
      
 
 
Permintaan untuk Pernyataan Minat (Call for Expression of Interest ) 

Tenaga Ahli untuk Pembangunan Papua dan Papua Barat  
  

Pendahuluan 
Perbaikan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas 

pembangunan pemerintah di Papua dan Papua Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Hal ini 

juga sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang mengutamakan perbaikan pelayanan dasar, 

perlindungan sosial dan perbaikan kualitas kehidupan masyarakat. 

Pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat tengah melakukan upaya-upaya untuk mempercepat 

pencapaian tujuan pembangunan di masing-masing daerah. Berbagai inovasi, kebijakan dan program 

dirancang agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan konteks pembangunan di Papua 

dan Papua Barat.  Pada saat yang sama, pemerintah daerah juga melaksanakan tugas-tugas yang 

menjadi urusan daerah seperti yang ditetapkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

Dalam upaya-upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan dalam pelaksanaan tugas-

tugasnya, pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat membutuhkan dukungan pengetahuan dan 

keterampilan baik dalam bentuk pelatihan maupun pendampingan oleh tenaga ahli. 

KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) merupakan sebuah fasilitas kerja-

sama Pemerintah Indonesia dan Australia untuk mendukung program-program Pemerintah Indonesia 

dan daerah untuk mencapai sasaran-sasaran nasional dan daerah dalam mengentaskan kemiskinan 

melalui peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan dasar dan dengan meningkatkan peluang ekonomi 

non-pertanian bagi masyarakat miskin.  

Di Papua dan Papua Barat, KOMPAK bersama Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur 

Indonesia) yang merupakan mitra pelaksana KOMPAK di Papua dan Papua Barat, mendukung 

pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui: (a) program percontohan perbaikan pelayanan dasar; 

(b) penyediaan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah, dan (c) penyediaan 

tenaga ahli untuk mendukung perumusan, evaluasi dan perbaikan kebijakan dan program di daerah. 

Terkait dengan dukungan bagi pembangunan di Papua dan Papua Barat tersebut, KOMPAK dan BaKTI 

berencana untuk membentuk bursa tenaga ahli (pool of experts) yang berisi tenaga ahli dalam bidang 

kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, inovasi ekonomi rakyat, kebijakan public dan 

kebijakan social, literasi khusus untuk suku-suku terpencil dan bidang lainnya yang relevan. Tenaga ahli 

akan diberi penugasan sesuai kebutuhan oleh KOMPAK dan BaKTI untuk mendukung pelaksanaan 

program baik dari KOMPAK dan BaKTI maupun dari pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat. 

 

  



      
 
 

Posisi  
1. Health Program Advisor 

2. Health Program Specialist 

3. Education Program Advisor 

4. Education Program Specialist 

5. Community Development Advisor 

6. Community Development Specialist 

7. Regional Planning Advisor 

8. Regional Planning Specialist 

9. Public Finance Management Advisor 

10. Public Finance Management Specialist 

11. Social Protection Advisor 

12. Social Protection Specialist 

13. Gender and Social Inclusion Advisor 

14. Gender and Social Inclusion Specialist 

15. Program Implementation Specialist 

16. Legal Identity Specialist 

17. Legal Specialist 

18. Partnership Specialist 

19. Communication Specialist 

20. Monitoring and Evaluation Specialist 

21. Data Management Specialist 

22. Trainer on Organic Farming 

23. Writer 

24. Admin-Finance Assistant 

 

Persyaratan  
 Pendidikan S1 atau S2 dari bidang studi yang relevan dengan posisi yang dilamar. 

 Untuk posisi advisor: Pendidikan minimal S2 dengan pengalaman yang relevan selama minimal 

10 tahun 

 Untuk posisi spesialis: Pendidikan minimal S1 dengan pengalaman yang relevan minimal 10 

tahun atau; pendidikan S2 dengan pengalaman minimal 5 tahun di bidang yang relevan.  

 Untuk posisi assistant: Pendidikan minimal S1 dengan pengalaman yang relevan minimal 3 

tahun. 

 Memahami aspek teknis dari bidang yang dilamar. 

 Memahami konteks pembangunan Papua dan Papua Barat. 

 Memahami regulasi Pemerintah Indonesia tentang pemerintahan daerah serta tentang bidang 

yang dilamar. 



      
 
 

 Memiliki pengalaman teknis dalam mendukung pemerintah daerah dalam melakukan kajian 

program, formulasi kebijakan/program, implementasi dan pemantauan program sesuai bidang 

yang dilamar. Pengalaman kerja di Papua dan Papua Barat merupakan nilai tambah. 

 Memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait inovasi dalam bidang yang dilamar, baik dari 

wilayah Papua dan Papua Barat, maupun wilayah lainnya di Indonesia, atau negara lain. 

 Memiliki kemampuan menulis laporan yang baik 

 Memiliki keterampilan interpersonal dan berkomunikasi secara tertulis maupun lisan yang 

sangat baik. 

 Mampu bekerja secara mandiri maupun sebagai bagian dari sebuah tim untuk mencapai tujuan 

bersama 

 Bersedia melakukan perjalanan ke Papua dan Papua Barat  

 

Durasi Penugasan 
Durasi penugasan akan ditetapkan berdasarkan kebutuhan program atau permintaan dari pemerintah 

provinsi/kabupaten di Papua dan Papua Barat. Sebelum proses kontrak, KOMPAK dan BaKTI akan 

menyiapkan catatan penugasan (tasking notes) yang berisi rincian tugas, hasil yang diharapkan, dan 

durasi penugasan. 

Tempat Tugas  
Tempat tugas di Jayapura dan/atau Manokwari, dengan perjalanan ke kabupaten sesuai kebutuhan.  

Pelaporan 
Konsultan harus menyerahkan laporan ke:  

1. Director of Sub-national Implementation and Engagement – KOMPAK 

2. Direktur BAKTI 

3. Team Leader LANDASAN 

Cara Mengirimkan Pernyataan Minat 
 Kirimkan surat pernyataan berminat untuk menjadi tenaga ahli dan lampirkan curriculum 

vitae/daftar riwayat hidup (tidak perlu melampirkan salinan ijazah, dan lainnya) ke alamat email: 

info@bakti.or.id  paling lambat tanggal 26 Agustus  2018 Pada subyek email cantumkan: 

Pernyataan Minat<spasi>Posisi yang diminati<spasi>nama pelamar. Contoh subyek email: 

Pernyataan Minat Community Development Advisor Mia Widya 

 Satu pelamar cukup memasukan satu lamaran.  

Keterangan lainnya 
 Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan dimasukan dalam short-list. 

 KOMPAK dan/atau BaKTI akan menghubungi tenaga ahli untuk wawancara dan penugasan, bila 

ada kebutuhan dari program maupun dari pemerintah daerah.  

mailto:info@bakti.or.id

