
Australia Awards Jakarta, 3 Februari 2015 

Kepada Yth : 

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 


Jln. Tamansari 64 Bandung 


Phones: 2503147-2504048 


Perihal : Informasi tentang program beasiswa Pascasarjana 

Australia Awards Scholarships - Periode Aplikasi 2015/16 

Lampiran : Persyaratan dan Tata Cara Mendaftar, Daftar Organisasi Perioritas Australia 

Awards Indonesia. 

Dengan hormat, 

Dalam rangka kerjasama pembangunan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia 

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

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

beasiswa pascasarjana - Australia Awards Scholarships untuk para pegawai negeri sipil, tenaga

tenaga LSM Indonesia, dosen perguruan tinggi negeri dan swasta, dan perorangan untuk mengikuti 

program pasca sarjana (Master dan Doktor) di institusi-institusi terkemuka di Australia. 

Terkait hal diatas kami informasikan bahwa untuk periode aplikasi tahun 2015/16 proses 

pendaftaran untuk mengikuti program ini akan dibuka pada tanggal 1 Feb sId 30 April 2015. 

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 periode 2015/16. Terlampir juga kami sertakan informasi 

tentang persyaratan dan tata cara melamar. 

Mengingat kami tidak mempunyai kantor cabang di daerah, maka kami mohon bantuan 

bapak/ibu untuk dapat mendistribusikan informasi dan formulir Australia Awards Scholarship ini 

kepada para peminat program Australia Awards Scholarships yang memenuhi persyaratan seperti 

yang tertera dalam lampiran. 

Melalui surat ini kami ingin menyampaikan bahwa informasi di dalam surat ini dan formulir 

tersebut hanya diperuntukkan kepada kementerian dan lembaga pemerintahan, Universitas, NGO 

dan instllusi lainnya, dJluar 13 organisasi prioritas Australia Awards Indonesia. Kami lampirkan 

daftar organisasi prionlas Australia Awards Indonesia dalam surat inl: Informasi mengenai 

perbedaan periode pendaftaran akan di informasikan lebih lanjut kepada ke 13 organisasi terkait. 
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Jika Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut,silahkan menghubungi kantor Australia 

Awards pada alamat yang tertera di bagian bawah surat ini, atau mengunjungi website kami di 

www.australiaawardsindonesia.org 

Atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami sampaikan terima kasih. 

Hormat kami, 

Jeffrey Herbert 

Program Director 
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Lampiran I 

I. Formulir Applikasi dan Tatacara Pendaftaran 

Pembukaan program beasiswa Australia Awards Scholarships adalah 1 February 2015 dan ditutup 


pada 30 April 2015. 


Pendaftaran online 


Pendaftaran secara online dapat dilakukan di : bttt:1:/Ioasis.ausaic.Lggv.al,! 


Saat mendaftar secara online, seluruh dokumen pendukung penting wajib diunggah ke OASIS untuk 


memenuhi persyaratan spesifik bagi Indonesia. 


Pendaftaran tertulis 

Melengkapi formulir pendaftaran Australia Awards Scholarship 2015/16. 


Formulir pendaftaran dapat di unduh melalui www.australiaawardsindonesia.org, atau bisa 


di dapat melalui kantor Australia Awards jika tidak memiliki akses internet. 


Formulir pendaftaran dapat di perbanyak dengan cara di fotokopi. 


Mengirimkan/mengajukan satu (1) rangkap formulir aplikasi yang telah terisi beserta 


dokumen yang diperlukan LANGSUNG ke Kantor Australia Awards Jakarta via pos, kurir 


atau diantar langsung. Jika dikirim via pos dan kurir, maka pendaftaran dengan tanggal 


cap pos setelah tanggal penutupan TIDAK akan di terima. 


Para calon pelamar lebih di prioritaskan untuk melamar secara online. Untuk 

pendaftaran tertulis sebaiknya 'ormulir diserahkan secepat mungkin sebelum tanggal 

penutupan. 

II .Persyaratan Mendaftar 

Persyaratan minimum yang di perlukan adalah: 

• 	 Beasiswa ini terbuka bagi para individu dari sektor 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 IEL TS minimal 5.0 atau TOEFL Institutional 

/ Paper-based minimal 500 atau TOEFL Internet-based minimal 59. 

• 	 Pelamar untuk jenjang Doktor (PHD) harus memiliki nilai IELTS minimal 6.0 atau TOEFL 

Institutional/Paper-based minimal 550 atau TOEFL Internet-based minimal 79. 

• Pelamar harus mengambil bidang studi yang tercakup dalam bidang yang telah di prioritaskan. 
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• 	 Pelamar jenjang master harus sudah memliki gelar 5l. 

• 	 Pelamar jenjang doctor (PhD) harus sudah memiliki gelar 52 dan di haruskan berposisi 

sebagai pembuat kebijakan, peneliti atau dosen. 

