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PENGUMUMAN
LOWONGAN PEKERJAAN
Tenaga Monitoring dan Evaluasi Program PAUD HI
Dibutuhkan : 1 orang tenaga Monitoring & Evaluasi guna mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Anak Usia
Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.
Sejak anak di kandungan sampai berusia 8 tahun merupakan periode emas dimana perkembangan otak anak terjadi sangat
pesat sebagai pondasi perkembangan fisik, pendidikan, sosial dan emosi anak selanjutnya. Jika pada masa ini kebutuhan
akan stimulasi, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan nutrisi tidak terpenuhi maka potensi-potensi pada diri seorang anak
tidak bisa berkembang secara optimal. Periode emas tidak dapat diulang dan semua intervensi yang dilakukan setelah periode
mas tidak akan berdampak optimal pada pembentukan kualitas anak.
Gerakan Nasional ‘1 Desa 1 PAUD’ belum bisa memastikan layanan PAUD di Kabupaten Sorong dan Raja Ampat bertahan
menghadapi berbagai tantangan. Selain masalah minimnya dana operasional dan rendahnya pemahaman orang tua akan
pentingnya pendidikan anak usia dini, keterbatasan kapasitas guru serta fasilitas di PAUD berdampak pada kurangnya minat
orang tua untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Sebagian besar guru PAUD adalah lulusan SMA dengan pengetahuan
dan pengalaman mengajar yang terbatas. Guru kebanyakan mengandalkan bahan ajar termasuk rencana pelajaran harian atau
kurikulum contoh dari pemerintah atau sumber online dengan kualitas bervariasi. Beberapa guru yang mengajar di PAUD di
bawah organisasi berbasis agama biasanya adalah guru sekolah minggu tanpa keahlian pedagogis.
UNICEF berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong dan Raja Ampat bekerja sama dengan mitra pelaksana
STKIP Muhammadiyah Sorong mengembangkan program Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)
berbasis masyarakat melalui lembaga PAUD yang berintegrasi dengan layanan Posyandu Plus, Sekolah Minggu atau TPA
(Pendidikan Berbasis Pendidikan Prasekolah).
Program bertujuan untuk meningkatkan kualitas PAUD melalui pendekatan holistik integratif, baik dari sisi kualitas
pembelajaran yang berbasis bermain sehingga memastikan partisipasi aktif seluruh anak, tersedianya layanan kesehatan dan
tumbuh kembang, pengembangan program parenting yang mendorong penerapan hidup sehat dan kepemilikikan akte
kelahiran anak di kedua kabupaten tersebut.
Saat ini program membutuhkan tenaga Monitoring dan Evaluasi, untuk ditempatkan di Kabupaten Sorong selama 12 bulan di
tahun 2018.
Ikhtisar Tugas Kerja

1.
2.
3.
4.
5.

Memberikan dukungan teknis secara keseluruhan kepada manajer program, petugas program, pemangku kepentingan
utama dan mitra pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan pemantauan dan evaluasi yang tepat atas semua
kegiatan dan rencana yang terkait dengan program.
Memimpin pengembangan dan tinjauan terus menerus terhadap indikator dan mekanisme penilaian hasil program untuk
tujuan pemantauan program, evaluasi perbaikan, advokasi dan pelaporan.
Mempromosikan dan memfasilitasi partisipasi penuh semua pemangku kepentingan, masyarakat dan tokoh masyarakat
dalam pengembangan dan pelacakan indikator kualitatif dan kuantitatif, dan dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan
program..
Melatih staf program dalam keterampilan khusus untuk penggunaan sistem M & E dan alat pengumpulan data.
Melakukan pemantauan berkala terhadap lokasi program, dan kumpulkan dan kumpulkan data mengenai indikator
program utama menggunakan alat M & E yang telah disepakati.
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Meninjau dan berikan masukan yang diperlukan untuk laporan naratif, di mana ini terkait dengan pelaporan data
pemantauan atau kegiatan P & E lainnya. Mengarsipkan dan melaporkan tantangan, pelajaran dan solusi lokal yang
dicari sesuai dengan proses pembelajaran program.

II. KUALIFIKASI
Pengetahuan / Keahlian / Keterampilan yang dibutuhkan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gelar Universitas di salah satu disiplin ilmu yang relevan dengan bidang berikut: Ekonomi, Ilmu Pengetahuan Sosial,
Ekonomi dan Pendidikan atau bidang yang relevan dengan bantuan pembangunan internasional.
Setidaknya 3-5 tahun pengalaman yang luas dalam pelaksanaan dan pemantauan program, terutama di Indonesia.
Keterampilan pengelolaan data base terkomputerisasi
Pengalaman yang signifikan dalam memimpin atau mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi program terkait
pendidikan.
Desain dan manajemen evaluasi: merancang dan mengelola pendekatan evaluasi dan metodologi penelitian, termasuk
metode penelitian kuantitatif dan kualitatif
Manajemen informasi: merancang dan mengelola data dan sistem informasi yang mampu menangani kumpulan data
besar untuk tujuan M & E;
Analisis statistik: berbagai pemodelan statistik dan analisis data dampak; mahir pengguna: Excel / SPSS atau STATA;
dan perangkat lunak analisis data kualitatif mis. ATLAS.ti, NVivo atau yang setara;

Keterampilan komunikasi dan pelatihan interpersonal dan terbukti yang kuat terutama dalam advokasi, dan berurusan dengan
donor, dan pemangku kepentingan lainnya.
III. PERSYARATAN
1. Lamaran ditulis di atas materai 6000
2. Foto copy lembar ijazah terakhir yang dilegalisir; 1 lembar
3. Curiculum vitae (CV)
4. Foto copy KTP 1 lembar
5. Pas Foto 3x4 sebanyak 2 lembar.
Lamaran dimasukan dalam map dan diantar ke Kampus STKIP Muhammadiyah Sorong dengan alamat :
Kampus Biru, Gedung Mas Mansyur, Lantai 3, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Mariyat Pantai, Aimas, Kab. Sorong, Papua
Barat. CP: 085210871283 atau 082238049563. Atau bisa di email ke stkip.unicef@gmail.com.
Mulai tanggal 22 sd/ 31 Januari 2018.
Demikian pengumuman lowongan pekerjaan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Programme Manager,

Nursalim
Tembusan disampaikan kepada:
1. Ketua STKIP Muhammadiyah Sorong;
2. Para PA dan PO Unicef;
3. Spesialis Pendidikan Tanah Papua;
4. Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Sorong;
5. Dinas Pendidikan & Pengajaran Kabupaten Raja Ampat;
6. Arsip.

