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Informasi Mengenai Short Term Awards
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 hubungan dengan 
sesama warga Indonesia serta hubungun antara 
warga negara Indonesia dan Australia.

Luthfi Azizatunnisa
Alumni studi singkat Tuberculosis: 
Prevention and Eradication 
Asisten Peneliti Disease Control Research Group 
(Universitas Sebelas Maret)

“Program ini telah memperkaya saya 
dengan wawasan dan pengetahuan tentang 
Tuberculosis di luar perspektif medis 
dan penelitian. Saya juga mendapatkan 
kesempatan untuk melihat secara langsung 
aksesibilitas di setiap ruang publik 
Australia dimana setiap orang punya hak 
yang sama untuk melaksanakan setiap 
kegiatan. Sebagai seorang difabel, saya 
merasa aman kemanapun saya pergi dan 
keberadaan saya sangat dihargai.”

Amalia Jayanti Abdullah
Alumni studi singkat Leadership for Senior 
Multi-faith Women Leaders
Anggota Bidang Hubungan Luar Negeri dan 
Pengembangan Kemitraan, Muslimat Nahdlatul 
Ulama

“Program pelatihan kepemimpinan 
perempuan ini telah memberikan manfaat 
yang luas bagi para peserta, yakni 
memperluas jaringan, menginspirasi dan 
memperkaya pemikiran serta memperkuat 
persaudaraan diantara para peserta yang 
berasal dari organisasi lintas iman.” 
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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 

Surya Sahetapy

Alumni studi singkat Organisational 
Leadership and Management Practices for 
Disabled People’s Organisation
Sekretaris Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli 
DKI Jakarta

“Studi singkat ini membuat saya menjadi 
lebih optimis untuk mendorong inklusi 
orang tuli di masyarakat Indonesia.”

Nonita Purnamaningdyah

Alumni studi singkat International 
Business Readiness – A course for the 
Fashion and Textile Sector 3

Pendiri dan Pemilik Purana

“Saya berkesempatan untuk mengamati 
pasar mode Australia dan mendapatkan 
pengetahuan tentang standar kualitas dan 
estetika desain di tingkat internasional. 
Pengetahuan ini saya gunakan untuk 
membuat merek yang lebih etis, transparan 
dan berkelanjutan. Saya mendorong 
‘fashion-preneurs’ untuk mendaftar studi 
singkat ini sebelum memutuskan untuk 
menembus pasar internasional.”

* Mendapatkan jaringan profesional melalui 
pertemuan, acara dan kunjungan lapangan di 
Australia.

* Mendapatkan  dukungan untuk pengembangan 
kegiatan/kerja baik individu maupun kelompok.

* Membangun jaringan dengan lebih dari 100.000 
alumni di Indonesia, dimana sebagian besar dari 
mereka menduduki posisi pemimpin di berbagai 
bidang.

• Proses seleksi yang sangat kompetitif.
• Prioritas kesempatan diberikan kepada pelamar

perempuan, kelompok difabel, dan pelamar yang 
ditargetkan dari Area Fokus Geografis, yaitu Nusa 
Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, 
Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.



Alex Waisimon
Alumni studi singkat Sustainable Tourism 
for Regional Growth
Pegiat Konservasi dan Ketua Kelompok Pecinta 
Alam Isyo Hill Papua

“Melalui studi singkat ini, saya bisa 
mengumpulkan data dan mengelola 
informasi dengan baik, yang bermanfaat 
bagi wisatawan dan para peneliti. 
Ekowisata maritim di Australia membuat 
saya menyadari potensi ekowisata 
pelestarian penyu, di samping ekowisata 
‘bird-watching’ yang dapat diterapkan 
di Papua. Dengan adanya komitmen 
dan dukungan penduduk lokal, potensi 
ekowisata Papua menjadi tidak terbatas.”

Apa saja keuntungan Short Term Awards?

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 studi singkat di Australia;

• Akomodasi dan uang saku selama di Indonesia 
dan Australia;

• Biaya kuliah; dan

• Visa Australia dan asuransi kesehatan selama
periode Short Term Awards.

Informasi mengenai pembukaan dan persyaratan 
studi singkat dapat diperoleh di bagian ‘Applicant 
Section’ di situs:   
http://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
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