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Jika lbu membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kantor Australia

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

wulw.a ustral iaawardsindonesia.org

Atas perhatian dan keflasama lbu, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

\---- 
------

/47€
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 : http://oasis.ausaid.gov.au

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 20t51L6.

- Formulir pendaftaran dapat di unduh melalui www.australiaawardsindonesia.orq, 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 besefta

dokumen yang diperlukan LANGSUNG ke Kantor Australia Awards lakarta 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 pnbritaskan untuk melamar secara online, Untuk

pendaftaran tertulis sebaiknya formulir diserahkan secepat mungkin sebelum tanggal

penutupan.

II .Persyaratan Mendaftar

Persyaratan minimum yang di perlukan adalah:

. Beaqiswa 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.

o 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 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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o Pelamar jenjang master harus sudah memliki gelar 51.

. 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 semua pertanyaan yang terdapat pada formulir aplikasi beasiswa.

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

(EAP) secara penuh waktu (Senin - 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.

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

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

yang sebelumnya menyelesaikan pendidikan melalui D4 atau 51 Ekstensi.

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

tahun 2014.

- Referensi Akademik dari pembimbing 52 bagi pelamar program 53 atau DoKor.

- Proposal penelitian bagi pelamar program 52 (50o/o Riset) dan pelamar program DoKor.

Proposal penelitian harus menggunakan format yang telah disediakan di

www.a ustraliaawa rdsindonesia.org

Pengumuman hasil seleksi

Australia Awards akdn mengirimkan pemberitahuan langsung hasil seleksi via surat eleKronik (E-

mail) kepada masing-masing pelamar sebelum Desember 2015.

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

persyaratan yang teftera TIDAK AKAN DIPROSES.
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Lampiran II:

Daftar Organisasi Prioritas Australia Awards Indonesia

. Kementerian Sekretariat Negara

. KementerianPerdagangan

. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

. Badan Kebijakan Fiskal (BKF)

. Direktorat Jenderal Pajak

. DirektoratJenderal Perbendaharaan

. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

. KementerianKehutanan

. Kementerian Kelautan dan Perikanan

. Kementerian Luar Negeri

. Kementerian Sosial

. KementerianKesehatan

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
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