PENGUMUMAN SELEKSI JASA KONSULTANlTENAGA AWL1
Dalam rangka kegiatan di lingkungan unit Staf Ahli Menteri Bidang Swmber Daya Alam,
Lingkungan Hidup, dan Pem'bahan Iklirn Bappenas, dibutuhkan tenaga ahli vntuk kegiatan
Kajian Penilaian Kebutuhan dan Kapasitas untu k Penanganan Perubahan Iklirn untuk
tahun 20 12, yai tu:
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Perwaratan Urnurn:
1 . Marnpu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim rnaupun
send iri .
2. Mampu beskomuni kasf dengan berbagai pemangku kepent ingan di bidang pendidikan,
penel itian dan riset Perguman TinggilResearch and Developmenl di swasta dan BUMN,
NGO (Non Government Orpnizntian) dan masyarakat
3. Dapat bekerja d i bawah teknnan dengan target dan waktu yang ketat;
4. Diutamakan
yang
memplrnyai
pengalamanlpmah
bekerja
di
bidang
pemerintahanlfami l iar bekerja di lem baga peneli t ianlpergurtran tinggi
5. Di utarnakan memili ki pengalaman penel itian yang terkai t dengan pembahan ikl im.
6. haernpunyai profesionalitas, integritas dan kreatif? serta disip!in dalam bekerja rnaupun
kornitmen waktu yang tinggi.
7. Mau belajar, bekerja dam berbagi pengalaman.
8. Sehat jasmani dan rohani.

Perwaratan Khusus:
1. Master (S23 d i bidang Tekni WLingkunganlEkonom i ataupun bidang pengelolaan sumbet
daya alnrn dan kelembagaan.
2. Pengalaman penelitian minimal 3 tahun di bidang perubahan iklim.
3. Akti f di berbagai forum, research and dewlopment terkait dengan perubahan iklim.
4. Merniliki tanggungjawab,percayaan diri,dan dapat bekerja produktif.
5. Kemampuan rnelaksanakan akt i fitas seluruh tahapan kaj ian serta kerjasama dengan tim
yang kuat.
6. Memili ki kemampuan komun i kasi yang baik, dalam bahasq Indonesia dan bahasa Pnggris
baik secam tertul is maupun lesan.
7. Mampu rnelaksanakan koordinasi dan rnengorganisasi pelaksanaan kegiatan (even)
networking dengan perguruan tinggi atau Iem baga riset terkait dengan perubahan ikl im.
8. Memiliki keahlian di bidang kelembagaan dan mana.jemen gendidikan atau research nnd
development .

Pendafiaran:
1. Pihak yang tertarik dapat mengirimkan swat Famaran dan CV rnetalui ernail,
sam sdal hpi@bappenas.po.id. Paling lambat 1 5 Februari Januari 20 12.
2. Hanya kandidaz yang 1010s praseleksi yang akan dihubungi.
3. Cantumkan kode lamarankode posisi di su byek email (SAM l nA3).
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1 cnaga Ahli hcrtangy ung j atiab dalam pelnksanaan tugas sesuah Kernngka Acuan Kerja dnn
Perjanj ian Kontrak yang telah disepakati serta metnporkan kinerja kepadn TPRK (Ti ~n
Perurnus Rancangan Kebijakan) sebagai beri kut:
Funvsi

1 . Mengumgul kan,mengolah,mernveri fi kasi dan mengkompilasi krbagai data dan
informasi dari berbagai pihak lterkait dengan kegiatan kaj ian peni laian kebutuhan dan
kapasi tas untuk penanganan perubahan i kl im;
2. MeEakukan anal isis terhadap peni laian kebutuhan dan kapasitas untuk penanganan
perubahan iklim;
3. Mem bantu menyusun rekomendasi penilaian kebutuhan dan kapasitas untuk penanganan
perubahan iklirn;
4. Melaku kan kegiatan survei lapangan terutarna pcngambilan data primer dan data

sekunder di lokasi kajian;
5 . Memberi kan review terhadap laporan-lnporan penilaian kebutuhan dan kapasitas untuk
penanganan perubahan i kt im;
6. Membantu menyelesaikan seluru h laporan ataupun pekerjaan staf nhli menteri PPN
s u m k r daya alam lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Tanegu fig Jawa b

I . I kut hertanggung jawnb atas penyelesaian seluruh pekejaan kajian penilaian kebutuhan
dan kapasisas untuk penanganan peru bahan iklirn.
2. Menyusun dan rnenyampaikan draf laporan capaian sasaran dari tiap tahapan kegiatan.

Wewenang
Menyusun dan menyampaikan draf japoran capaian sasaran dari tiap tahapan kegiatan.

Prodvk Pokok
Hasil laporan kegiatan kajian penitaian kebutullan dan kapasitas unzuk penanganan
p u b a h a n ikiim.