• 	 Pelamar yang sudah menerima beasiswa jangka panjang dari Australia Awards harus tinggal di 

Indonesia dahulu selama 2x masa beasiswa sebelumnya. 

• 	 Menjawab semlJa pertanyaan yang terdapat pada formulir aplikasi beasiswa. 

• 	 Bersedia dan sanggup untuk mengikuti pelatihan Bahasa Inggris untuk Keperluan Akademik 

(EAP) secara penuh waktu (5enin - Jumat, 08.00 - 16.00) di Indonesia sebelum mengikuti 

program studi di Australia, apabila berhasil mendapatkan beasiswa. 

• 	 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. 

III. Persyaratan Dokumentasi 

Dokumen yang Diperlukan : 

Copy Akta Kelahiran. 


Copy Paspor/KTP/ kartu identitas Nasional. 


Daftar Riwayat Hidup dalam Bahasa Inggris (CV). 


Copy Ijasah & Transkrip 51 yang telah dilegalisir (cap asli) bagi pelamar program 52 & 53. 


Copy ljasah & Transkrip 52 yang telah dilegalisir (cap asli) bagi pelamar program 53. 


Copy ijasah & Transkrip D3 yang telah dilegalisir (cap asli) bag; pelamar progam 52 & 53 


yang sebelumnya menyelesaikan pendidikan melalui D4 atau 51 Ekstensi. 


Hasil IElT5 atau TOEFL original yang di keluarkan oleh institusi terkait dan diambil minimal 


tahun 2014. 


Referensi Akademik dari pembimbing 52 bagi pelamar program 53 atau Doktor. 


Proposal penelitian bagi pelamar program 52 (500/0 Riset) dan pelamar program Doktor. 


Proposal penelitian harus menggunakan format yang telah disediakan di 


www.australiaawardsindonesia.org 


Pengumuman hasil seleksi 

Australia Awards akan mengirimkan pemberitahuan langsung hasil seleksi via surat elektronik (E

mail) kepada masing-masing pelamar sebelum Desember 2015. 

NB : Formulir aplikasi yang tidak memiliki kelengkapan dokumen, dan tidak memenuhi 

persyaratan yang tertera TIDAK AKAN DIPROSES. 

Australia Awards Office Indonesia 

Wirausaha Building, ih Floor, JI. H.R. Rasuna Said Kav. C-5, Kuningan - Jakarta 12940, Indonesia 


Tel: +62 (021) 5277648, Fax: +62 (021) 527 7649 info@australiaawardsindonesia.org 

www.australiaawardsindonesia.org 


http:www.australiaawardsindonesia.org
mailto:info@australiaawardsindonesia.org
http:www.australiaawardsindonesia.org


lampiran II: 

Daftar Organisasi Prioritas Australia Awards Indonesia 

• Kementerian Sekretariat Negara 

• Kementerian Perdagangan 

• Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 

• Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 

• Direktorat Jenderal Pajak 

• Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

• Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

• Kementerian Kehutanan 

• Kementerian Kelautan dan Perikanan 

• Kementerian Luar Negeri 

• Kementerian Sosial 

• Kementerian Kesehatan 

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
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Australia Awards Indonesia 

roses pendaftaran Further information 
:md<;tftaran online 

Website: W'hW.australiaawardsindonesia.org 
:mdaftaran secara online dapat dilakukan di: https://oasis. 
Jsaid.gov.au 
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Australia Awards Indonesia 

Australia Awards 
Beasiswa Australia Awards menawarkan kesempatan bagi Anda 
untuk meraih kualifikasi yang diakui secara internasional dari 
univerSitas di Australia. Kami juga akan memberikan tunjangan 
dan dukungan yang diperlukan untuk menyelesaikan studi 
Anda. 

Proses seleksi beasiswa yang kompetitif ini terbuka untuk umum 
dan menyediakan kesempatan yang sama ke semua orang 
tanpa memandang gender. suku dan disabilitas. 

Fokus Wilayah Geografis saat ini: 

Aceh 

Nusa Tenggara Barat 

Nusa Tenggara Timur 

Papua 

Papua Barat 

Jenjang studl 
Beasiswa ini memberikan kesempatar 
Indonesia untuk meraih kualifikasi pascasarjana 
lembaga pendidikan tinggi di 

Bidang studi prioritas 
Bldang studi prioritas bagi Indonesia adalah: 

Pertumbuhan yang berkelanjutan dan manajemen ekonomi; 

Demokrasi, keadilan dan pemerintahan yang baik; 

Investasi untuk pembangunan manusia; serta 

Keamanan dan kedamaian. 

mAnv;:!ngkut sektor-sektor prioritas dan area studi 
www.australiaawardsindonesia.org 

Manfaat-manfaat Australia Awards 
Para penerima beasiswa secara umum menerima manfaat
manfaat berikut ini: 

Pra-Kursus bahasa Inggris dllndonesia; 


Tunlangan hidup di Indonesia selama pelatihan; 


Biaya-biaya pemeriksaan medis dan rontgen; 


Dana penunjang di awal masa perkuliahan; 


Siaya pendidikan penuh di Australia; 


Biaya hidup selama di Australia; 

P,mnAn:;!l:m Akademik di Australia sebelum 

Asuransi Kesehatan Mahasiswa Luar Negeri selama masa 
beasiswa di Australia; 

Bantuan tutorial tambahan jika diperlukan; 

serta 
Penelitian lapangan di Indonesia atau di Australia. 

