REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
JL. TAMAN SUROPATI NO. 02, JAKARTA 10310

PENGUMUMAN SELEKSI SEDERHANA
06/PSS/PPJK/01/2012

Dalam rangka kegiatan di lingkungan PPK Deputi Bidang Pengembangan Regional
dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk
tahun anggaran 2012, Direktorat Kawasan Khusus Daerah Tertinggal membutuhkan Tenaga
Ahli sebagai berikut:
No

Nama Kegiatan

Jumlah

Anggaran Biaya

Kebutuhan

(10 bulan)

Kegiatan Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah
Pasca Konflik (P2DTDPK)
1

Tenaga Teknis Bidang Perencanaan
Pembangunan dan Kelembagaan

1 orang

Rp. 93.720.000,-

Kegiatan koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)
2

Tenaga Teknis Bidang Monitoring &
Evaluasi

1 orang

Rp. 62.040.000,-

3

Tenaga Teknis Bidang Penganggaran dan
Manajemen Keuangan

1 orang

Rp. 85.800.000,-

Kegiatan Koordinasi Strategis Multi Donor Fund Fasility For Disaster Recovery (MDFFDR)
4

Tenaga Teknis Bidang Perencanaan dan
Kebijakan Publik

1 orang

Rp. 99.000.000,-

Kegiatan Koordinasi Strategis Tim Teknis Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua
dan Papua Barat
5

Tenaga Teknis Bidang Perencanaan
Wilayah

1 Orang

Rp. 53.900.000,-

Kegiatan Koordinasi Program Pengembangan Kawasan strategis Nasional (KSN) Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), KPBPB, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
6

Tenaga Ahli Bidang Kawasan Strategis

1 Orang

Rp. 104.500.000,-

Persyaratan kualifikasi yang harus dipenuhi antara lain:
Tenaga Teknis Bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik Kegiatan Koordinasi
Strategis Multi Donor Fund Fasility For Disaster Recovery (MDFFDR)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pria/Wanita, pendidikan minimal S1 bidang perencanaan dan atau kebijakan publik ;
Pengalaman kerja minimal 8 tahun pada proyek perencanaan, pemberdayaan
masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintah serta memiliki pengalaman sebagai
team leader;
Pernah bekerja pada lembaga perencanaan;
Berpengalaman dalam proyek kebencanaan;
Mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan dapat bekerja secara individu
maupun tim, serta menjalin hubungan kerja yang luas ;
Menguasai program word processing dan spreadsheet; menguasai bahasa Inggris
secara aktif maupun dalam penulisan laporan;
Mempunyai networking yang luas , khususnya dengan instansi pemerintah;
Mempunyai NPWP;
Tidak diperkenankan mendaftar dalam 2 posisi.

Tenaga Ahli Bidang Kawasan Strategis Kegiatan Koordinasi Program
Pengembangan Kawasan strategis Nasional (KSN) Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (KAPET), KPBPB, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pria/Wanita,
pendidikan
minimal
Sarjana
S(1)
di
Bidang
Kebijakan
Publik/Ekonomi/Perencanaan Wilayah ;
Pengalaman kerja di bidang Perencanaan Wilayah, Analisis Kebijakan dan atau
monitoring-evaluasi program/proyek pemerintahan atau yang Relevan minimal 8
(delapan) Tahun ;
Mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di proyek-proyek kegiatan
pemerintah khususnya di Kawasan Perbatasan ;
Mampu membantu memfasilitasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam hal
mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan tugas-tugas dan kewenangan Tim
Pengarah dan Tim Pelaksana Pengembangan KSN ;
Mampu membantu tim pelaksana dalam menyusun masukan isu strategis serta prioritas
kebijakan dan program strategis pengembangan KSN kepada Tim Pengarah prioritas
KSN perbatasan ;
Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan
program Pengembangan KSN dengan prioritas KSN perbatasan ;
Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan
program Pengembangan KSN dengan prioritas KSN perbatasan ;
Mampu melakukan telaahan terhadap usulan program dan kegiatan Pengembangan
KSN sebelum dimintakan persetujuan kepada Tim Pengarah, dengan prioritas KSN
perbatasan ;
Mampu menyusun laporan-laporan koordinasi yang diperlukan dan laporan kinerja
pelaksanaan koordinasi pengembangan KSN kepada Tim Pelaksana dan Tim Pengarah
dengan prioritas KSN Perbatasan ;
Mampu bekerjasama dengan tenaga teknis bidang pengembangan wilayah dalam
seluruh pelaksanaan tugas di atas yang terkait dengan pengembangan KSN bidang
ekonomi (KAPET, KPBPB dan KEK) ;
Mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan dapat bekerja secara individu,
tim , menjalin hubungan kerja yang luas ;
Mempunyai networking yang luas , khususnya dengan instansi pemerintah;

