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Alumni Aussie? Ini Tempatmu Cari Kerja! 

 
 

JAKARTA – Kedutaan Besar (Kedubes) Australia Jakarta ada kegiatan seru nih buat para 

pencari kerja khususnya para alumni mahasiswa Australia. Datang saja ke Bursa Kerja Alumni 

Australia 2014, hari ini. 

Sekira 300 alumni perguruan tinggi dari negeri Kanguru tersebut telah mendaftar untuk hadir. 

Pada bursa kerja tersebut, para pencari kerja dapat melamar ke lebih dari 30 perusahaan, baik 

dari Indonesia maupun Australia. Job fair juga akan dimeriahkan oleh delapan perguruan tinggi 

dari Australia.  

Komisaris Perdagangan Senior Kym Hewett menyatakan, pengalaman yang didapat saat 

menuntut ilmu dan bekerja di Australia terus menjadi gabungan yang ampuh bagi alumni baru 

yang berupaya untuk membangun karier mereka sepulangnya ke Tanah Air. 
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"Alumni Australia banyak dicari oleh perusahaan dan partisipasi perusahaan dalam acara ini 

memperlihatkan kualifikasi kerja pelajar Indonesia, dan bagaimana industri mengakui nilai 

kualifikasi pendidikan Australia," ucap Hewett, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima 

koranindonesia, Sabtu (22/2/2014). 

Job fair yang dihelat oleh Komisi Perdagangan Australia, Austrade, dan dalam kemitraan dengan 

Ikatan Alumni Mahasiswa Australia (Ikama) ini, menghadirkan berbagai macam perusahaan. 

Mereka bergerak di bidang perbankan, keuangan, konsultan, properti, pertambangan, konstruksi 

dan pendidikan.  

Presiden Ikama Dr. Hermanto Dardak menyatakan, bursa kerja ini mennjadi sarana untuk 

memfasilitasi, baik alumni yang baru pulang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan maupun 

alumni yang sudah bekerja tapi ingin mengembangkan lebih lanjut karier profesinya. 

"Saya yakin, acara ini akan membantu memperkukuh hubungan yang mengarah pada 

sumbangsih percepatan pembangunan di Indonesia," ujarnya. 

Asyiknya lagi, selain mencari kerja, pengunjung juga dapat mengikuti seminar yang membahas 

strategi pengembangan profesi. Sesi seminar ini akan diisi alumni dari berbagai bidang karier. 

Bursa Kerja Alumni Australia yang perdana sendiri dilaksanakan dengan berhasil pada 2012 lalu 

itu, disponsori oleh CPA Australia, Standard Chartered Bank, CIMB Niaga Bank, Contact 

Singapore, Bina Nusantara (Binus) Group, HM Sampoerna Tbk dan Price Waterhouse Cooper. 

Lebih dari 16 ribu pelajar Indonesia yang saat ini menuntut ilmu di lembaga-lembaga pendidikan 

Australia, jumlah alumninya terus tumbuh menjadi puluhan ribu. 

Sekadar informasi, Australia merupakan tujuan menuntut ilmu yang terdepan bagi pelajar 

Indonesia selama lebih dari 60 tahun. Banyak alumni yang telah berkontribusi kepada negara 

masing-masing seperti menjadi pemimpin di sektor pemerintah, dunia usaha dan 

kemasyarakatan, dengan banyak ilmuwan, melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu 

S3, serta peneliti berpendidikan Australia di seluruh Indonesia. (rfa) 


