
REKRUTMEN TERBUKA ENUMERATOR

Posisi
Lokasi      
Kontrak
Durasi  

: Enumerator
: Kabupaten Supiori dan Kabupaten Jayawijaya 

: Freelance
: + 1 bulan

Tentang Proyek
Tulodo sedang mengerjakan penelitian terkait dampak COVID-19 terhadap pendidikan,
kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Papua. Tulodo akan menggunakan pendekatan
metode campuran untuk memahami secara komprehensif pembelajaran, literasi awal 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.

          
Saat ini, Tulodo akan merekrut lima belas (15 ) orang enumerator untuk membantu 

pengumpulan data penelitian di Kabupaten Jayawijaya atau Kabupaten Supiori.

Tugas dan Tanggung Jawab:
● Ikut serta dalam pelatihan enumerator sebelum pengumpulan data.
● Melakukan pengumpulan data pada siswa dan orang tua siswa sekolah dasar di lokasi

        yang ditentukan (Kabupaten Jayawijaya atau Kabupaten Supiori).
● Pengumpulan data yang dilakukan diantaranya: survey literasi dasar (EGRA/EGMA),

survey anak dan orang tua, observasi, dan photovoice.
● Mengumpulkan informed consent, dokumentasi kegiatan, hasil pengumpulan data, dan

peralatan yang digunakan selama pengumpulan data.
● Jika diperlukan, membantu komunikasi dengan narasumber/responden untuk keperluan

klarifikasi dan verifikasi.
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Kualifikasi
● Minimal sarjana S1 atau D3-D4 di bidang pendidikan atau disiplin ilmu yang terkait.

Pendidikan S2 atau S3 menjadi nilai tambah.
● Memiliki pengalaman sebagai enumerator. Lebih disukai yang pernah melakukan

penelitian di sekolah dasar (SD) dan pengumpulan data literasi dasar EGRA/EGMA.

   
     

           

● Berdomisili dan memiliki pengalaman bekerja/penelitian di Kabupaten Jayawijaya dan 
Kabupaten Supiori.

● Profesional dan dapat berkomunikasi dengan baik.
● Mampu untuk bekerja dalam tim dan mencapai target sesuai waktu yang ditentukan.
● Memiliki pengetahuan tentang isu-isu pendidikan dasar, kesehatan lingkungan,

kesehatan mental, dan perlindungan anak.
● Memiliki pemahaman mengenai konteks daerah dan sensitivitas sosio-budaya di lokasi

penelitian.
● Memiliki kendaraan pribadi untuk proses pengumpulan data di lapangan.
● Bersedia untuk bekerja keras dengan berorientasi pada hasil dan pencapaian yang

tinggi.
● Memiliki ponsel pintar (smart phone) dengan kapasitas memori yang cukup untuk proses

pengumpulan data.
● Bersedia bekerja kontrak penuh waktu selama pengumpulan data, entri data dan

cleaning (perkiraan mulai minggu kedua Juli 2022).

 

 
          

Protokol COVID-19:
Untuk penelitian ini, kami akan menerapkan protokol pencegahan COVID-19  secara ketat untuk 

menjaga keamanan dan kesehatan enumerator, staf, dan masyarakat yang terlibat dalam 

penelitian ini. Selama pengumpulan data, enumerator maupun responden penelitian wajib 

menggunakan masker, menjaga jarak dan tidak melakukan jabat tangan secara langsung.

Pendaftaran:
Untuk pendaftaran silakan mengisi formulir pada tautan bit.ly/enumeratordampakcovid dan
lampirkan Cover Letter maksimal 2 halaman yang menjelaskan pengalaman Anda, dan CV
maksimal 4 halaman pada bagian akhir formulir.

           

Silakan unggah dokumen riwayat hidup/Curriculum Vitae (CV) dan Cover Letter dalam 

bentuk file PDF. Pendaftaran ditutup pada hari Sabtu, 9 Juli 2022 pukul 17.00 WIB.
Enumerator yang terpilih akan dihubungi oleh Tim Tulodo melalui email atau whatsapp.

Kontak
Jika ada pertanyaan silakan menghubungi kontak Research Officer penelitian ini di
0853-8793-7373 (Maman Saputra).
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