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Program Fulbright Specialist memberi kesempatan bagi 
institusi Indonesia untuk mendatangkan dosen atau 
ahli dari Amerika Serikat guna berbagi keahliannya 
melalui bermacam kegiatan. Kegiatan itu termasuk: 
pengembangan kurikulum dan dosen; perencanaan 
program; pemberian kuliah umum, dan sebagainya. 
Program Fulbright Specialist dibiayai oleh Kementerian 
Luar Negeri AS (US Department of State) dan dikelola 
oleh World Learning di AS dan oleh AMINEF, sebagai 
komisi dwibangsa Fulbright, di Indonesia.

Institusi Indonesia yang mengundang Fulbright Specialist 
akan memperoleh perspektif dari dosen dan ahli yang 
berpengalaman, dan dapat membangun hubungan yang 
berkesinambungan dengan dosen, ahli dan institusi di AS.

Institusi yang ingin mendatangkan Fulbright Specialist 
harus:

• Sebuah universitas atau institusi yang berkecimpung 
dalam bidang pendidikan (seperti misalnya, museum, 
think-tank, pusat penelitian, perpustakaan, pusat 
pelatihan pemerintah atau lembaga swadaya 
masyarakat).

• Bersedia menanggung biaya penginapan, makan, dan 
transportasi lokal Fulbright Specialist selama berada 
di Indonesia. 

Prioritas akan diberikan kepada institusi yang belum 
pernah menerima Fulbright Specialist. 

Kementerian Luar Negeri AS akan menanggung 
ongkos penerbangan internasional dan honorarium 
untuk Fulbright Specialist. Institusi pengundang akan 
menanggung akomodasi, makan, dan transportasi lokal. 

Minimal 2 minggu dan maksimal 6 minggu untuk 
Specialist melakukan semua kegiatan termasuk waktu 
perjalanan, serta akhir pekan dan tanggal merah. 

Untuk aplikasi yang diajukan selambatnya 1 Mei dan 
proyeknya disetujui oleh AMINEF dan Kementerian
Luar Negeri AS, maka kegiatan Fulbright Specialist 
harus diselesaikan paling lambat 30 September
di tahun berikutnya.

Perbaruan terakhir: Juli 2018

“Program Fulbright Specialist sangat bermanfaat 
bagi Universitas Dian Nuswantoro khususnya bagi 
Fakultas Kesehatan dalam hal pengembangan jejaring 
Internasional, kerja sama riset, dan pembelajaran 
multikultural yang telah disampaikan oleh Fulbright 
Specialist Dr. Suni Petersen. Selain itu, program 
tersebut juga membantu staf kami dalam meningkatkan 
jumlah publikasi internasional yang mereka hasilkan.” 

“Program Fulbright Specialist telah memberikan 
sumbangan yang signif ikan dalam pengembangan 
kapasitas staf SEAMEO QITEP melalui diperkenalkannya 
pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika 
oleh Specialist Dr. Margareth Chmiel sebagai tren 
global dalam pendidikan sains. Program itu juga telah 
meningkatkan kerja sama antara Smithsonian Institution 
dan SEAMEO QITEP.”

“Pengalaman kami bekerja sama dengan seorang ahli 
terkemuka di bidang Medical Imaging seperti Prof. 
Geoff Dougherty melalui program Fulbright Specialist 
terbukti sangat berguna dan berkesan. Dengan program 
ini, kami berharap bahwa tujuan institusi kami yaitu 
Universitas Diponegoro dan Universitas Airlangga untuk 
menjadi universitas kelas dunia (World Class University) 
yang memiliki berbagai publikasi dan kolaborasi 
internasional dapat tercapai di masa mendatang.”

• 1 Februari untuk proyek yang dimulai tanggal 1 Mei 
atau sesudahnya

• 1 Mei untuk proyek yang dimulai tanggal 1 Agustus 
atau sesudahnya

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini, cara 
mengundang Fulbright Specialist, serta mendapatkan 
formulir aplikasi, silakan kunjungi: www.aminef.or.id > 
Mengundang Orang Amerika > Cara Mendatangkan 
Fulbright Specialist atau kirim surel ke
infofulbright_usa@aminef.or.id 
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