Lampiran TI

PENGUMUMAN SELEKSI JASA KONSULTANmENAGA AHLI
Dalam tangka kegiatan di lingkungan unit Staf Ahli Menteri Bidang Sumber Daya Alarn,
Lingkungan Hidup, dan Perubahan F klim Bappenas, dibutuhkan tenaga ahli untuk kegiatan
Kajian Penilaian Kehatuhan dan Kapasitas untu k Penanganan Peruhahan IkFim untuk
tahun 20 12, yairu:
I

Kontrak

Pengadaan

Persvaratan Urnurn:
I . Marnpu berkmrdinasi dan krkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim maupun

sendiri .

2. Marnpu berkomunikasi dengan berbagai pemangkw k e p t ingan di bidang pend idikan,
penel itian dan riset Perguruan TinggiJResearch and Development di swasta dan BUMN,
NGO ( h b n Governmen, Org~nizafion)
dan rnasyarakat
3. Dapat bekerja di bawah tekanan dengan target dan waktu yang ketat ;
4. Diutamakan
yang
mempunyai
pengalarnanlpernah
bekerja
di
bidang
pernerintahanlfamil iar bekerja di lembaga penelitianlperguruan tinggi
5. Di utarnakan merniliki pengalaman penelitian yang terkait dengan perubahan iklfm.
6. Mernpunyai pmfesionalitas, integritas dan kreatif, serta disiplin dalam bekerja maupun
komitmen wakru yang tinggi.
7. Mau belajar, bekerja dam hesbrtgi pengalaman.
8. Sehat jasmani dan rohani.
Persvaratan Khnsus:
I . Master ( S 2 ) di bidang TekniWLingkunganlEkonomi ataupun bidang pengelolaan sumber
daya alam dan kelembagaan.
1 Pengalaman penelitian minimal 3 zahun di bidang terkait dengan perubahan iklim.
2 A kti f di berbagai forum, research and development terkai t dengan pew bahan fklirn.

3 Memilikitanggungjawab,percayaandiri,dandapatbekerjaproduktif.
Kernampuan melaksanakan akt i fitas scluru h tahapan kaj ian serta kerjasama dengan tim
yang kuat.
5 Merniliki kemampuan komunikasi yang baik, dalarn bahasa Indonesia dan bahasa Jnggris
baik secara tertulis rnaupun lisan.

4

Pendaftaran:
1. Pihak yang ltertarik dapat mengirimkan swat lamaran dan CV melalui email,
. - s
Paling larnbat 7 Februari 20 12.
2. Manya kandidat yang Eolos praseleksi yang akan dihubungi.
3. Cantumkan kode lamarankode p s i s i di subyek email.