•
•

Mempunyai NPWP;
Tidak diperkenankan mendaftar dalam 2 posisi.

Tenaga Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan dan Kelembagaan Kegiatan
Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah
Pasca Konflik (P2DTDPK)
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pria/Wanita, pendidikan minimal Sarjana S(2) di Bidang Perencanaan dan Ekonomi
Pembangunan ;
Pengalaman kerja di bidang Perencanaan dan Ekonomi Pembangunan atau yang
Relevan minimal 7 (tujuh) Tahun;
Mempunyai pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun di proyek-proyek kegiatan
pemerintah khususnya dalam bidang Perencanaan Daerah Tertinggal;
Diutamakan yang memahami konsep dalam Pengelolaan Program-Program
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
Mampu Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat dan Berkoordinasi dengan
Tenaga Teknis Lainnya dalam bertugas
Mampu melakukan koordinasi/konsultasi dan memberikan input kepada tenaga teknis
lainnya, institusi dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan pengendalian
dan implementasi Program P2DTK, khususnya terkait dengan kegiatan keprograman,
kebijakan implementasi dan kelembagaannya ;
Mampu mempersiapkan dan menyediakan data dan informasi serta melakukan analisis
untuk mendukung tim pelaksana dan tim pengarah dalam memberikan pertimbangan
pengambilan kebijakan tentang pengendalian dan implementasi program P2DTK ;
Mampu mempersiapkan bahan-bahan presentasi bagi Ketua Tim Pengarah dan Ketua
Tim Perencana, Sekretariat Tim Koordinasi Program P2DTK untuk disampaikan pada
kegiatan koordinasi di internal Program P2DTK maupun PNPM Mandiri/Penanggulangan
Kemiskinan;
Mampu Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan kegiatan program P2DTK
dengan institusi terkait (lembaga donor-Bank Dunia, Program sejenis-nya)
Mampu membantu mempersiapkan pengakhiran pelaksanaan Program P2DTK,
membantu mempersiapan dokumen-dokumen Program P2DTK Tahap 2 ;
Mampu membuat laporan rutin triwulan, tahunan dan eksidentil Monitoring-Evaluasi
Program P2DTK ;
Mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan dapat bekerja secara individu,
tim , menjalin hubungan kerja yang luas ;
Mempunyai networking yang luas , khususnya dengan instansi pemerintah
Mempunyai NPWP;
Tidak diperkenankan mendaftar dalam 2 posisi.

Tenaga Teknis Bidang Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Koordinasi Strategis
Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)
•
•
•
•
•

Pria/Wanita, pendidikan minimal Sarjana S(1) di bidang Ilmu Sosial/ ekonomi/ilmu
perencanaan;
Pengalaman kerja di bidang Monitoring dan Evaluasi minimal 5 (lima) Tahun;
Mempunyai pengalaman kerja minimal 4 (empat) tahun di proyek-proyek kegiatan
pemerintah khususnya dalam bidang Bencana ;
Diutamakan yang menguasai program MS. Office dan Internet, Menguasai Bahasa
Inggris secara aktif maupun dalam penulisan laporan ;
Mampu Melakukan review hasil pelaksanaan pemantauan dan pengendalian serta
pengembangan mekanisme dan prosedur penanganan bencana ;

•
•
•
•
•
•
•
•

Mampu mengerjakan Pemutakhiran dan penyebaran data dan informasi, sebagai
umpan balik dalam rangka memberikan dukungan bagi perencanaan dan pelaksanaan
penanganan bencana;
Mampu Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan sosialisasi kerangka legal,
kebijakan, perkembangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
Mampu Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana baik secara berkala maupun insidentil ;
Mampu Melakukan berbagai kajian untuk pengembangan mekanisme dan prosedur
penanganan bencana dengan lembaga-lembaga terkait baik di pusat dan daerah ;
Mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan dapat bekerja secara individu,
tim , menjalin hubungan kerja yang luas ;
Mempunyai networking yang luas , khususnya dengan instansi pemerintah
Mempunyai NPWP;
Tidak diperkenankan mendaftar dalam 2 posisi.

