuk mendaftar. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website: www.australiaawardsindonesia.org  

https://www.australiaawardsindonesia.org/id/WomenLeaders2020
http://www.australiaawardsindonesia.org/

