
 
 
Kerjasama AIC dan OpenLearning untuk menyelenggarakan program keterampilan di 
indonesia  
 

 
 
 

The Australia-Indonesia Centre dan OpenLearning telah melakukan kerjasama untuk 
menyelenggarakan beberapa program di Indonesia yang akan meningkatkan kemampuan riset dan 
kolaborasi.  
 
Pengetahuan AIC dalam menjalin kemitraan penelitian yang kuat di kedua negara dan berbagai 
disiplin ilmu akan menjadi dasar kursus pembelajaran online menggunakan platform OpenLearning 
dan merancang pengetahuan. 
 
AIC dan OpenLearning memiliki tujuan yang sama untuk menyediakan akses ilmu pengetahuan yang 
lebih luas dan membantu membangun komunitas praktis.  
 
“AIC telah berhasil menyatukan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu untuk mengatasi masalah 
yang kompleks dan menemukan solusi,” menurut Direktur Eksekutif AIC Eugene Sebastian. 
 
 
 



 
 
“Kami senang dapat bekerja dengan pendidik online yang memiliki minat yang sama, dan akan 
membantu menyebarkan pengetahuan kami kepada lebih banyak peneliti. Ini adalah langkah penting 
berikutnya untuk AIC," ungkapnya. 
 
Materi akan dibuat pada platform OpenLearning yang telah dibangun untuk membuat pelajar merasa 
diberdayakan dengan pembelajaran mereka yang lebih dalam dan termotivasi untuk menerapkannya 
di komunitas mereka. 
 
“Bermitra dengan AIC sejalan dengan tujuan OpenLearning untuk meningkatkan akses ke pendidikan 
berkualitas tinggi,” menurut Cherie Diaz, Direktur Pelaksana Australia di OpenLearning. 
 
“OpenLearning mampu memenuhi kebutuhan AIC dalam menciptakan komunitas yang kaya akan 
pengalaman praktik untuk apa yang secara tradisional disampaikan secara tatap muka,” ungkapnya. 
 
AIC baru saja mengumumkan empat proyek percontohan baru di bawah program Partnership for 
Australia-Indonesia (PAIR), didukung oleh Pemerintah Australia untuk mempertemukan tim ilmuwan 
dari Australia dan Indonesia guna memberikan gagasan tentang cara mengatasi tantangan yang 
dihadapi masyarakat dan industri di provinsi tersebut. Sulawesi Selatan. 
 
Materi yang disajikan akan memberikan contoh dan pembelajaran praktis tentang bagaimana 
menyatukan tim internasional  dan berbagai disiplin ilmu. Kursus awal akan dibangun selama 6 bulan 
ke depan dengan dukungan tim desainer pembelajaran OpenLearning dan menerapkan praktik terbaik 
saat ini dalam pendidikan online. 
 

Tentang AIC 
The Australia-Indonesia Centre adalah konsorsium dari 11 universitas terkemuka dalam bidang riset di kedua 
negara. Misinya adalah untuk memajukan hubungan antar individu dalam sains, teknologi, pendidikan dan 
inovasi. 

Kunjungi AIC website untuk informasi lebih lanjut. 

Tentang OpenLearning 

OpenLearning adalah platform pendidikan online global dengan 2,5 juta pelajar yang memungkinkan 
universitas, kolese, dan pendidik untuk membuat, merancang, menyampaikan, dan memasarkan kursus 
singkat, kredensial mikro, dan kualifikasi mereka secara online. 
 

 

https://ausindcentre.org/


 
Tentang PAIR 
Program PAIR adalah program unggulan untuk model penelitian terbaru AIC, yang didanai oleh Pemerintah 
Australia dan didukung oleh Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan sebelas 
universitas mitra AIC di Australia dan Indonesia. 

 


