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KERANGKA ACUAN PENGUMUMAN 
REKRUTMEN STAF JARINGAN NASIONAL GWL-INA 

 
 
Jakarta, 11 Juni 2018 
 
Jaringan GWL-INA adalah organisasi independen yang mendukung program nasional dan 
internasional mewujudkan masyarakat Indonesia yang sadar kesehatan dan kesejahteraan 
serta hak seksual dan reproduksi. 
 
Jaringan GWL-INA sebagai salah satu jaringan nasional yang bergerak dalam program 
penanggulangan epidemik HIV dan AIDS di Indonesia, bersama dengan ini mengundang 
teman-teman yang handal, mempunyai kemampuan dan mempunyai jiwa professional untuk 
mengisi lowongan pekerjaan sebagai berikut: 

 2 orang Program Officer  Code: PO 

 1 orang Communications Officer Code: CO 

 1 orang Finance Officer  Code: FO 

 1 orang Cashier   Code: CR 
 

TUJUAN 
Tujuan kerangka acuan ini adalah sebagai pedoman proses rekrutmen staf Jaringan GWL-INA 
periode 2018 – 2021. 
 

HASIL 
Hasil yang diharapkan dari proses rekrutmen ini secara umum adalah terpilihnya staf Jaringan 
GWL-INA sesuai posisi yang dibutuhkan dan sesuai kualifikasi yang diharapkan. Tujuan secara 
khusus adalah Jaringan GWL-INA memperoleh staf yang memiliki kemampuan terbaik, 
pengalaman, pemahaman, dan kapasitas dalam menjalankan tugasnya sebagai staf GWL-INA. 
 

KETENTUAN PELAKSANAAN 
Dengan mengacu pada kebijakan Jaringan GWL-INA maka dapat dijabarkan lebih lanjut 
beberapa ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan, yang dapat dilihat pada alur proses 
rekrutmen staf Jaringan GWL-INA berikut ini: 
 

NO TAHAP TENGGAT WAKTU 
1 Pengumunan rekrutment staf GWL-INA 11 s.d 22 Juni 2018 

2 Batas akhir mengirimkan surat lamaran kerja dan CV 22 Juni 2018 

3 Seleksi administrasi 25 s.d. 27 Juni 2018 

4 Pengumuman lolos proses wawancara tahap I 28 Juni 2018 
5 Proses wawancara tahap I 2 s.d. 4 Juli 2018 
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6 Proses pemeriksaan referensi 5 Juli 2018 

7 Pengumuman lolos proses wawancara tahap II 6 Juli 2018 
8 Proses wawancara tahap II 9 s.d. 10 Juli 2018 

9 Pengumuman staf GWL-INA terpilih 12 Juli 2018 

 
Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Jaringan GWL-INA membentuk tim rekrutment yang terdiri Koordinator Unit HRD, 

Koordinator Unit Program, Koordinator Unit Media, Kampanye & Komunikasi dan 
Koordinator Unit Keuangan. 

2. Jaringan GWL-INA melakukan sosialisasi terbuka melalui berbagai media sosial termasuk 
website Jaringan GWL-INA terhadap rencana rekrutmen staf, termasuk kriteria dan 
persyaratan administrasi dan lainnya. Proses rekrutmen staf Jaringan GWL-INA 
dilaksanakan secara terbuka dengan mengumumkan kepada masyarakat melalui 
berbagai media seperti website, facebook, dan media sosial lainnya dan diupayakan 
dapat menjangkau secara luas.  

3. Batas waktu pengiriman surat lamaran kerja dan CV disampaikan oleh calon staf kepada 
Jaringan GWL-INA melalui email seknas@gwl-ina.or.id cc: aienes@gwl-ina.or.id dengan 
subyek Rekrutment Staf GWL-INA (Code Posisi yang diinginkan).  
Surat lamaran kerja dan CV wajib diterima oleh Jaringan GWL-INA tidak lebih dari tenggat 
waktu yang tercantum dalam pengumuman resmi yang dilakukan melalui media sosial 
dan situs resmi Jaringan GWL-INA (selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2018 pukul 
16.30 WIB). 

4. Jaringan GWL-INA akan memeriksa kelengkapan administrasi dan kualifikasi dari CV yang 
masuk, bagi para pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi (tidak 
lengkap) dan tidak memenuhi kualifikasi, secara langsung dinyatakan gugur dan tidak 
diikutkan pada tahap berikutnya. 

5. Hanya calon/pendaftar yang masuk dalam shortlist akan dihubungi oleh Sekretariat 
Jaringan GWL-INA untuk mengikuti proses wawancara tahap I. 

