
Lowongan Kerja Enumerator (Kualitatif)
Study on Social Norms (Harmful and Protective)

Posisi : Enumerator
Lokasi : Lima lokasi penelitian:

1. Kabupaten Langkat, Sumatera Utara
2. Kabupaten Garut,  Jawa Barat
3. Kabupaten Jombang, Jawa Timur
4. Kabupaten Lombok Timur, NTB
5. Kota Palu, Sulawesi Tengah

Kontrak : Januari-Februari 2023

Tentang Proyek Penelitian :

Tulodo Indonesia sedang mengerjakan penelitian terkait dengan normal sosial (norma
berbahaya dan norma yang melindungi). Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui tentang
lima hal, yaitu (1) mengidentifikasi norma sosial yang berbahaya dan yang melindungi di
masyarakat dari lima lokasi penelitian yang dapat mencegah dan berkontribusi pada
kekerasan berbasis gender serta seberapa lazim norma tersebut; (2) mengeksplorasi sikap
dan keyakinan terhadap norma sosial tersebut dan bagaimana norma tersebut
disosialisasikan dan diinternalisasikan ke dalam sistem kepercayaan individu; (3)
mengidentifikasi cara masyarakat melanggengkan norma sosial tersebut (penjaga norma,
pemberi penghargaan dari norma, dan hukuman/sanksi jika norma tertentu dipatuhi atau
tidak dipatuhi); (4) mengidentifikasi rekomendasi untuk kampanye dan program perubahan
norma sosial untuk mengatasi dan mencegah kekerasan berbasis gender. Penelitian ini akan
dilakukan dengan metode kualitatif kepada anak muda (15-30 tahun), orang dewasa (diatas
30 tahun), pemerintah lokal, tokoh agama/tokoh masyarakat, dan kelompok dengan
identitas gender yang beragam. Tulodo Indonesia akan mengumpulkan data di lima lokasi
penelitian, yaitu Kabupaten Langkat (Sumatera Utara), Kabupaten Garut (Jawa Barat),
Kabupaten Jombang (Jawa Timur), Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan
Kota Palu (Sulawesi Tengah).

Tugas dan Tanggung Jawab :

● Ikut serta dalam pelatihan enumerator secara daring (online [dalam jaringan])
sebelum pengumpulan data.

● Memiliki laptop dan jaringan yang baik saat pelatihan enumerator dan pengumpulan
data.
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● Bersama tim Tulodo Indonesia melakukan pengumpulan data kepada anak muda
(15-30 tahun), orang dewasa (diatas 30 tahun), pemerintah lokal, tokoh agama/tokoh
masyarakat, dan kelompok yang memiliki orientasi gender yang beragam di lokasi
penelitian.

● Berkoordinasi dengan mitra lokal di lokasi penelitian, pemerintah, tokoh agama,
tokoh masyarakat (termasuk membantu perizinan penelitian).

● Bersama dengan Tim Tulodo untuk melakukan wawancara mendalam (Indepth
interview) dan Focus Group Discussion (FGD) di lokasi penelitian.

● Mengumpulkan informed consent, dokumentasi kegiatan, hasil pengumpulan data,
dan peralatan yang digunakan selama pengumpulan data.

● Membuat notulensi saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) selama
pengumpulan data di lokasi penelitian.

● Membantu komunikasi dengan narasumber/informan untuk keperluan klarifikasi dan
verifikasi data.

● Jika diperlukan, membantu pengumpulan data sekunder di instansi/lembaga terkait
dengan tujuan penelitian.

● Melaporkan perkembagan proses pengumpulan data mulai dari persiapan
pengumpulan data hingga validasi data dari transkripsi selama penelitian kepada
Tim Tulodo.

Kualifikasi :

● Memiliki gelar S1/D3-D4 dari disiplin ilmu kesehatan (kedokteran, keperawatan,
kebidanan, kesehatan lingkungan, farmasi), sosio-humaniora (pendidikan, sosiologi,
antropologi, kesejahteraan sosial, psikologi), atau disiplin yang relevan (disiplin ilmu
yang tidak relevan masih memungkinkan dengan pengalaman kerja yang relevan,
minimal 1 tahun secara penuh). Pendidikan S2 atau S3 menjadi nilai tambah.

● Memiliki pengalaman sebagai enumerator atau pengumpul data kualitatif. Nilai plus
diberikan untuk mereka yang pernah melakukan penelitian kepada anak muda (15-30
tahun), orang dewasa (diatas 30 tahun), pemerintah lokal, tokoh agama/tokoh
masyarakat, dan kelompok yang memiliki identitas gender beragam terutama
penelitian bertemakan gender; kesehatan seksual dan reproduksi; hak kesehatan
seksual dan reproduksi (HKSR); dan kekerasan berbasis gender dan seksual (KGBS).

● Berdomisili dan memiliki pengalaman bekerja/melakukan penelitian di Kabupaten
Langkat (Sumatera Utara), Kabupaten Garut (Jawa Barat), Kabupaten Jombang
(Jawa Timur), Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Kota Palu
(Sulawesi Tengah).

● Memiliki pengetahuan tentang isu gender, kesehatan seksual dan reproduksi, hak
kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR), diutamakan isu kekerasan berbasis
gender dan seksual (KGBS).

● Tidak pernah melakukan tindak kekerasan berbasis gender dan seksual kepada
laki-laki, perempuan, atau identitas gender lainnya.

● Memiliki pemahaman mengenai konteks daerah dan sensitivitas sosio-budaya serta
norma sosial di lokasi penelitian.

● Memiliki kendaraan pribadi untuk proses pengumpulan data di lapangan.
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● Memiliki ponsel pintar (smart phone) dengan kapasitas memori yang cukup untuk
melakukan perekaman suara selama wawancara.

● Bersedia untuk bekerja keras dengan berorientasi pada hasil dan pencapaian yang
tinggi.

● Mampu untuk bekerja dalam tim dan mencapai target sesuai waktu yang ditentukan.
Profesional dan dapat berkomunikasi dengan baik.

● Bersedia bekerja dengan kontrak waktu penuh selama pengumpulan data, entry data,
dan cleaning (perkiraan mulai minggu kedua Januari 2023).

Protokol COVID-19 :

Untuk penelitian ini, kami tetap 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. Jika diperlukan, kami akan meminta salinan sertifikat imunisasi dari
enumerator terpilih atau meminta seluruh enumerator dan Tim Tulodo untuk melakukan
pemeriksaan antigen COVID-19 sebelum dan setelah penelitian.

Pendaftaran :
Untuk pendaftaran silakan mengisi formulir pada tautan yang disedikan berikut ini:
https://s.id/enum-normasosial dan melampirkan 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 Jumat, 30 Desember pukul 17.00 WIB.
Enumerator yang terpilih akan dihubungi oleh Tim Tulodo melalui email atau Whatsapp.

Narahubung :
Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi admin@tulodo.com.

****
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