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Posisi  : Project Officer 

Lokasi  : Kota Jayapura, Kabupaten Supiori dan Kabupaten Jayawijaya 

Kontrak : Full Time 

Durasi  : 4 bulan 

 

Tentang proyek 

Tulodo sedang mengerjakan penelitian terkait pendidikan untuk menggali pemahaman masyarakat 

dan siswa tentang dampak COVID-19 terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di Papua. 

Tulodo akan menggunakan pendekatan metode campuran untuk memahami secara komprehensif 

pembelajaran dan tingkat kesejahteraan siswa. Tulodo akan menggunakan metode kualitatif untuk 

menggali informasi tentang dampak COVID-19 pada anak-anak, guru, orang tua dan pemangku 

kepentingan yang terkait. Tulodo juga akan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur 

kemampuan membaca dan berhitung siswa di sejumlah sekolah dasar di Papua, serta menggali 

informasi pada siswa dan orang tua terkait kesehatan, pembelajaran dan perilaku hidup sehat. Hasil 

penelitian akan digunakan untuk mengadvokasi dukungan kebijakan untuk pembelajaran tatap 

muka yang aman dari COVID-19 dan untuk mengurangi risiko putus sekolah di Papua. 

 

Tulodo akan merekrut tiga orang Project Officer di Kota Jayapura, Kabupaten Supiori dan 

Kabupaten Jayawijaya (masing-masing lokasi sebanyak satu Project Officer) yang akan bertanggung 

jawab untuk  dalam pelaksanaan penelitian di area yang dipilih, diantaranya: 

● Mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di area yang melibatkan pemangku 

kepentingan, penerima manfaat, mitra, tenaga ahli, fasilitator, enumerator/pengumpul 

data, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek di area. 

● Melaksanakan kegiatan pelatihan enumerator dan lokakarya/workshop di area.  

● Melakukan pendampingan fasilitator dan enumerator dalam proses pengumpulan data.  

● Melakukan pemantauan dan pelaporan rutin kegiatan di area penelitian.  

● Membantu proses elaborasi data hasil penelitian dan penyusunan laporan.  

 

Kualifikasi: 

1. Minimal gelar Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan, ilmu sosial, kesehatan, atau 

perlindungan anak. 

2. Pengalaman kerja yang relevan minimal 5 tahun, diutamakan yang pernah bekerja di bidang 

pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan pengembangan komunitas.  

3. Diutamakan memiliki pengalaman bekerja di Papua terutama di Kota Jayapura, Kabupaten 

Supiori dan Kabupaten Jayawijaya. 

4. Pengalaman dalam manajemen penelitian, perencanaan proyek, penganggaran, 

manajemen proyek, dan pembuatan laporan kegiatan.  
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5. Pengalaman dalam merancang dan menyelenggarakan kegiatan lokakarya dan pelatihan 

bersama pemangku kepentingan termasuk pemerintah. 

6. Keterampilan komunikasi yang baik dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Kemampuan 

berkomunikasi dalam bahasa lokal di Papua menjadi nilai tambah. 

7. Bersedia ditempatkan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Supiori. 

 

Silakan lengkapi Formulir Aplikasi di https://s.id/tulodoapplicationform dan lampirkan Cover 

Letter maksimal 2 halaman yang menjelaskan pengalaman Anda, dan CV maksimal 4 halaman.  

 

Tuliskan: Project Officer - [Lokasi] pada kolom “Posisi yang dilamar/Applying for position” di 

Formulir Aplikasi. Misalnya: “Project Officer Kabupaten Supiori” ATAU “Project Officer Kabupaten 

Jayawijaya” ATAU  “Project Officer Kota Jayapura”. 

 

Batas pengumpulan lamaran adalah Minggu, 5 Juni 2022. Hanya kandidat terpilih yang akan 

dihubungi oleh Tulodo. 

 

KONTAK 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi admin@tulodo.com.  
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