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Climate Change, Energy and Low Carbon Development (CCE) Team
The Center for International Forestry Research (CIFOR) envisions a more equitable world where
forestry and landscapes enhance the environment and well‐being for all. CIFOR is a nonprofit,
scientific institution that conducts research on the most pressing challenges of forest and landscape
management around the world. Using a global, multidisciplinary approach, we aim to improve human
well‐being, protect the environment and increase equity. To do so, we conduct innovative research,
develop partners’ capacity and actively engage in dialogue with all stakeholders to inform policies and
practices that affect forests and people. CIFOR is a CGIAR Research Center, and leads the CGIAR
Research Program on Forests, Trees and Agroforestry (FTA). Our headquarters are in Bogor, Indonesia,
with offices in Nairobi, Kenya; Yaoundé, Cameroon; and Lima, Peru.

CIFOR membuka kesempatan untuk posisi
Field Research Enumerators

Overview
CIFOR mencari enumerator untuk bergabung dalam penelitian mengenai evaluasi dampak program
REDD + (Mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang, dan peran
konservasi, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan cadangan karbon hutan di negara
berkembang ) pada skala subnasional di Brasil, Peru dan Indonesia. CIFOR telah melakukan survei di
150 desa dan 4.000 rumah tangga pada tahun 2010‐2011 dan 2013‐2014 melalui pendekatan
sebelum‐setelah‐kontrol‐intervensi (BACI). Pada tahun ini, CIFOR berencana untuk kembali ke delapan
lokasi penelitian di Brasil, Peru dan Indonesia untuk pengumpulan data tahap ketiga. Pengumuman ini
bertujuan untuk merekrut enumerator untuk tiga lokasi penelitian REDD+ di Indonesia. Tim
enumerator pada masing‐masing lokasi survei akan berada dibawah pengawasan koordinator
lapangan (FRS). Kandidat yang terpilih akan diberi pelatihan yang akan diselenggarakan di Bogor
selama satu minggu pada 4‐8 Juni 2018. Kegiatan survei akan dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri
2018.
Lokasi survey:
1. Proyek Katingan Mentaya (kabupaten Katingan dan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah)
2. Program Hutan Kemasyarakatan untuk Cadangan Karbon Ketapang (kabupaten Ketapang,
Kalimantan Barat)
3. Program Karbon Hutan Berau (kabupaten Berau dan Kutai Timur, Kalimantan Timur)

Tugas dan tanggungjawab
Melakukan survei sosio‐ekonomi di 8‐9 desa di kawasan proyek REDD (survei rumah tangga);
Mengumpulkan data sekunder dan/atau data primer lainnya sebagaimana diperlukan;
Memastikan kelengkapan, keakuratan dan kualitas data penelitian lapangan;
Memastikan komunikasi yang baik antara anggota tim, anggota masyarakat, koordinator
lapangan dan anggota komponen 2 lainnya;
Mengikuti keseluruhan rangkaian pelatihan enumerator di awal bulan Juni 2018 di Bogor;

Mengatur kebutuhan logistik dan koordinasi di lapangan sebagaimana diperlukan;
Mengikuti rapat dan melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diperlukan

Kriteria
Pendidikan, pengetahuan dan pengalaman:
Sarjana Strata 1 (S1) Kehutanan atau yang berhubungan (pertanian atau sumber daya alam);
Memiliki prestasi akademik yang baik, terutama dalam matematika/statistik;
Memiliki pengalaman bekerja di lapangan dan pernah melakukan survey sosio ekonomi adalah
nilai tambah;
Memiliki pengetahuan mengenai perubahan iklim, kehutanan dan REDD;
Memiliki pengetahuan memadai mengenai bahasa dan kebudayaan lokal adalah nilai tambah;
Fasih berbahasa Indonesia.

Kompetensi:
Sehat secara fisik dan mental untuk melakukan kerja lapangan dalam situasi yang sulit;
Mampu berinteraksi dengan berbagai orang dengan latar belakang social dan budaya yang
berbeda;
Mampu bekerja di bawah tekanan dengan waktu kerja yang tidak teratur di daerah terpencil;

Ketentuan
Konsultansi ini rencananya akan dilakukan pada periode bulan Juni sampai Agustus 2018.
CIFOR menawarkan remunerasi yang kompetitif dalam mata uang lokal (Rupiah)
Lokasi kerja adalah salah satu dari lokasi survey berikut: Katingan, Kalimantan Tengah; Ketapang,
Kalimantan Barat; atau Berau dan Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Proses aplikasi
Batas aplikasi adalah 18 Mei 2018
Kami akan mempertimbangkan semua aplikasi, tetapi hanya akan memanggil beberapa kandidat
terpilih
Silahkan mengirimkan CV dan Surat Lamaran ke masing – masing FRS di lokasi pilihan anda dengan
mengindikasikan “Field Research Enumerator” pada subyek email ke:
‐ Katingan, Kalimantan Tengah ‐ Vivi Seviana : vselvia@ncsu.edu
‐ Ketapang, Kalimantan Barat ‐ Alzaena Ulya Rusdimi: ulyarusdimi@live.com
‐ Berau and Kutai Timur, Kalimantan Timur ‐ Andini Desita Ekaputri: andini@hawaii.edu
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai CIFOR silahkan kunjungi website CIFOR berikut:
http://www.cifor.org

