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Lampiran : Persyaratan dan Tata Cara Mendaftar

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 AusAID (the Australian Agency for Intemational Development)

setiap tahunnya menyediakan kurang lebih 400 beasiswa pascasarjana - Australian
Development Scholarships (ADS) 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 20llll2 proses
pendaftaran untuk mengikuti program ini akan dibuka pada 6 Juni s/d 26 Aeustus 2011.
f-

Bersama surat ini pula kami dari kantor IDP selaku pihak pelaksana program ADS di Indonesia,

melampirkan formulir aplikasi program ADS untuk periode 20lIlI2. Terlampir juga kami
sertakan informasi tentang persyaratan dantata cara melamar.

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

bapak/ibu untuk dapat mendistribusikan informasi dan formulir ADS ini kepada para peminat

program ADS yang memenuhi persyaratan seperti yang tertera dalam lampiran.

Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi kantor ADS pada

alamat yang tertera di bagian bawah surat ini, atau mengunjungi website kami di
www. adsindonesia. or. id

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu,

Hormat kami,

kami sampaikan terima kasih.

ADS Office
Jakarta

Lampiran
Gedung Wirausaha Lt 7

Jl. H,R. Rasuna Said Kav, C-5, Kuningan - Jakarta 12940, lndonesia

Telp: +62 21 527 7648Fax: +$221 527 7649 I 521 4227

Website: www.adsindonesia,or,id
Email: info@adsindonesia.or.id
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Lampiran

I. Formulir Applikasi

Pembukaan program beasiswa ADS adalah 6 Juni 20ll dan ditutup pada 26 Agustus 2011.

Formulir pendaftaran beasiswa ADS bisa diperoleh di berbagai institusi seperti Pusdiklat tiap

departemen, Rektorat Universitas negeri dan Swasta, Kopertis, BUMN, Kantor Cabang IALF,

Kantor cabang IDP, kantor ADS di Jakarta, atau bisa didownload di Website ADS

(www.adsindonesia.or.id). Alamat kantor IDP dan IALF bisa dilihat di website ADS. Pelamar

harus melengkapi formulir, menjawab seluruh pertanyaan dan menyerahkan formulir beserta

dokumen yang diperlukan langsung ke kantor ADS. Sebaiknya formulir diserahkan secepat

mun g kin s eb elum tan g g al p en atap an.

II .Persyaratan Mendaftar

Secara Khusus, Kandidat wajib:

o Melamar untuk program studi yang termasuk di dalam salah satu dari keempat bidane

prioritas pembangunan;

o Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.9 pada skala 4 (atau minimal 2.75

untuk pelamar dari geografis area (propinsi) yang menjadi fokus AusAID seperti termuat

dalam dokumen AusAID Country Strategy) dan kemampuan berbahasa Inggris yang

dibuktikan dengan nilai IELTS minimal 5,0 (TOEFL Institusional /paper based minimal 500

atau TOEFL Internet Based minimal 39). IELTS atau TOEFL harus yang terbaru (minimal

diambil tahun 2010 atau 20Il). TOEFL yang dilampirkan minimal 1 copian original yang

dikeluarkan insitusi TOEFL terkait; dan nilai bahasa Inggris lainnya tidak akan diterima.;

o Telah memiliki gelar sarjana Strata 1, apabila melamar untuk program Master;

o Telah memiliki gelar sarjana Strata 2, apabrla melamar untuk program Doktor;

o Melamar untuk program studi dengan jenjang yang lebih tinggi dibandingkan dengan

tingkat pendidikan tertinggi pelamar saat mengajukan aplikasi;

. Apabila melamar untuk program Doktor, pelamar harus merupakan staf pengajar

universitas, institusi peguruan tinggi, lembaga penelitian, pengambil kebijakan utama dan

kandidat target pada lembaga-lembaga yffirg berkaitan dengan kegiatan-kegiatan AusAID.

Sangat diharapkan bagi pelamar program Doktor untuk memiliki surat dukungan yang

dikeluarkan oleh universitas di Australia untuk program studi yang dituju;
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. Menjawab semua pertanyaan yang terdapatpada formulir aplikasi beasiswa;

o 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, apabilaberhasil mendapatkan beasiswa;

o Tidak berusia lebih dari 42tah,mpada saat melamar.

o Para pelamar dari geografis area (propinsi) yang merupakan fokus AusAID adalah mereka

yang berasal/bertempat tinggal di provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Bartt,
Papuao Papua Barat dan Aceh.

lII. Persy aYatan Dokumentasi

Dokumen yang Diperlukan :

- Copy Akta Kelahiran
- Copy PasporA(TP/ kartu identitas Nasional
- Daftar Riwayat Hidup dalam Bahasa Inggris (CV)
- Copy Ijasah & Transkrip 51 yang telah dilegalisir (cap asli) bagi pelamar program 32 &

S3

- Copy Ijasah & Transkrip 52 yang telah dilegalisir (cap asli) bagi pelamar program 53
- Hasil IELTS atau TOEFL original yang diambil minimal tahun 2010 atau20ll
- Referensi akademik dari pembimbing 32 bagi pelamar program 53
- Proposal penelitian bagi pelamar program 52 (Full Research) dan pelamar program 53

IV. Tata cara mengikuti program ADS adalah sebagai berikut :

- Melengkapi formulir pendaftaran ADS 20llll2.
- Mengirimkan/mengajukan tiga (3) rangkap formulir aplikasi yang

telah terisi beserta. dokumen yang diperlukan LANGSUNG ke kantor
ADS Jakarta via pos, kurir atau diantar langsung.

- ADS akan mengirimkan pemberitahuan langsung hasil seleksi via
surat kepada masing-masing pelamar.

NB:
Formulir aplikasi yang tidak memiliki kelengkapan dokumen, dan
tidak memenuhi persyaratan yang tertera TIDAK AKAN
DIPROSES.
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