Tenaga Teknis Bidang Penngagaran dan Manajemen Keuangan Kegiatan
Koordinasi Strategis Perencanaan dan Pengendalian Penanganan Bencana (P3B)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pria/Wanita, pendidikan minimal Sarjana S(1) di bidang Akuntansi / Ekonomi
Manajemen;
Pengalaman kerja di pengelolaan Manajemen Keuangan di proyek pemerintah minimal
5 (lima) Tahun;
Mempunyai pengalaman kerja minimal 8 (delapan) tahun dengan donor atau pernah
bekerja di lembaga perencanaan khususnya menangani bidang perencanaan Anggaran;
Diutamakan yang menguasai program word processing dan spreadsheet;
Mampu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan anggaran,
dokumen-dokumen pendukung pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran;
Mampu Menyiapkan laporan realisasi anggaran maupun fisik pada setiap bulan/triwulan
;
Menyusun laporan keuangan masing-masing kegiatan secara berkala untuk input
laporan konsolidasi pelaksanaan kegiatan ;
Mampu Mengerjakan laporan penyerapan proyek hibah kepada Biro Perencanaan
Organisasi dan Tata Laksana, Bappenas ;
Mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan dapat bekerja secara individu,
tim , menjalin hubungan kerja yang luas ;
Mempunyai networking yang luas , khususnya dengan instansi pemerintah
Mempunyai NPWP;
Tidak diperkenankan mendaftar dalam 2 posisi.

Tenaga Teknis Bidang Perencanaan Wilayah Kegiatan Koordinasi Strategis Tim
Teknis Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat
•
•
•

Pria/Wanita,
pendidikan
minimal
Sarjana
S(1)
Bidang
Ilmu
Manajement/Administrasi/Pemerintahan/Perencanaan/Pengembangan Wilayah ;
Pengalaman kerja di bidang Proyek Pemerintahan serta Riset Kebijakan minimal 4
(empat) Tahun;
Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di proyek-proyek kegiatan
pemerintah khususnya serta Riset Kebijakan ;

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Diutamakan yang menguasai program MS. Office dan Internet, Menguasai Bahasa
Inggris secara aktif maupun dalam penulisan laporan ;
Mampu melakukan pengumpulan data, informasi dan melakukan analisa data tentang
koordinasi pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan sektor-sektor terkait di
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat ;
Mampu membantu Sekretariat Tim Asistensi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua,
Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana kerja tahunan
dan bantuan teknis kepada Pemda;
Mampu membantu menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan
strategi program pembangunan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat dalam pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua,
dan Provinsi Papua Barat;
Mampu membantu fasilitasi dan supervisi Sekretariat Tim Asistensi Pemerintah Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat dalam penyusunan Rencana Aksi yang dijabarkan
berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Aksi;
Mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dan dapat bekerja secara individu,
tim , menjalin hubungan kerja yang luas ;
Mempunyai networking yang luas , khususnya dengan instansi pemerintah
Mempunyai NPWP;
Tidak diperkenankan mendaftar dalam 2 posisi.

Pendaftaran dan pengambilan dokumen seleksi sederhana dilakukan mulai tanggal 24 s/d 26
Januari 2012 mulai pukul 10.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB. Untuk konfirmasi hubungi
Sekretariat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Jl Sunda Kelapa No.9 Jakarta 10310 Telp
3929094 .
Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi
Jakarta, 24 Januari 2012

Ditujukan kepada:
Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi
Kementerian Negara PPN/Bappenas
Jl. Sunda Kelapa No. 09
Jakarta Pusat 10310