Tanggal pendaftaran untuk studi yang dlmulai di 
Australia pada 2016 
Tanggal pembukaan: 1 Februari 2015 

Tanggal penutupan: 30 April 2015 

Pendaftaran atau dokumen-dokumen pendukung yang 
diterima setelah tanggal tersebut tidak akan dipertimbengkan. 

Kriteria pemenuhan persyaratan . 
Para pendaftar Australia Awards wajib memenuhi semua 

In sebagaimana dirinci di Panduan 
(Scholarships Policy Handbook) yang dapat 

ditemukan di: 

http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages,lscholafhandbook.aspx 

Selain daripada pemenuhan persyaratan minimum mendasar ini, 
para kandidat dari Indonesia juga wajib memenuhi persyaratan 
khusus terkait masing-masing negara sebagai berikut: 

mendaftarkan diri untuk area studi yang termasuk dalam 
bidang-bidang prioritas pembangunan (Iihat "Bidang Studi 
Prioritas" di atas) 

tidak melewatl usia 42 tahun pada saat penutupan 
pendaftaran 

bagi para pendaftar untuk jenjang PhD, nilai 
kecakapan bahasa Inggris sekurang-kurangnya untuk 
IELTS (atau 550 untuk paper-based TOEFL atau untuk 
internet-based TOEFL) 

HasillELTS atau TOEFL wajib merupakan hasil terbaru 
(hasil tes yang diambil di tahun 2014 ke atas) 

Kontak info test centre yang melaksanakan tes TOEFL 
wajib disertakan untuk verifikasi hasil tes TOEFL 

or",nrd,., or",n",n"<l satu hasil tes TOEFL 

telah meraih oelar sariana S 1 iika mendaftarkan did untuk 
jenjang 

telah meraih gelar Masters jika mendaftarkan did untuk 
program Doctorate 
jika mendaftar untuk jenjang Doctorate. para pendaftar yang 
akan dipertimbangkan hanyalah pendaftar yang merupakan 
dosen universitas dan lembaga pendidikan tinggi serta staf 
lembaga penelitian. atau selain dari itu merupakan para 
pembuat kebijakan serta para kandidat yang ditargetkan di 
badan-badan lainnya yang terkait dengan kegiatan-kegiatan 
Pemerintah Australia 

Australia Awards Indonc! 

r'lonrl<lft<lr PhD 
komponen 

Dokumen-dokumen pendukung 

Para pendaftar wajib melampirkan semua dokumen pendukur 
terkait yang dipaparkan di Panduan Kebijakan Beasiswa 
pada saat mereka mendaftar. Dokumen yang dilegalisir wajib 
menggunakan cap basah. 

Para pendaftar juga wajib menyediakan dokumen penting 
berikut untuk memenuhi persyaratan spesifik terkait Indonesia 
Jika setidak-tidaknya satu dokumen penting di bawah ini tidak 
disertakan, pendaftaran Anda akan drtolak secara otomatis: 

salinan akta kelahiran atau setaranya 

Curriculum Vitae terbaru 

ijazahjgelar pendidikan tingkat lanjut dan tingkat tinggi re: 
(dilegalisir* ) 

transkrip nilai pendidikan tingkat lanjut dan tingkat tinggi 
resmi (dilegalisir') 
hasil tes kecakapan bahasa Inggris IELTS atau TOEFL asl 
yang terbaru (hasil tes yang diambil di tahun 2014 ke ata~ 
Tes prediksi TOEFL TIDAK diterima 

para pendaftar jenjang Masters juga wajib melampirkan 
ijazahjtranskrip gelar D3 yang tejah dilegalisir jika 
menggunakan ijazahjtranskrip D4 atau kelanjutan S 1 

akademik dari pembimbing S2 bagi para kandic 
LJUvlVlo.le, serta 

pendaftar 
mencakup sekurang-kllranonv;; 


penelitian wajib melengkapi 

formulir pendaftaran, 


para pendaftar yang mendaftar secara online (melalui 
OASIS) wajib untuk juga mengunggah formulir 'Additlona 
information for online application (OASIS)' yang telah diisi 
Formulir ini dapat diunduh melalui 
www.australiaawardsindonesia.org. 

'Wajib dilegalisiroleh lembaga resmi yang mengeluarkan 
dokumen terkait atau Notaris, 

Untuk daftar lengkap dokumen yang wajib disertakan, 
mohon merujuk pada formulir pendaftaran Australia Awa 
Scholarships. 
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