
Enumerator Data Kuantitatif
Program: Baseline Program ISTA (Indonesia Spice Trade Alliance)

Provinsi Papua

Lokasi : (1) Kab. Jayapura; (2) Kota Jayapura; (3) Kab. Sarmi; (4) Kab. Keerom
Periode : November 2021

Tulodo Indonesia adalah organisasi yang memberikan dukungan konsultan dan manajemen
proyek di Indonesia. Salah satu spesialisasi utama kami adalah perubahan sosial dan perilaku.
Layanan kami termasuk membantu merancang inovasi dan formulasi pemecahan masalah,
mengimplementasikan kegiatan, terutama dalam bidang komunikasi perubahan perilaku,
pelibatan masyarakat, tata kelola dan kebijakan untuk bidang kesehatan, pendidikan, teknologi,
lingkungan, pertanian, hak asasi, keuangan mikro, air dan sanitasi, dan lainnya.

Saat ini, Tulodo Indonesia bekerjasama dengan Makna Consulting dipercaya untuk melakukan
penelitian baseline untuk program ISTA (Indonesia Spice Trade Alliance). ISTA adalah program
yang bertujuan untuk 1) meningkatkan produktivitas dan efisiensi rantai nilai untuk lada hitam,
kayu manis dan vanili; 2) meningkatkan perdagangan ketiga produk bumbu tersebut.

ISTA menjangkau komunitas petani di lima wilayah: Jambi, Sumatera Utara, Papua, Sulawesi
Selatan dan Lampung dengan sasaran 14,000 petani, enam koperasi dan beberapa produsen
bumbu. Tulodo Indonesia membutuhkan 11 (Sebelas) enumerator untuk pengumpulan data di
Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, Provinsi
Papua.

Tugas dan Tanggung jawab:
● Mengikuti pelatihan enumerator dan melakukan pilot testing instrumen sebelum

pengumpulan data dilakukan.
● Mengumpulkan data dengan para petani vanili sesuai dengan rincian responden yang

telah ditentukan.
● Melakukan entri data pada aplikasi yang sudah disediakan dan mengumpulkan ke Field

Coordinator.
● Melaporkan hasil kerja kepada Field Coordinator untuk wilayah masing-masing.

Kualifikasi:
● Memiliki gelar S1/mahasiswa tingkat akhir
● Mempunyai pengalaman melakukan penelitian, terutama di bidang pertanian.
● Memiliki pengalaman kerja yang bersinggungan dengan sektor pertanian,

pemberdayaan masyarakat, atau sektor-sektor lain.
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● Diutamakan bagi mereka yang berdomisili di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura,
Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan sekitarnya.

● Paham dan fasih berkomunikasi dalam bahasa lokal menjadi nilai tambah.
● Berintegritas, profesional dan mampu  berkomunikasi dengan baik.
● Bersedia untuk bekerja dengan berorientasi pada hasil dan pencapaian yang tinggi.
● Mampu mengoperasikan komputer dan software – tablet, Basic Microsoft Word dan

Excel, serta aplikasi pengumpul data online.
● Bisa berkendara (SIM C) dan mempunyai kendaraan
● Bisa bekerja dengan supervisi minimal.

Cara Melamar:
Mengirim surat lamaran (maksimal 1 halaman) dan CV (maksimal 3 halaman) melalui email ke
admin@tulodo.com paling lambat 15 Oktober 2021 dengan subject email: Enumerator -
Pilihan Lokasi Utama di atas (Contoh: Enumerator - Sarmi atau Enumerator - Kota
Jayapura).
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