Kerangka Acuan KeSja
Latar Belakang
Kajian Pctiilninn Kebutuhan dan Kapasitas untuk Pennnganan Perubatlan l klim adolah kajiarl
yang dilaksanakan oleh unit Staf Alili menteri Ridang Sumber Daya Alnm, Lingkungan
Hidup. dan Perubahan l klim BAPPENAS pada tahun anggaran 201 2. Dengan adanya kajian
ini diharapkan dapat mendukung Link and Match program-program pembangunan nasional
yang
- - terkait dengan pembahan iklim serta berbasis ilrnu, pengetahuan, dan teknologi yang
akan men-jadi masukan untuk penyusunan program-program
pada RPYMN rnendatang, dan
terutama halam mendukung pelak&naan pembangunan rendah karbon sesuai dengan Perpres
No.61 Tahun 201 1 tentang RAN GRK. Kondisi di Indonesia saat ini belum ada koordinasi
yanE solid dan terintegrasi hasil penelitian terkait isu perubahan ikIim, khususnya antara
iembaga penelitian. inslansi, dan perguman tinggi. ~ k i b a t n ~banyak
a
hasil penelitiin terkait
isu peruhahan iklirn yang saling turnpang tindih, kzlranpnya dukungan kebijakan dan
pernbiayaan, ataupun belum adanya sinergi masing-rnnsing sektor dengan kaordinasi yang
baik. Padahal darnpak perubahan iklim yang ditimbulkan tidak hanya diselesaikan p d a
sektor masing-masing secara terpisah, tetapi harus saling terkait swam lintas sektor. Oleh
karena itu, dengan adanya kajian ini di harapkan dapat mengarahkan dan rnem fokuskan hasil
penelitian terkait isu perubahan iklim yang terintegrasi antar instansilperguman tinggi, dan
lem baga penel itian, sehingga dapat menghasil kan priori tns penilaian wntuk upaya-upaya
adaptasi dan rnitigasi perubahan iklim yang juga akan diselaraskan dengan penyusunan
prcncanaan pernbangunan nasion a1 (RPJM) ke depan.
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scl u n ~ hpekerjnan lnporan kaj inn;
Mcrnaliarni 7'011 Kajian, membantu mendesain metodologi sccara tepat, dan
mengkoordinasi tfm ka-jian dalarn mengumpulkan, mengolah, memverifikasi, dan
rnengkompilasi berbagai data dan informasi dari berbagai pihak terkait dengan kegiatan
kaj ian;
Mernbantu rnendesain metodologi kaj ian secara tepat untuk pen yelesaian kajian
meng~rnpulkan, rnengdah, memverifikasi, dan mengkompilasi berbagai data dan
informasi dari berbagai pi hak terkait dengan kegiatan kaj ian;
Melakukan analisis terhadnp kajian penilnian kebutuhan dan kapasitas untuk

1 Bemama TPRK membantu rnenyusun rekomendasi kajian;

Me takukan kegiaran survei lapangan, terutama pengambi Ian data primer dan data
sekunder di lokasi kajian, serta berkoordinasi dengan para pernangku kepent ingan
dalam kajian penifaian kebutuhan dan lapasitas untuk penanganan peru bahan i klim;
6 . 1 Menvi aokan dra f aresentasi dan lamran-lanoran kai ian:
7. ] Menyusun dan menyampaikan laporan capaian sasaran dari setiap tahapan kegiatan;

URAIkW TWGAS
--

-

'I'ennga .-Ihl i hertanggung j ; ab~ dalarrl pclnksanaan t u g ; ~sesuai
~
Kcrnngka Acuan Kcria darl
Perjanjian Kontmk yang telah disepaknti sena melaporkan kinerja kepada T P R K (Tim
Pemrnus Rancangan Mebijakan) sebagai bwi kut:

Funesi
1 . Mengrnpul kan, mengolah, memveri fikasi dan mengkompi lasi berbagai data dan
infonnasi dari berbagai pihak terkait dengan kegiatan kajian penilaian kebutuhan $an
kapasitas untwk penanganan perubahan ikl Em;
2, Melakukan anal isis terhadap penilaian kebutuhan dan kapasitas untuk penanganan
perubahan ikiim;
3. Mernbanzu menyusun rekornendasi penilaian kebutuhan dan kapasitas untuk pnanganan
perubahan iklim;
4. Melakukan kegiatan surwei lapangan terutama pengam bEIan data primer dan data
sekunder di lokasi kajlian;
5. Memberikan review terhadap laporan-laporan penilaian kebultuhan dan kapasitas untuk
penanganan pembahan i k t im;
6 . Memhantu menyelesai kan seluruh laporan dan rnendukung kesekretariatan staf ahli
rnenteri PPN sumber daya alam lingkvngan hidup dan perubahan iklim,

Tanegune Jawab
I , Ikut bertanggung jawab atas penyelesaian selumh pekerjaan kajian penilaian kebutuhan
dan kapasitas untuk penanganan perubahan ikl im.
2. Menyusun dan menyampai kan draf laporan capaian sasaran dari tiap tahapan kegiatan.

Weweaang
Menyusun dan menyampaikan draf laporan capaian sasaran dari tiap tahapan kegiatan.\

P r d u k Pokok
Hasil laporan kegiatan kajian penilaian kebutuhan dan kapasitas untuk penanganan
perubahan iklim.

