
LOWONGAN KERJA ENUMERATOR

Posisi : Enumerator
Lokasi : DKI Jakarta
Kontrak : Antara bulan Januari-Februari 2023

Tentang Proyek
Tulodo sedang mengerjakan penelitian pendahuluan untuk menggali lebih dalam tentang
pengetahuan, sikap, persepsi, dan pendapat remaja usia 12-18 tahun di DKI Jakarta tentang
tentang rokok dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari; keterpaparan mereka terhadap
teknologi dan media; serta pemasaran dan pengiklanan rokok. Penelitian akan dilakukan pada
bulan Januari dan Februari 2023 dengan menggunakan metode survei di sekolah, wawancara,
diskusi kelompok terfokus, pemetaan toko dan iklan rokok di lima lokasi penelitian yaitu Kota
Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat. Penelitian ini
juga akan mengundang orang tua, guru, pedagang rokok dan sejumlah informan lainnya yang
relevan. Tulodo akan merekrut enumerator untuk membantu proses pengumpulan data di lima
lokasi tersebut di DKI Jakarta.

Tugas dan Tanggung Jawab:
● Ikut serta dalam pelatihan enumerator secara luring (offline) sebelum pengumpulan

data.
● Melakukan pengumpulan data pada remaja berusia 12-18 tahun di SMP maupun SMA

yang sudah ditentukan berdasarkan lokasi penelitian, termasuk guru, orang tua, dan
informan terkait. Pengumpulan data yang dilakukan diantaranya: survey (remaja usia
12-18 tahun), wawancara mendalam (in-depth interview) dan diskusi kelompok terfokus
(Focus Group Discussion).

● Melakukan pemetaan toko rokok dan iklan rokok (billboard) di sekitar sekolah yang
menjadi lokasi penelitian.

● Berkoordinasi dengan sekolah dan pihak terkait untuk kegiatan penelitian (termasuk
perizinan).

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

● Melakukan entry data untuk survey pada platform yang sudah ditentukan oleh Tulodo
● Jika diperlukan, membantu komunikasi dengan narasumber/responden untuk keperluan

klarifikasi dan verifikasi.
● Melaporkan progres proses pengumpulan data kepada Tim Tulodo.
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Kualifikasi
● Memiliki gelar S1/mahasiswa tingkat akhir dari disiplin ilmu kesehatan masyarakat,

sosio-humaniora (pendidikan, sosiologi, antropologi, kesejahteraan sosial, psikologi),
atau disiplin yang relevan (disiplin yang tidak relevan masih memungkinkan dengan
pengalaman kerja yang relevan, minimal 1 tahun full time).

● Memiliki pengalaman sebagai enumerator atau pengumpul data kuantitatif dan atau
kualitatif. Nilai plus diberikan untuk mereka yang pernah melakukan penelitian terhadap
remaja berusia 12-18 tahun terutama penelitian bertemakan rokok atau pengendalian
tembakau.

● Berdomisili dan memiliki pengalaman bekerja/melakukan penelitian di Kota Jakarta
Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat.

● Memiliki pengetahuan tentang isu kesehatan, diutamakan isu rokok dan pengendalian
tembakau.

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

● Memiliki kendaraan pribadi untuk proses pengumpulan data di lapangan.
● Memiliki ponsel pintar (smart phone) dengan kapasitas memori yang cukup serta fitur

geolokasi (GPS) yang berfungsi untuk proses pengumpulan dan entry data.
● 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.

● Pernah menggunakan platform pengumpulan data secara online misalnya mWater,
KoboCollect, SurveyMonkey, Google Form.

● Bersedia bekerja kontrak penuh waktu 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.

Pendaftaran:
Untuk pendaftaran silakan mengisi formulir pada tautan https://s.id/enumrisetformtulodo 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 Jumat, 30 Desember pukul 17.00 WIB.
Enumerator yang terpilih akan dihubungi oleh Tim Tulodo melalui email atau Whatsapp.

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