
 

 

 

 

 

PENGUMUMAN LOWONGAN  

Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli 

 

“Reviu Penyelenggaraan Pemilu 2019” 

 

Ruang Lingkup Pekerjaan 

Melakukan penelaahan dan penulisan naskah reviu penyelenggaraan Pemilu 2019 yang 

terdiri dari:  

1. Merumuskan secara tajam evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019; 

2. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019; 

3. Mengidentifikasi dan menganalisis usulan penyempurnaan peyelenggaraan Pemilu 

2024; 

4. Mengidentifikasi usulan penyempurnaan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum; 

5. Sebagai team leader (bersama Asisten Tenaga Ahli) dalam proses pengumpulan data 

melalui studi pustaka, analisis kajian/policy paper, survey, FGD, wawancara mendalam 

dan monitoring evaluasi bersama stakeholders terkait, baik di Pusat maupun di 

Daerah. 

 

Kualifikasi Yang Dibutuhkan 

1. Tenaga Ahli (TA)  

 Pendidikan minimal jenjang S2 bidang Sosial-Politik (diutamakan Ilmu Politik) dari 

Perguruan Tinggi dengan Akreditasi A; 

 Tidak terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI; 

 Memiliki kemampuan menulis dan analisis yang baik (dapat melampirkan contoh 

tulisan yang pernah dipublikasikan); 

 Memiliki keahlian dan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dalam lingkup 

penelitian yang relevan (kajian/policy paper) dan analisis kebijakan publik; 

 Dapat bekerjasama dalam tim, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik; 

 Diutamakan peneliti yang memiliki pengalaman kerja dengan instansi 

Pemerintahan/Mitra Pembangunan/NGO. 

 Memiliki mobilitas yang tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai tenaga ahli 

 

 

 



 

2. Asisten Tenaga Ahli (Surveyor) 

 Pendidikan minimal jenjang S1 bidang Sosial-Politik (diutamakan Ilmu Politik); 

 Tidak terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI; 

 Mampu mengumpulkan data dan informasi secara mandiri, komprehensif, sesuai 

dengan yang dibutuhkan untuk mendukung kajian; 

 Mampu berkoordinasi secara efektif dengan lembaga pemerintah, lembaga 

perwakilan, swasta, civil society organizations (CSO), media massa, akademisi, dan 

masyarakat umum;  

 Memiliki kemampuan analisis yang baik dan kapasitas menulis yang baik. 

Catatan: 

1. Bagi kandidat yang berminat dapat mengirimkan Surat Lamaran, CV, dan contoh 

tulisan/karya yang relevan kepada Direktorat Politik dan Komunikasi melalui alamat 

surel irhamna.irham@support.bappenas.go.id 

2. Cantumkan kode lamaran TA_Reviu Pemilu_2020 (untuk Tenaga Ahli) dan 

Surveyor_Reviu Pemilu_2020 (untuk Asisten Tenaga Ahli). 

3. Lamaran dapat disampaikan kepada kami paling lambat hari  Jumat, 1 Mei 2020 

pukul 15.00 WIB. 

4. Hanya kandidat yang lolos seleksi yang akan dihubungi. 
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