
 
KERANGKA ACUAN 

Posisi : Spesialis Sinergi Perencanaan Kampung, dan Unit Layanan Landasan II-BaKTI 
 
 

LATAR BELAKANG 

BaKTI mendapatkan hibah dari KOMPAK untuk Project LANDASAN Tahap II yang  merupakan 
proyek andalan dalam dukungan untuk memperbaiki akses secara keseluruhan terhadap mutu 
penyelenggaraan pelayanan lokal. Proyek LANDASAN merupakan sebuah kerangka kerja pelayanan 
dasar yang sangat kompleks, bekerja di lintas beberapa sektor dan tingkat-tingkat pemerintahan yang 
berbeda-beda.  Target utama untuk dukungan adalah unit-unit pelayanan di lini terdepan dalam 
bidang pendidikan, kesehatan dan identitas hukum, selain terhadap desa-desa itu sendiri yang 
berkenaan dengan pembangunan desa.    

Lebih jauh lagi, kerangka kerja menetapkan kecamatan sebagai pusat koordinasi tingkat lokal dan 
penyelenggaraan pelayanan yang terpadu.  Dengan demikian kerangkakerja bertujuan untuk 
memberikan sebuah pendekatan holistik guna mengatasi hambatan penyelenggaraan pelayanan 
dasar dan untuk menciptakan  integrasi dan kolaborasi antar beberapa tingkatan.    

Dalam hal mendukung pengelolaan Program Landasan Tahap II agar berjalan efektif dan transparan   
BaKTI membutuhkan dukungan sumber daya manusia khususnya posisi Spesialis Sinergi 
Perencanaan Kampung, dan Unit Layanan.  

Ringkasan Pekerjaan  

 Specialist sinergi perencanaan kampung, dan unit layanan memiliki kemampuan disektor 
Pendidikan dan kesehatan serta kampung.  

 Para specialist ini, bertanggungajwab mendesign implementasi program; Dalam implementasi 
program, tiap specialis akan bertanggungjawab atas wilayah/kabupaten tertentu dan saling 
mendukung untuk implementasi program dalam satu wilayah atau antar wilayah;   

 
Tujuan 
Posisi ini merupakan specialis sinergi perencanaan kampung dan unit layanan (kesehatan, 
Pendidikan) termasuk identitas hukum dan pengembangan pusat data untuk perencanaan dari 
kampung. Selain itu, menyediakan dukungan teknis untuk peningkatan dan pengembangan program 
pada tingkat kampung, distrik dan kabupaten untuk replikasi dan pelembagaan 
 
 
Tugas dan Tanggungjawab 
1. Memberikan dukungan teknis dan saran kebijakan untuk mengembangkan sinergi perencanaan 

kampung, kesehatan, dan Pendidikan untuk menjadi model perencanaan pada tingkat kampung 
hingga kabupaten 

2. Mengembangkan konsep dan modul tentang sinergi perencanaan kampung dan unit layanan 
pada tingkat kampung; 

3. Mendorong pengembangan pusat data yang terintegrasi di tingkat kampung hingga kabupaten;  
4. Mendorong data desa untuk mendukung perencanaan dan penganggaran;  
5. Mengembangkan hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan yang memiliki 

tanggung jawab, dan dengan program untuk desa dan kabupaten di tingkat provinsi dan 
kabupaten; 

6. Memberikan dukungan untuk peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Identitas Hukum Dan 
Kelengkapan Data Kependudukan (Mendorong data desa untuk mendukung perencanaan dan 
penganggaran,  Peningkatan cakupan, kapasitas & anggaran desa dan kecamatan untuk 
memperluas layanan adminduk,  Pengembangan dan pemanfaatan rekomendasi kebijakan 
untuk memperkuat layanan PASH bagi masyrakat rentan)  

7. Melakukan advokasi kepada pemda untuk mendorong  replikasi program dan pelembagaan 
berdasarkan pengalaman implementasi sinergi perencanaan kampung, sekolah dan puskesmas 
serta system informasi orang Papua; 

8. Memastikan kualitas pelatihan, lokakarya, dan pendampingan yang dilakukan untuk kampung, 
dan unit layanan; 



 
 

Outputs  

1. Modul sinergi perencanaan kampung dan unit layanan 
2. Adanya dukungan teknis terhadap percepatan pelayanan adminduk dan PASH 
3. Terbangun sistem informasi orang Papua yang menjadi contoh untuk dijadikan model; 
4. Adanya masukan pada Program Tim LANDASAN laporan bulanan dan enam bulanan.  
5. Tinjauan bulanan dan triwulanan tentang pelaksanaan kegiatan, pencapaian hasil, dan 

kemajuan hasil segera. 

LIAISON / PELAPORAN 
 

 
Spesialis Sinergi Perencanaan Kampung, dan Unit Layanan bertanggungjawab/melapor kepada 
Provincial Manager Provinsi Papua/Papua Barat dan berkoordinasi dengan Koordinator Kabupaten di 
wilayah kerja Project Landasan II. 

 
DURASI 

 

 
Spesialis Sinergi Perencanaan Kampung, dan Unit Layanan akan bertugas mulai Februari sampai  
Desember 2021. 
 

LOKASI KERJA 
 

 
Spesialis Sinergi Perencanaan Kampung, dan Unit Layanan  akan berkantor di Kantor Landasan II 
Papua/Papua Barat dan dapat melakukan perjalanan ke Kabupaten dan Distrik Landasan II di Papua 
dan Papua Barat. 
 
 


