BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL [BAPPENAS)
PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT - MULTI DONOR TRUST FUND
(PFM-MDTF]
THF \ I O l t l I) R A N K

LQWONGAN SELEKSi
JASA KONSULTAN PERSEORANGAN{IhlDlWDUACCONSULTANT)

Pernerintah Indonesia melalui Badan Perenmaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah menerima hibah (granf) dari PvblEc

Financial Management - Muni Donor Tmsl Fund (PFM-MDTF).

-

Dalam rangka rnendukung kegiatan Koordinasi Strategis Reformas Perencanaan dan Penganggaran BAPPENAS mengundang
konsultan pewrangan (!ndividual Consuflanflyang rnemenuh~syarat dan sesvai kualifikasi, untuk kegiatan PFM-MDJF for Bartanning
and Budgeling ReformTahun Anggaran 2012, pada posisr sebagai:
TENAGA AHLl BlDANG PERFORMANCE BASED BUDGETING (PBB)
1 (satu)orang

Penugasan tlntuk kbnsultan perseamngan tersebut adalah mernkrikan bantuan teknis dan dukungan substansial kepada Tim Teknis
dan Kelompok Kelja Teknis (Pokja Teknrs) Kmrdinasi Strategis Reformasi Perencanaan dam Penganggaran BAFPENAS.

-

A KEDUOUKAN
Dalam pelaksanaan kegiatan PFM-MOTF for Planning and Budgeting Refom, Tenaga Ahl tersebut akan bekerla secara full lime di
SekretariaE Kmrdinasi Strategis Refomasi Perencanaan dan Penganggaran BAPPENAS.

-

B. RUANG PINGKUP PENUGASAN
Tugas tltama Tenaga Ahli Bidang Pedormanca Based Budgeting (PBB) adalah:

a. Mernbetikan 1
7
e
W pada olltpd dalam studi Penganggaran Berbasis Kinerja yang telah dihasikan oleh konsdtan PI30 pada
tahun 201 1.
b. Membandingkan krnuan-tmuan selama penelman konsclltan P88 sebelurnnya, dengan p e l i t i a n pada saat in:.

c. Pemutakhiran ternuan-temuan dari konsultark PI35 seblurnnya, terkait kondisi pelaksanaan PBB terakhir, tenrtama yang
hrkaitan dengan pengukuran kinerja Program dan Keglatan.
d. Mengernban~kandan rnenyelesaikan draff w o m a n peninjauan kebijakan yang ada unhrk setiap Kementeriankembaga(KR).
e. Mempresen!asikan hasif penelftian dan mernbetikan rekomendasi kepada stakeholder (BAPPENAS dan Ditjen Anggaran, dll)
f. Menyesuarkan rencana workshop oleh konsultan PBB sebelurnnya, dan penyiapan m a t h presentasi untuk petaksanaan
workshop tentang PI30 ymg direncanakan berdasarkan w o m a n peninjauan kebijakan yang ada untuk setiap
Kementerianflembaga (WL).
g. Tugas-krgas terkait lainnya y a y diberikan oleh Tim Reformasi Perenanan dan Penganggaran - BAPPENAS.

C. PERSYARATAN UMUM
1. Warga Negara Indonesia ( M I ) ;
2. Mempunyaw pngalaman, familiar dan rnengerti kamkfer bekerja di lingkungan prnerintahan di I n d m i a , serta di lingkungan
lembaga-lembaga donor;
3. Berkomifmen kepada tugas dan tanggung jawab yang diberikan sebagai Jenaga Ahli;
4. Dapal rnenmrasikan program-program aplikasi computer terkait, sepefi MS-Ofice, Excel, PowerpoM, MS-Access dll.
5. Merniliki keterampilan dan cakap dalam melakukan analisis dan rnernbuat bahan-bahan presentasi;
6. Dapat menjalin kornunikasi dengan baik, antar personel daram tim keja, maupun dengan pihak ekstemal;
7. Dapat berbahasa Inggris secara aktif, baik dalarn komunikasi lisan dan tulisan yang dlgunakan pada tempat dan waktu yang
tepat;
8 Mernit~kiinisiati. dapat bekeqa rnandiri dan dapal bekejasama dalarn tim;
9. Tidak sedang dirnasukkan dalarn DaAar Hitarn (black /id);
10. Merniliki NPWP serta taat dalam pernbayaran pajak;
11. Dapat menerima sistem pernbayaran gaj! sesual dengan peraturan yang berlaku.
D. KUALlFlKASl DAN KEMAMPUAN
a. Pendidikan Minimal S2 di bidang Sosial, Ekonomi (Manajernen atau Studi Pernbangunan) atau disiplin ilmu lainnya yang terkait,
dengan pengalaman kerja minimal 7 (tujuh) tahun (lebrh dcsukai pada tingkat senior),
b. Mempunyai pengalaman k q a dalam sistem perenmaan dan penganggaran serta pengelolaan keuangan publik.
c. Memahami sistem perencanaan dan penganggaran di Indonesia.
d. Mempunyai pengalaman dalam menangani proyek dan prqramprogram pembangunan, dan Jebih diswkai pengalaman pada
pekejaan yang dlbjayai oleh bantuan lembagdnegara d m r di bidang keuangan publik.

E. JANGKA WAKTU
Sangka waktu penugasan Tenaga Ahli PBB akan dikontrak selama 8 (delapan) bulan, Ierhitung sejak tangga! penandalanganan kontrak
k g a dengan Pejabat PembuaZ Komitmen [PPK) Deputi Pendanaan merangkap Ketua PIU RFM-MOTF Sub. Komponen Perencanaan
dan Penganggaran - BAPPENAS.
F. PENDAFTARAN
Pihak yang tertarik dapa! rnengirirnkan Surat Lamaran (Lefleroflnleresf) dan Cuniculum Wae
Maret 2012 jam 16:00 melalui:
e-mail: pngadaanphln@bappenas.go.id, atau
Surat rnelalui pos pada alamat:

(Cv,paling lambat hari Senin tanggal 12

-

-

Panitia Pengadaan Banng dan Jasa PHLN [BAPPENAS)
Up: Shri Mulyanto, M.T., M.Sc.
Gedung Madiun Lantai Basement,
Ruang Sekretariat Pengadaan Barang dan Jasa PHLN
Jalan Tarnan Suropati No 2, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Teleporn: (021 ) 31936207 ext. 3551 Fax: 33931392
e-mail:pengadaanphln@bappenas.go.~d
Catatan: Lamaran via Pos harap mencantumkan gaji yang dihampkan dan mencantumkan kode Posisi:
-

-

Tenaga Ahti (TA) Bidang
P e h m a n c e Based Budgeting (PBB)
- -

