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Dalam rangka kerjasama pembangunan antara Pemerintah Australia dan PemermslE€gggg9P

untuk mencapai pembangunan Negara Indonesia yang demokratis, aman dan makmur' Pemerintah

Australia melalui DFAT (the Department Foreign Affair and Trade) setiap tahunnya menyediakan

kurang lebih 5o0 beasiswa pascasarjana - Australia Awards scholarships untuk para pegawai

negerisipil,tenaga-tenagaLSMlndonesia,dosenperguruantingginegeridanswasta/dan

perorangan untuk mengikuti program pasca sarjana (Master dan Doktor) di institusi-institusi

terkemuka di Australia.

Terkait hal di atas kami informasikan bahwa untuk periode aplikasi tahun 2014/15 proses

pendaftaran untuk mengikuti program ini akan dibuka pada 1 Feb s/d 18 Juli 2014' Bersama

surat ini pula kami dari kantor Coffey International Development selaku pihak pelaksana program

Australia Awards scholarships di Indonesia melampirkan formulir aplikasi program Australia Awards

Scholarships untuk period e 20141L5. Terlampir juga kami sertakan informasi tentang persyaratan

dan tata cara melamar.

Mengingatkamitidakmempunyaikantorcabangdidaerahmakakamimohonbantuan

Bapa(IbuuntukdapatmendistribusikaninformasidanformulirAustraliaAwardsScholarshipini

kepadaparapeminatprogramAustraliaAwardsScholarshipyangmemenuhipersyaratanseperti

yang tettera dalam lamPiran.

lika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kantor Australia

Awards pada alamat yang tertera di bagian bawah surat ini, atatt mengrrnjrrngi website kanri di

@
Atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terima kasih'

Pre-Award Manager - Australia Awards

Australia Awards Office lndonesia

Wirausaha Building, 7th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan -Jakarta t2940' lndonesia

Tel: +62 (OzLl 527 7648, Fax: +62 (OzL) 527 7649 info@australiaawardsindonesia'org

www.australiaawardsindonesia'org



E" FormulEr ApplikasE

Penibukaan program beasiswa Australia Awards Seholarships adalah 3 February 2Gtr4 dan ditutuB

pada EG Jrel; 2G14. Forrnulir pendaftaran beasiswa Australia Awards Scholarships bisa diperoieh d!

berlagai institusi seperti Pusdiklat tiap departemen, ReKorat Universitas negeri dan Swasta,

Ko;reftis, BUMN, Kantor Cabang IAL.F, kantor Australia Awards di Jakarta, atau dapat diunduh dari

Website Austratia Awards (www.australiaawardsindonesia.org). Alamat kantor Australia Awards

Office dan IALF bisa dilihat pada website Australia Awards. Pelamar harus melengkapi formulir,

merrjawab seluruh pertanyaan, dan menyerahkan formulir beserta dokumen yang diperlukan

lanqsung ke kantor Australia Awards. Sebaiknya formulir diserahkan secepat mungkin

sebelum tanggal PenutuPan,

rI. Persyaratan Mendaftar

Persyaratan minimum yang di perlukan adalah:

c Beasiswa ini terbuka bagi para individu dari sector pemerintahan dan swasta, Beasiswa ini

tidak berlaku untuk Calon Pegawai Negeri Sipil;

. pelamar tidak boleh berusia lebih dari 42 tahun pada tanggal penutupan aplikasi;

. Memiliki Indeks prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.90 (untuk geographic focus area yaitu

Aceh, NTB, NTT, Papua, Papua Barat IPK minimal 2,75);

. pelamar untuk jenjang master harus memiliki nilai IELTS minimal 5.0 atau TOEFL Institutional

/ Paper-based minimal 500 atau TOEFL Internet-based minimal 61;

. Pelamar untuk jenjang Doffior (PHD) harus memiliki nilai IELTS minimal 6'0 atau TOEFL

Institutional / Paper-based minimal 530 atau TOEFL Internet-based minimal 71;

r Pelamar harus mengambil bidang studi yang tercakup dalam bidang yang telah di prioritaskan

. Pelamar jenjang master harus sudah memliki gelar 51;

r pelamar jenjang doctor (phD) harus sudah memiliki gelar 52 dan di haruskan berposisi

sebagai pembuat kebijakan, peneliU atau dosen;

. pelamar yang sudah menerima beasiswa jangka panjang dari Australia Awards harus tinggal di

Indonesia dahulu selama 2x masa beasiswa sebelumnya;

. Menjawab semua pertanyaarr yattg terdapat pada formulir aplikasi beasiswa;

. tsersedia dan sariggup untuk ntengikuti pelatihan Bahasa Inggrls untuk l(eperluan Akademlk

(EAP) secara penuh waKu (Senin - lumat, 08'00 - 16.00) di Indonesia sebelum mengikuti

programstudidiAustralia,apabilaberhasilmendapatkanbeasiswa;

. Para pelamar dari geografis area (propinsi) yang merupakan fokus DFAT adalah mereka yang

berasal/bertempat tinggal di provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,

Papua, PaPua Barat dan Aceh.

Australia Awards Office lndonesia

Wirausaha Building, 7th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan - Jakarta L294O, lndonesia

Tel: +62 (OzLl527 7648, Fax +62 (021) 527 7649 info@australiaawardsindonesia'org

www.australi aawardsi ndonesia.org



XEl. FensYaratarn BokumentasE

Dokrirnen yang DiPerlukan :

- CoPY Akta Kelahiran;

- Copy Paspor/KTP/ kartu identitas Nasional;

- Daftar Riwayat Hidup dalam Bahasa Inggris (CV);

-Copyljasah&TranskripSlyangtelahdilegalisir(capasli)bagipelamarprogram52&53;
.Copyljasah&Transkrip52yangtelahdilegalisir(capasli)bagipelamarprogram53;

-Copyijasah&TranskripD3yangtelahdilegalisir(capasli)bagipelamarprogam52&s3
yangsebelumnyamenyelesaikanpendidikanmelaluiD4atauSlEkstensi;

- Hasil IELTS atau TOEFL original yang di keluarkan oleh institusi terkait dan diambil minimal

tahun 2013;

.ReferensiAkademikdaripembimbings2bagipelamarprograms3atauDorcor;

- Proposal peileliliarr bagi pelaitmt program s2 (50% Riset) dan pclamar program doctor'

proposal penelitian harus menggunakan format yang telah disediakan di

www.australiaawardsi ndonesia'or9'

IV. Tata cara mengikuti program Australia Awards scholarships adalah sebagai berikut :

- Melengkapi formulir pendaftaran Australia Awards Scholarship 20''41L5'

-Mengirimkan/mengajukansatu(1)rangkapformuliraplikasiyangtelahterisi
beserta.DokumenyangdiperlukanLANGsUNGkeKantorAustraliaAwards
Jakarta via pos, kurir atau diantar langsung'

- Australia Awards akan mengirimkan pemberitahuan tangsung hasil seleksi via

surat kepada masing-masing pelamar'

Australia Awards Office lndonesia

Wirausaha Building, Tth Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan -Jakarta L2940' lndonesia

Tel: +62 (OzLl 527 7648, Fax: +62 (O2Ll527 7649 info@australiaawardsindonesia'org

www.australi aawa rdsi ndonesia'org

kumen dan tidak memenuhi

persyaratan yang tertera TIDAK AKAN DIPROSES'


