
KESEMPATAN BEKERJA DI SEKRETARIAT NASIONAL JARINGAN GWL-INA 

 

Jaringan GWL-INA sebagai salah satu jaringan nasional yang bergerak dalam program 

penanggulangan epidemi HIV dan AIDS di Indonesia, bersama ini mengundang 

teman-teman yang handal, mempunyai kemampuan dan mempunyai jiwa professional 

untuk mengisi posisi lowongan pekerjaan sebagai berikut: 

 

1. Pengelola Program (code PP-NFM) 

2. Staf Keuangan (code SK-NFM) 

3. Monev (code M&E-NFM) 

 

 

Pengelola Program 

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh program-program yang dilakukan 

oleh Seknas GWL-INA dengan dukungan the Global Fund ATM NFM, meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring & evaluasi. 

2. Berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Program Manager Seknas GWL-INA, di 

bawah unit pengembangan & penelitian. 

3. Memastikan pelaksanaan pelaporan teknis dan keuangan. 

4. Dengan M & E Officer, mengkonsolidasikan laporan program dengan mitra pelaksana 

dan menyiapkan laporan program untuk diserahkan kepada PR. 

5. Memberikan bimbingan teknis untuk SSR pada pelaksanaan dan pelaporan program. 

6. Memastikan bahwa bantuan teknis dan manajemen disediakan pada saat diperlukan 

untuk SR & SSR mitra pelaksana, berlaku sesuai dengan rencana kerja. 

 

 

Monitoring & Evaluasi 



 

1. Bersama Pengelola Program dan Finance, memberikan laporan bulanan kepada 

Koordinator Nasional dan Manajer Program Nasional, di tingkat SR tentang 

kemajuan program. 

2. Bekerja dengan M & E Officer di tingkat PR untuk menerapkan sistem dan alat M & E 

untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan program di tingkat SSR. 

3. Mengumpulkan, mengkonsolidasi dan menganalisis data pemantauan rutin dan 

melaporkannya sesuai dengan format dan jadwal yang disepakati. 

4. Verifikasi kualitas data dan review data untuk perbedaan, kejelasan dan 

kelengkapan. 

5. Melakukan analisis periodik antara prestasi dan target diartikulasikan dalam 

Kerangka Kinerja. 

6. Dokumen dan mengkomunikasikan data, temuan dan pelajaran-hibah khusus 

belajar untuk mitra nasional dan stakeholder. 

7. Mendukung pemanfaatan data M & E untuk advokasi dan mobilisasi sumber daya 

dalam mendukung program HIV & AIDS di tingkat nasional dan regional. 

8. Bertanggung-jawab dalam memonitor perkembangan output program-program 

yang dikelola oleh Seknas Jaringan GWL-INA dari sisi pencapaian dan target yang 

telah ditentukan. 

9. Bertanggung jawab dalam pengembangan & pengelolaan kerangka kerja Monev 

untuk program-program kerja Seknas GWL-INA. 

 

Keuangan 

 

1. Bertanggung jawab dalam mempersiapkan pelaporan kepada PR 

2. Memastikan pelaksanaan sistem dan prosedur keuangan yang disepakati, termasuk 

mendokumentasikan semua transaksi keuangan dan memelihara semua dokumen 

keuangan: kontrak, peraturan, korespondensi keuangan, dokumen pembukuan bank 

dan dokumen untuk pengeluaran dana dalam urutan kronologis dan dalam cara 



yang aman mendukung; 

3. Memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk SSR dan mitra pelaksana lainnya 

dan menindaklanjuti pelaksanaannya; 

4. Menyiapkan laporan keuangan di tingkat SR dan mengkonsolidasikan dengan 

laporan dari setiap SSR mitra pelaksana; 

5. Memverifikasi keakuratan dan integritas laporan keuangan di tingkat SR dan SSR, 

termasuk mengklarifikasi bahwa semua pengeluaran dari berbagai sumber dana 

telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan sesuai dengan tujuan program; 

6. Konsolidasi permintaan dana dari SR dan menyerahkan mereka ke PR berdasarkan 

prosedur yang ditetapkan; 

7. Menjamin ketersediaan dana di tingkat SR dan SSR; 

8. Melakukan analisis varians dan mengkomunikasikan hasil; 

9. Pastikan kerjasama penuh dengan audit eksternal tahunan SR dan setiap audit 

internal dari SR dengan PR. 

 

KUALIFIKASI 

Keahlian dan Pengalaman 

1. Memiliki pengalaman kerja dalam pengembangan perencanaan strategis program. 

2. Pengalaman yang relevan dalam pengorganisasian dan pengembangan komunitas 
LSL, Waria dan Penasun 

3. Pengalaman dalam kerja-kerja LSM fokus pada HIV dan AIDS termasuk 
permasalahan isu LSL, Waria dan Penasun 

4. Memiliki pengalaman dan paham dengan isu LSL Waria dan Penasun 

5. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif baik tulisan maupun lisan 

6. Memiliki pengalaman manajerial dan berorganisasi minimal 3 tahun(lebih disukai) 

7. Mampu bekerja lebih lama atau dengan pengaturan waktu yang fleksibel diluar jam 
kerja 

8. Memiliki pengalaman mengelola kegiatan pada project GF ATM lebih disukai 

9. Memiliki keterampilan aplikasi Microsoft Office (khususnya Word, Excel dan 
PowerPoint) 

10. Bersedia bekerja dibawah tekanan 



 

Kompetensi: 

1. S1 semua jurusan lebih disukai (untuk keuangan memiliki latar belakang pendidikan 
S1 Akuntansi) atau memiliki pengalaman dalam program HIV-AIDS, kerja dengan 
komunitas khususnya LSL, Waria dan Penasun. 

2. Mampu bekerja dengan team (penting). 

3. Mampu bekerja dalam tekanan dan memenuhi tengat waktu. 

4. Mampu bekerja multitasking. 

5. Mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

6. Memiliki jejaring yang kuat dengan stakeholder terkait dan komunitas. 

7. Berorientasi pada hasil kerja. 

8. Inovatif. 

9. Dapat dipercaya. 

 

 

Jika anda tertarik untuk bekerja bersama sekretariat nasional untuk posisi ini, silahkan 

kirimkan lamaram dan CV terbaru anda kepada kami 

 

Harap mengirimkan Lamaran dan CV ke seknas.gwl.ina@gmail.com cc 

panca.gwl.ina@gmail.com, arie.gwl.ina@gmail.com dengan KODE sesuai posisi yang 

dilamar. 

 

Batas akhir penutupan: 20 Februari 2016 

Hanya kandidat terpilih yang akan dipanggil untuk wawancara. 
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