
 
Tackling Marine Pollution Issues through Recycling    

Short Term Awards 
 
Australia Awards in Indonesia mengundang para kandidat yang bekerja di bidang penanggulangan 
polusi laut untuk mengirimkan aplikasi studi singkat  bertema Tackling Marine Pollution Issues 
through Recycling. Kandidat yang terpilih akan berkesempatan untuk mengeksplorasi teknologi, 
kebijakan/regulasi dan penelitian-penelitian di Australia untuk mengurangi polusi laut yang bisa 
diaplikasikan di Indonesia.  
 
Studi singkat ini bertujuan untuk mendukung rencana Pemerintah Indonesia dalam mengurangi 
sampah laut hingga 70 persen pada tahun 2025. Studi singkat ini ditujukan bagi 25 orang 
perwakilan dari lembaga pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta, BUMN/D dan LSM 
dengan minat atau pengalaman dalam hal daur ulang, manajemen dan pengelolaan sampah dan 
lingkungan.  

Persyaratan peserta adalah sebagai berikut: 
 

• Perwakilan dari lembaga pemerintahan Indonesia di tingkat pusat dengan pengalaman 
kerja minimum selama 4 tahun di bidang dan posisi yang relevan dengan pembentukan 
kebijakan/regulasi mengenai polusi laut. Lembaga/badan dan Kementerian terkait meliputi: 

• Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; 

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;    

• Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

• Kementerian Lingkungan dan Kehutanan;   

• Perwakilan pemerintah daerah/distrik yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi 
kegiatan daur ulang di daerahnya;  

• Operator atau manajer pusat daur ulang yang bertugas dalam proses daur ulang sampah 
di perusahaan swasta atau BUMN/D; 

• Perwakilan LSM yang fokus kepada daur ulang, manajemen sampah dan lingkungan; 

• Memiliki Diploma 3, atau gelar yang lebih tinggi; 

• Memiliki izin dari organisasi tempat bekerja untuk mengikuti studi singkat; 

• Berkomitmen untuk menyusun dan mengimplementasikan proyek pengembangan sebagai 
bagian dari studi singkat;  

• Berkomitmen untuk terlibat secara aktif, mengembangkan jejaring dengan berbagai 
pemangku kepentingan termasuk di Australia;  

• Berkomitment untuk menyebarluaskan pembelajaran dari studi singkat dengan kolega atau 
rekan sejawat; 

• Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dalam lingkungan profesional. Kemampuan Bahasa 
Inggris pelamar akan dinilai melalui wawancara via telepon dan bukti lainnya yang 
disertakan dalam berkas lamaran (surat bukti pernah studi, tinggal atau bekerja di negara 
berbahasa Inggris atau di lingkungan berbahasa Inggris, sertifikat hasil studi, kursus atau 
tes bahasa Inggris). 
 
 

Informasi lebih lanjut mengenai tujuan studi singkat dapat dipelajari di halaman berikut. 



 
Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti studi singkat, peserta akan bisa: 

• Memahami permasalahan dasar dari polusi laut di Indonesia;  

• Memahami berbagai hukum, kebijakan, regulasi dan kesepakatan yang berlaku saat ini 
yang melindungi lautan dari polusi laut; 

• Mendiskusikan/mengidentifikasi kemungkinan regulasi kreatif untuk mendukung solusi 
teknis inovatif yang bisa diterapkan secara komersial untuk mengurangi polusi laut; 

• Membandingkan solusi untuk berbagai sistem dan teknologi (termasuk solusi teknologi 
hijau) yang ada di Indonesia dan Australia yang mendukung industri daur ulang; 

• Menganalisa upaya untuk memerangi polusi laut di berbagai daerah di Indonesia  dan 
bagaimana masyarakat secara individu melalui LSM atau organisasi swasta dan 
pemerintah terlibat dalam mengurangi polusi plastik di seluruh Indonesia;  

• Membangun pemahaman bersama antara berbagai organisasi yang terlibat mengenai 
tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menangani permasalahan polusi laut;  

• Mendesain strategi untuk melibatkan sektor swasta dalam menemukan solusi melalui 
ekonomi sirkular untuk mengurangi polusi laut dan membangun sistem pengelolaan 
sampah yang berkelanjutan;  

• Membangun jejaring dengan individu dan organisasi-organisasi terkait untuk 
meningkatkan peran, kolaborasi dan kesempatan bisnis.  
 

Jadwal Studi Singkat: 

- Lokakarya Pra-studi: 9 – 11 Juli 2019 

- Kursus di Australia: 2 – 13 September 2019 

- Lokakarya Paska-studi: 3 – 5 December 2019 
 
 
Aplikasi HARUS diserahkan selambat-lambatnya pada Senin, 29 April 2019 pukul 23.59 
WIB melalui tautan ini.   

Beasiswa studi singkat Australia Awards merupakan beasiswa penuh. Seluruh biaya, termasuk 
biaya perjalanan, akomodasi, dan uang saku selama studi singkat akan ditanggung oleh 
Australia Awards. 

Untuk informasi lebih lanjut dan pengajuan aplikasi studi singkat, kunjungi situs web Australia 
Awards di Indonesia:  www.australiaawardsindonesia.org. 

 

Perempuan dan penyandang disabilitas sangat dianjurkan untuk mendaftar. 

 

 

https://www.cognitoforms.com/AustraliaAwardsInIndonesia1/TacklingMarinePollutionIssuesThroughRecycling