6. Wawancara Tahap I dilakukan tim rekrutmen dengan dua cara. Bagi calon/pelamar yang 
berdomisili di DKI Jakarta diminta hadir di Sekretariat Jaringan GWL-INA sesuai dengan 
waktu yang akan ditentukan kemudian. Bagi calon/pelamar yang berdomisili di luar DKI 
Jakarta proses wawancara tahap I akan dilakukan melalui Skype. 

7. Sebelum pengumuman lolos proses wawancara tahap II, tim rekrutmen akan melakukan 
pemeriksaan referensi yang diberikan oleh calon/pendaftar yang masuk shortlist. 

8. Pengumuman lolos proses wawancara tahap II: Tim rekrutmen akan mengumumkan 
calon/pelamar baik yang lolos dan akan mengikuti proses wawancara tahap II maupun 
calon/pelamar yang tidak lolos dan tidak akan mengikuti proses wawancara tahap II 
melalui email masing-masing calon/pelamar. 

9. Wawancara Tahap II dilakukan tim rekrutmen dengan dua cara. Bagi calon/pelamar yang 
berdomisili di DKI Jakarta diminta hadir di Sekretariat Jaringan GWL-INA sesuai dengan 
waktu yang akan ditentukan kemudian. Bagi calon/pelamar yang berdomisili di luar DKI 
Jakarta proses wawancara tahap II akan dilakukan melalui Skype. 

mailto:seknas@gwl-ina.or.id
mailto:aienes@gwl-ina.or.id
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10. Pengumuman staf GWL-INA terpilih:  Tim rekrutmen akan mengumumkan calon/pelamar 
baik yang terpilih sebagai staf Jaringan GWL-INA sesuai posisi yang dipilih maupun 
calon/pelamar yang tidak terpilih melalui email masing-masing calon/pelamar. 

 
Calon/Pelamar mengirimkan lamaran pekerjaan dengan melampirkan dokumen berikut: 
1. Surat Lamaran Kerja. 
2. Curriculum Vitae / Daftar Riwayat Hidup dengan mencantumkan minimal 2 orang 

referensi. 
3. Photo terbaru. 
 

TUGAS DAN KUALIFIKASI  
 

 Program Officer 

Tugas: 
1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan program yang dilakukan oleh Jaringan 

GWL-INA sesuai sumber pendanaan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta 
monitoring & evaluasi.  

2. Berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Senior Program Officer, di bawah unit 
program.  

3. Memastikan pelaksanaan program serta pelaporan implementasi dan keuangan 
program 

4. Menganalisa pelaksanaan program yang dilakukan oleh Seknas Jaringan GWL-INA 
sesuai sumber pendanaan.  

5. Memberikan usulan dan masukan terkait perencanaan program berdasarkan analisa 
hasil pelaksanaan program kepada koordinator unit. 

6. Membangun dan memastikan koordinasi serta komunikasi baik di internal unit 
maupun antar unit. 

7. Bersama dengan M & E Officer, mengkonsolidasikan laporan program dengan mitra 
pelaksana dan menyiapkan laporan program.  

8. Memberikan bimbingan teknis untuk mitra Jaringan GWL-INA pada pelaksanaan dan 
pelaporan program.  

9. Memastikan bahwa bantuan teknis dan manajemen disediakan pada saat diperlukan 
untuk mitra pelaksana, berlaku sesuai dengan rencana kerja.  

 
Kualifikasi: 
1. Usia maksimal 35 tahun. 
2. Memiliki pengalaman kerja dalam pengembangan perencanaan strategis program.  
3. Pengalaman yang relevan dalam pengorganisasian dan pengembangan komunitas 

LSL, Waria dan Penasun.  
4. Memiliki pengalaman dalam kerja-kerja LSM pada isu HIV & AIDS, HAM dan Advokasi 

termasuk permasalahan isu LSL, Waria dan Penasun.  
5. Memiliki pengalaman dan paham dengan isu LSL Waria dan Penasun.  
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6. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif baik tulisan maupun lisan.  
7. Memiliki pengalaman manajerial dan berorganisasi minimal 3 tahun (lebih disukai).  
8. Mampu bekerja lebih lama atau dengan pengaturan waktu yang fleksibel diluar jam 

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

PowerPoint).  
10. Bersedia bekerja dibawah tekanan. 
11. Memiliki jejaring yang kuat dengan stakeholder terkait dan komunitas.  
12. Berorientasi pada hasil kerja.  
13. Mampu bekerja dengan team (penting).  
14. Mampu bekerja multitasking.  
15. Inovatif.  
16. Jujur dan dapat dipercaya. 

