REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
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PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA
PASCAKUALlFIKASI
24lPSSlPPJKl06/2012

Dalam rangka kegiatan di lingkungan Pejabat Pembuat Komitmen Dukungan
Manajemen 1 Sesmen PPN/Sestama Bappenas Tahun Anggaran 2012 pacta Dlrektorat
Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan, Bappenas, dibutuhkan
Konsultan Individual yaitu:

No

NAMA KEGIATAN

VOLUME

PERKIRAAN BIAYA

(6 Bulan)

Project Leader Kegiatan Kajian Prakarsa
1.

Strategis Proyeksi Penduduk Indonesia
2010-2035 Berdasarkan Hasil Sensus

6 bulan

Rp. 104.000.000,

6 bulan

Rp. 84.000.000,

6 bulan

Rp. 72.000.000,

Penduduk 2010

!

Tenaga Ahli Senior Untuk Kegiatan
2.

Kajian Prakarsa Strategis Proyeksi Penduduk
Indonesia 2010-2035
Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010

3

Tenaga Ahli Junior Untuk Kegiatan Kajian
Prakarsa Strategis Proyeksi Penduduk
Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Hasil
Sensus Penduduk 2010

P«syaratan kuallfikasl yang haros di"nub' antara lain:
1.

Konsultan Sebagal Project Leader Kegiatan Kajian Prakarsa Strategls Proyeksl
Penduduk Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Halll Sensus Penduduk 2010
•

1 orang tenaga ahli dl bidang Oemografi/Kependudukan (team leader)

•

Pria/Wanita Pendidikan Sarjana Strata 3 dengan latar belakang Oemografi dan
Kependudukan/kesehatan masyarakat/studi pembangunan;

•

Pengalaman kerja dl bidangnya minimal 10 tahun;

•

Memiliki pengalaman menjadi leader kegiatan kajian/studi di bidang Demografi
dan Kependudukan;

•

Berpengalaman dalam beberapa kajian/penelitian di bidang demografi dan
kependudukan,

khususnya

dalam

penyusunan

proyeksi

penduduk

dan

pemanfaatannya untuk perencanaan pembangunan;
•

Mampu memberikan analisis komprehensif terhadap hasil proyeksi penduduk
2010-2035 balk secara nasional/makro dan provinsi, berisl gambaran umum,
karakteristik penduduk Indonesia, potensi yang dimiliki, dan implikasinya
terhadap pembangunani

•

Berpengalaman dalam beberapa kajian/penelitian di bidang clemografi dan
kependudukan,

terkait

dengan

pemanfaatan

data

kependudukan

untuk

perencanaan dan peganggaran pembangunan di sektor kependudukan dan KB,
pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pangan dan pertanlan, kepemudaan, serta
kelompok difablei
•

Memahami kendala dan permasalahan dalam perencanaan pembangunan terkait
dengan kependudukan dan pembangunan dl berbagai sektor;

2.

•

Berpengalaman menyusun modul advokasi/KIEi

•

Mampu berbahasa Inggris balk lisan maupun tulisani

•

Memiliki NPWP;

•

Memiliki inislatif, dapat bekerja mandiri dan atau bekerjasama dalam tim.

Tenaga Ahll Senior Untuk Keglatan Kajian Prakarsa strategls Proyeksl

Penduduk Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010
•

Prla/Wanita

Pendidikan

Sarjana

3

Strata

dengan

latar

belakang

Demografi/Kependudukan/kesehatan masyarakat/Studi Pembangunan, Kebijakan
Publik;
•

Pengalaman kerja di bidangnya minimal 10 tahunj

•

Mampu memberikan analisis komprehensif terhadap hasil proyeksi penduduk
2010-2035 baik secara nasional/makro dan provinsi, berisi gambaran umum,
karakteristik penduduk Indonesia, potensi yang dimiliki, dan implikasinya
terhadap pembangunanj

•

Berpengalaman

dalam

beberapa

kajian/ penelitian

di

bidang

demografi/kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kepemudaan;
•

Mampu menyusun proyeksi sektoral di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan
kepemudaan serta menyusun pemanfaatan data untuk perencanaan dan
penganggaran pembangunan di sektor-sektor tersebut;

•

Memahami kendala dan permasalahan dalam perencanaan pembangunan terkait
dengan bidang kependudukan dan pembangunan di bidang pendidikan,
ketenagakerjaan, serta kepemudaan;

•

Berpengalaman menyusun modul advokasi/KIE;

•

Mampu berbahasa Inggris balk lisan maupun tulisan;

•

Memiliki NPWP;

•

Memiliki inisiatif, dapat bekerja mandiri dan atau bekerjasama dalam tim.

3.

Tenaga AhU Junior Untuk Kegiatan Kajlan Prakarsa Sbategis ProyeksI
Penduduk Indonesla201G-2035 Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010
•

1 orang tenaga ahli di bidang Demografi/Kependudukan/Kebijakan Publik/Studi
Pembangunan

•

Pria/Wanita Pendidikan Sarjana Strata 2 dengan latar belakang Demografi/
Kependudukan/Kebijakan Publik/Studi Pembangunan

•

Pengalaman kerja di bidangnya minimallS tahun;

•

Mampu rnemberikan analisis komprehensif terhadap hasil proyeksi penduduk
2010-2035 baik secara nasional/makro dan provinsi, berisi gambaran umum,
karakteristik penduduk Indonesia, potensi yang dimiliki, dan implikasinya
terhadap pembangunan;

•

Berpengalaman
dalam
beberapa
kajian/penelitian
demografi/kependudukan, kesehatan, pangan, dan pertanlan;

•

Mampu menyusun proyeksi sektoral di bidang kesehatan, pangan, dan pertanian
serta rnenyusun pemanfaatan data untuk perencanaan dan penganggaran
pembangunan dl sektor-sektor tersebut;

•

Memahami kendala dan perrnasalahan dalam perencanaan pembangunan terkait
dengan bidang kependudukan dan pembangunan, khususnya di bidang
kesehatan, pangan, dan pertanlan;

•

Berpengalaman menyusun modul advokasi/KlE;

•

Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan;

•

Memiliki NPWP;

•

Memiliki inisiatif, dapat bekerja mandiri dan atau bekerjasama dalam tim.

Pendaftaran dan pengambilan dokurnen seleksi sederhana
Panitia tanggal 5

di

bldang

secara langsung di Sekretariat

sid 7 Juni 2012. pukul 10.00 WIB sid 15.00 WIB di Sekretariat PPBl

Bappenas : JI.Sunda kelapa No.9 Menteng Jakarta-Pusat. Telp.(021)3929094.

Panltla Pengadaan Jasa Konsultansi
Jakarta, 4 Junl 2012

