PENGUlMUhlAN LOWONGAN
TEMAGA AHLI KONSUL'FAN INDIVIDUAL
Direhorat Agama d m Pendidikan BAPPENAS sedang melabnakan kegiatan W I A N
TENTANG PENMGKATAN KUALlTAS PENDIDIKAN PESANTREN yang h j u a n untuk 1)
Melakukan review terhadap arah kebijakan dan pelaksanaan pendidikan pesantren, serta
menganalisa kendala, hambatan, dan peluang peningkntan kualitas pendidikan pesantren; 2)
Memetakan kendala, hambatan, clan pelumg dalarn mendorong terlaksananya kcmitman antam
pemaintah d m masyamkat &lam upaya meningkatkan mutu pendidikan pesantren; 3) Mencermati
lessons learned (pembelajm} terkait dengan pendidikan pesantren; dan 4) Menyusun altmat if
kebijakan d m implementasinyadalam upaya meninghrkan kualitas pendidikan paantren.
Sehubungan dengan rencana pelaksanaan kegiatan KAJMN tersebut dibutuhkan 2 Cdua) orang
tenaga ahli dmgan payamtan di bawah ini.
A. RUANG LTNGKUP TENAGA AHLI
I . Membantu dalam penajam materi kajian dmgan melakvkan studi pustaka terhadap
referensi yang terkait .
2. Membantu penywsunan instrumen kajian serta berpartisipasi aktif dalam p p r n p u l a n
data kajian, t e m s u k hnjungan lapangan.
3. Mernbantu dalam verifikasi, pengolahan, $an analisis data dan informasi terbit bjian
yang bersumber dari pi hak ket iga.
4. Melakukan analisis atas kondisi pendidikan pesantren mat ini kaitannya dengan kualitas
lulusannya.
5. Melakukan identifikasi terhadep kekuatan dan kelemahan pendidikan pesantren swta
rnemetakan kesmpatan dan tantangan yang akan dihadapi di masa depan.
6. Menyusun laporan awal dan laporan akhir kajian di bawah supervisi Direktur dan
KasuMit di lingkungan Direktorat Agama dan Pendidikan.
7. Mampu bekerja dengan baik dm sungguh-sungguh serta mempunyai komitmen dm
mot ivasi untuk bekerjasama daIam Tim.

B. mALlFWSIYANGDlSYARATKAN
1 . B u h n berstatus PNS maupun anggota TNb'Polri
2. Pendidihn minimal S l l S 2 di bidang pendidikan Is!am, atau yang rnemiliki pengalaman
dan pemahaman rnengenai pendidikan Islam;
3. Memahami dan menguasai issu-issu yang terkait dalam proses penyusunan kebijakan
publik, temtama dalam pembangunan pendidikan;
4. Memahami kelembagaan dan peraturan perundangan yang terkait dengan pembangunan
pendidikan.
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