Field Coordinators Studi Baseline ISTA
(Jambi, Papua dan Lampung)
Tulodo Indonesia adalah perusahaan konsultan dan manajemen proyek berbasis
internasional yang berpusat di Jakarta. Organisasi kami mempunyai spesialisasi di bidang
perubahan sosial dan perilaku. Tulodo membantu klien untuk untuk memecahkan
permasalahan di bidang pertanian, kesehatan, pemerintahan, pendidikan, teknologi,
lingkungan, hak asasi, keuangan mikro, air dan sanitasi, dan lainnya (www.tulodo.com).
Tulodo bekerjasama dengan Makna Consulting untuk melakukan studi baseline untuk
proyek ISTA (Indonesia Spice Trade Alliance). ISTA, yang didanai Pemerintah Amerika
Serikat (Department of Agriculture), adalah program lima tahun dengan tujuan berikutnya: 1)
meningkatkan produktivitas dan efisiensi dengan rantai nilai untuk tiga bumbu Indonesia
(lada hitam, kayu manis dan vanili); 2) meningkatkan perdagangan produk lada hitam, kayu
manis dan vanili.
ISTA akan menjangkau komunitas petani di lima wilayah: Jambi, Sumatra Utara, Papua,
Sulawesi Selatan dan Lampung. Sasaran proyek ini adalah 14,000 petani, enam koperasi
dan beberapa produksi bumbu. Studi baseline akan memiliki dua bagian utama: evaluasi
kelayakan dan kemungkinan keberhasilan kegiatan proyek berdasarkan wawancara peserta
utama, dan survei peserta petani. Untuk itu Tulodo dan Makna membutuhkan tiga (3) Field
Coordinator, satu untuk masing-masing wilayah Jambi, Papua dan Lampung. Masa kontrak
maksimal tiga (3) bulan.
Tugas dan Tanggung Jawab
● Berkoordinasi dengan mitra lokal, koperasi petani, dan masyarakat di daerah yang
bersangkutan
● Menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan yang terkait dengan
program
● Mengelola proses pengumpulan data, termasuk pelatihan, testing dan logistik.
● Membuat dan mengelola anggaran kegiatan.
● Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Team Leader secara berkala
Kualifikasi
● Lulusan Diploma/Universitas di bidang pertanian, bisnis, ekonomi, manajemen,
public policy atau development
● Minimal 5 tahun pengalaman bekerja di proyek penelitian untuk pemerintah,
universitas, agensi internasional, LSM atau perusahaan swasta sejenis, khususnya
dalam bidang pertanian atau pengembangan ekonomi.
● Mampu untuk bekerja dalam tim dan mencapai target sesuai waktu yang ditentukan
● Berpengalaman dalam menjadi fasilitator dan pelatih merupakan kelebihan.
● Diutamakan yang sekarang berdomisili di Jambi, Papua dan Lampung.

●
●
●
●

Menguasai komputer (MS. Office dan Google Suite)
Mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan merupakan kelebihan
Bisa berkendara (SIM C) dan mempunyai kendaraan
Bisa bekerja dengan supervisi minimal

Cara Melamar
Mengirim surat lamaran (maksimal 1 halaman) dan CV (maksimal 4 halaman) melalui email
ke admin@tulodo.com sebelum 30 April 2021 dengan subject email: Field Coordinator
(Pilihan Lokasi: Jambi, Papua dan Lampung)
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