Lowongan Kerja Asisten Riset
Posisi
Lokasi
Durasi Kontrak
Jenjang
Model Kerja

: Asisten Riset
: Yogyakarta
: 2 bulan (September-Oktober 2022, Full Time)
: Entry Level
: Home-based

Tentang Project
Tulodo sedang mengerjakan penelitian terkait pendidikan untuk menggali informasi tentang
dampak COVID-19 terhadap pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di Papua. Pendekatan
metode campuran akan digunakan dengan metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian ini
untuk memahami secara komprehensif terkait situasi pembelajaran dan status kesejahteraan
siswa. Penelitian ini juga akan menggali cerita dampak COVID-19 pada anak-anak, guru, dan orang
tua yang dapat digunakan untuk mengadvokasi kebijakan terkait pembelajaran tatap muka yang
aman dari COVID-19 dan untuk mengurangi terjadinya putus sekolah. Sejumlah rekomendasi akan
dihasilkan untuk pengembangan materi advokasi kepada pemangku kepentingan pemerintah yang
terlibat dalam program Safe Return to Learning dan untuk menginformasikan pembuatan kebijakan
di provinsi Papua.
Tulodo Indonesia membutuhkan satu orang Asisten Riset untuk membantu penelitian mengenai
dampak COVID-19 pada pembelajaran, kesehatan, dan perlindungan anak-anak usia sekolah dasar
di Kabupaten Supiori, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayawijaya. Pekerjaan ini sangat cocok untuk
lulusan baru (fresh graduate) namun memiliki semangat untuk belajar yang besar. Pelamar
diperbolehkan untuk berdomisili di seluruh Indonesia; namun nilai lebih diberikan pada pelamar
yang berdomisili di Yogyakarta.
Tugas Asisten Riset
● Memastikan kualitas data terutama data kualitatif dari hasil wawancara, FGD, observasi
pengamatan atau pun dengan alat bantu audio-visual Tidak tertutup juga untuk membantu
pembersihan data-data kuantitatif (data cleaning).
● Mengkoordinasikan dan memverifikasi data transkripsi dengan enumerator dan petugas
transkripsi.
● Mengolah data dalam bentuk koding ataupun data terpilah yang dibutuhkan oleh tim analis.
● Meringkas data-data secara efektif, memilah-milah kutipan sesuai dengan topik, dan
merekomendasikan kutipan-kutipan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh tim analis.

1

●

Membantu tim analis dan penulisan dengan dukungan-dukungan teknis (selingkung,
referensi, materi-materi kajian pustaka, ringkasan-ringkasan yang dibutuhkan)

Kualifikasi:
● Memiliki gelar S1/mahasiswa tingkat akhir dari disiplin ilmu sosio-humaniora (pendidikan,
sosiologi, antropologi, kesejahteraan sosial, psikologi), kesehatan masyarakat, atau
disiplin yang relevan (disiplin yang tidak relevan masih memungkinkan dengan pengalaman
kerja yang relevan, minimal 1 tahun full time).
● Memliki kemampuan dasar manajemen dan pengolahan data kualitatif (diutamakan),
maupun kuantitatif (nilai plus).
● Memiliki pengalaman pengumpulan dan analisis data primer (survei, interview, observasi,
penggunaan media grafik, atau pun audio-visual) untuk keperluan penelitian.
● Memiliki keterampilan triangulasi data (kualitatif, kuantitatif, dan data sekunder)
● Diutamakan bagi kandidat yang memiliki pengalaman sebagai editor (majalah, jurnal,
website) dengan Bahasa Indonesia untuk penulisan akademik.
● Nilai plus diberikan untuk kandidat yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris dalam
konteks akademik (pasif dan aktif).
● Mahir dalam mengoperasikan Microsoft Word, Excel dan Power Point atau pun aplikasi
lainnya yang sejenis.
● Mahir dalam pencarian pustaka yang berkualitas dengan menggunakan search engine atau
pun database jurnal.
● Memiliki semangat belajar dan etos kerja yang tinggi sebagai anggota tim atau pun sebagai
individu.
● Bersedia untuk belajar menggunakan software NVivo QRS dan SPSS. Nilai plus diberikan
untuk mereka yang pernah menggunakan software-software ini.
● Bersedia bekerja kontrak selama bulan September dan Oktober 2022.
Silakan lengkapi Formulir Aplikasi di https://s.id/lowonganTulodo2022 dan lampirkan Cover
Letter maksimal 2 halaman yang menjelaskan pengalaman Anda, dan CV maksimal 4 halaman.
Batas pengumpulan lamaran adalah Jumat, 26 Agustus 2022. Hanya kandidat terpilih yang akan
dihubungi oleh Tulodo.
KONTAK
Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi admin@tulodo.com.
****
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