 

 Communications Officer 

Tugas: 
1. Membuat berbagai tulisan dengan kualitas yang baik, jelas dan menarik. 
2. Melakukan penelitian, liputan dan wawancara sesuai dengan kode etik. 
3. Melakukan adaptasi, interpretasi, edit dan proofread tulisan secara faktual sesuai 

dengan karakteristik project. 
4. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengembangan Media Sosial, Media 

Digital dan Media Komunikasi lainnya.  
5. Menyiapkan perencanaan strategi komunikasi. 
6. Menyiapkan laporan mingguan dan bulanan terkait bidang kerja komunikasi. 
7. Berinteraksi dalam membangun hubungan dengan mitra kerja dan stakeholder 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
8. Membangun dan memastikan koordinasi serta komunikasi baik di internal unit 

maupun antar unit. 
9. Bertanggungjawab dalam proses identifikasi, implementasi dan evaluasi berbagai 

aktifitas yang dilakukan oleh unit Media, Campaigns and Communications GWL-INA. 
 

 Kualifikasi: 
1. Usia maksimal 35 tahun. 
2. Memiliki pengalaman dalam kerja-kerja LSM pada isu HIV & AIDS, HAM dan Advokasi 

termasuk permasalahan isu LSL, Waria dan Penasun.  
3. Memiliki pengalaman di bidang yang sama minimal 1 tahun. 
4. Berwawasan luas, selalu tertarik dengan berbagai hal baru dan berani 

mengemukakan pendapat. 
5. Pekerja keras yang mempunyai pikiran terbuka. Kritis, analitis, kreatif dan inovatif.  
6. Mampu mengambil inisiatif, dapat diandalkan dan terbiasa bekerja secara mandiri 

atau dalam tim. 
7. Mampu bekerja multitasking,  
8. Bersedia bekerja dalam tekanan dan dapat memenuhi tengat waktu. 
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9. Fasih menulis dalam Bahasa Indonesia. Menguasai EYD, menyukai seni bahasa dan 
terbiasa menggunakan tata bahasa yang benar. 

10. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris lebih disukai. 
11. Terampil dengan aplikasi Media Sosial, Media Digital dan Media Komunikasi lainnya.   
12. Pemahaman yang cukup mengenai Komputer, Internet dan Microsoft Office 

(khususnya Word, Excel dan PowerPoint). 
13. Memiliki kemampuan Graphic Design lebih disukai.  
14. Gemar membaca. 

 

 Finance Officer 

Tugas: 
1. Membuat laporan mingguan dan bulanan. 
2. Memeriksa data-data yang belum dilaporkan ke bagian Accounting. 
3. Membuat dan memverifikasi dana yang akan di keluarkan.  
4. Membuat laporan kepada atasan langsung terkait pengeluaran dan pemasukan 

dana di setiap kegiatan. 
5. Melakukan menganalisa dengan baik terkait laporan cash flow dan budgeting. 
6. Melakukan stock opname kas bersama dengan bagian Accounting. 
7. Membuat rekonsiliasi bank. 
8. Membangun dan memastikan koordinasi serta komunikasi baik di internal unit 

maupun antar unit. 

 
Kualifikasi: 
1. Usia maksimal 35 Tahun. 
2. Memiliki pengalaman pada posisi yang sama minimal 3 tahun. 
3. D3 Akuntansi / S1 Ekonomi. 
4. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris lebih disukai. 
5. Mampu mengoperasikan program Windows. 
6. Mengerti perpajakan. 
7. Mampu membuat analisa dengan baik terkait laporan Cashflow dan Budgeting. 
8. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 
9. Jujur dan dapat dipercaya. 
10. Teliti. 

 

 Cashier 
 

Tugas: 
1. Menjalankan proses pembayaran jika terjadi transaksi. 
2. Mencatat semua transaksi (Kas dan Bank). 
3. Menyimpan dana di Petty Cash dan membuat laporan harian kas. 
4. Mampu melakukan penghitungan secara cermat dan teliti.  
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5. Bertanggung jawab atas Petty Cash. 
6. Melaporkan laporan mingguan dan bulanan kepada atasan langsung. 
7. Membangun dan memastikan koordinasi serta komunikasi baik di internal unit 

maupun antar unit. 

Kualifikasi: 
1. Usia maksimal 30 tahun. 
2. Memiliki pengalaman pada posisi yang sama minimal 1 tahun. 
3. D3 Akuntasi. 
4. Mampu mengoperasikan program Windows (Excel, Word dll). 
5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 
6. Jujur dan dapat dipercaya. 
7. Teliti. 

 

PENUTUP 
Kerangka acuan rekrutmen staf Jaringan GWL-INA ini disusun dalam rangka memberikan 
petunjuk dan arahan proses rekruitmen supaya mendapatkan staf yang memiliki 
kemampuan, pengalaman, pemahaman dan ketrampilan teknis dan mampu melakukan 
tugas-tugasnya sebagai staf Jaringan GWL-INA. 
 
 
 
 
 


