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Program Fulbright English Teaching Assistant (ETA) 
memberikan bantuan tenaga sukarelawan penutur asli 
bahasa Inggris dari Amerika Serikat (AS) bagi SMA, SMK, 
dan madrasah di Indonesia. Para Fulbright ETA adalah warga 
negara AS lulusan S1 atau S2 yang menerima beasiswa 
Fulbright untuk menjadi asisten guru bahasa Inggris. 
Program itu berlaku di berbagai negara di dunia termasuk 
Indonesia. Para ETA di Indonesia ini akan membantu guru 
bahasa Inggris di kelas X & XI selama 20–25 jam per minggu.

Program ETA di Indonesia dimulai pada tahun 2004 
dengan penempatan para ETA di lima sekolah. Sejak 
tahun 2004 jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan 
ETA telah berkembang mencapai total 413 sekolah 
selama kurun waktu 13 tahun, atau sekitar 30 sekolah 
per tahun. Program ETA menawarkan cara yang hemat 
untuk menghadirkan seorang penutur asli bahasa Inggris 
ke dalam kelas. Hal inilah yang membuat banyak sekolah 
tertarik pada program ini.

1. SMA, SMK atau madrasah di luar wilayah Jabodetabek
2. Bersedia menyediakan bagi ETA tempat tinggal yang 

memiliki fasilitas yang memenuhi standar keamanan 
dan kesehatan tertentu

3. Bersedia mengikuti aturan program Fulbright ETA
4. Bersedia membantu ETA mengurus ijin tinggalnya di 

Indonesia
5. Memiliki minat yang tinggi untuk meningkatkan 

keterampilan berbahasa Inggris murid-muridnya
6. Terbuka terhadap ide-ide/strategi pengajaran bahasa 

Inggris yang baru dan memfasilitasi terjadinya proses 
transfer ilmu

• Memberikan kesempatan pada para murid dan para 
guru untuk secara aktif mempraktikkan penggunaan 
bahasa Inggris

• Membantu mengembangkan suasana kelas yang 
mendorong murid-murid untuk berkomunikasi 
dalam bahasa Inggris dengan harapan hal ini akan 
memperbaiki keterampilan bahasa Inggris mereka

• Meningkatkan saling pengertian serta membantu 
perkembangan hubungan positif antara Indonesia dan 
AS

Sepuluh bulan, dari bulan Juli sampai dengan Mei tahun 
berikutnya.

Struktur pembiayaan dalam Program Fulbright ETA 
bersifat cost-sharing. Artinya, sekolah penerima bantuan 
ETA berkewajiban membayar uang sewa/kontrak 
tempat tinggal bagi ETA. Sedangkan Fulbright akan 
menanggung biaya hidup ETA dan biaya penerbangan 
ke Indonesia pulang pergi. 

1 Februari

Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi staf 
AMINEF lewat email infofulbright_usa@aminef.or.id 
atau telepon 021-5793 9085 / 9086

• Pendaftaraan dibuka setiap tahun mulai 1 November
• Unduh formulir aplikasi dari situs www.aminef.or.id 

di bagian ”Mengundang Orang Amerika” atau hubungi 
AMINEF di infofulbright_usa@aminef.or.id 

• Isi formulir aplikasi dengan baik 
• Kirimkan aplikasi ke alamat kantor atau alamat 

email AMINEF yang tertera di dalam formulir aplikasi 
sebelum batas akhir penyerahan formulir aplikasi

• Seleksi sekolah penerima ETA akan dibahas 
bersama oleh AMINEF, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama setelah 
penutupan pendaftaran

• Sekolah yang dipilih menjadi penerima bantuan ETA 
akan dihubungi oleh AMINEF secara tertulis
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