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NATIONAL AFFORDABLE HOUSING PROGRAM (NAHP)

PENERIMAAN TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL) DAN
KOORDINATOR FASILITATOR (KORFAS)

KUALIFIKASI PERSONIL DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. KUALIFIKASI PERSONIL
1. KUALIFIKASI UMUM KOORDINATOR FASILITATOR DAN TENAGA

FASILITATOR LAPANGAN.a. Warga Negara Indonesia;b. Sehat jasmani-rohani;c. Usia maksimal 45 Tahun sampai tanggal 01 Agustus 2018;d. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah BSPS;e. Tidak sedang dalam ikatan kontrak kerja serta bukan Pegawai NegeriSipil (PNS/TNI/POLRI);f. Bukan anggota partai politik atau pendukung calon Kepala Daerah;g. Bersedia bekerja penuh waktu (full time) selama masa kontrak;h. Mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (Word, Excel dan Powerpoint);i. Memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantumasyarakat;j. Memiliki rekam jejak moral yang baik;k. Mempunyai motivasi kerja yang tinggi dan dapat bekerja secara tim; danl. Diutamakan memiliki pengalaman dalam kegiatan BSPS atau programsejenis
2. KRITERIA KHUSUS KOORDINATOR FASILITATOR (KORFAS)a. Berpendidikan sekurang-kurangnya S1 diutamakan jurusan Teknik Sipilatau Teknik Arsitektur.b. Berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan,rumah/perumahan, lingkungan, dan/atau pernah bekerja sebagaifasilitator teknis atau fasilitator pemberdayaan.c. Diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunanyang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikutikursus/pelatihan.



3. KRITERIA KHUSUS TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)
 FASILITATOR TEKNIK (FT)a. Berpendidikan sekurang-kurangnya D3 jurusan Teknik Sipil atau TeknikArsitektur. Untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya manusia persyaratan pendidikan minimal SLTA diutamakanSTM/SMK jurusan bangunan dengan pengalaman minimal 3 tahun.b. Berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan,rumah/perumahan, lingkungan, dan/atau pernah bekerja sebagaifasilitator teknis.c. Diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunanyang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikutikursus/pelatihan;
 FASILITATOR PEMBERDAYAAN (FP)a. Berpendidikan sekurang-kurangnya D3 semua jurusan denganpengalaman minimal 3 tahun atau S1 semua jurusan dengan pengalamanminiman 1 Tahun di program pemberdayaan. Untuk daerah-daerah yangmemiliki keterbatasan sumber daya manusia persyaratan pendidikanminimal SLTA.b. Berpengalaman dalam program pemberdayaan dan/atau pernah bekerjasebagai fasilitator pemberdayaan. Pengalaman sebagai Tenaga FasilitatorLapangan (TFL) program BSPS dapat dijadikan nilai tambah.c. Diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunanyang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikutikursus/pelatihan;

B. PERSYARATAN/KELENGKAPAN ADMINISTRASI1. Surat lamaran (mencantumkan nomor telepon/HP yang aktif);2. Daftar Riwayat Hidup atau Curriculum Vitae (CV);3. Fotokopi KTP;4. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang tel ah dilegalisir;5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);6. Surat Keterangan Se hat dari petugas kesehatan yang sah;7. Surat Referensi/keterangan pengalaman kerja;8. Bukti domisili dari kepala desa atau surat pernyataan bersedia untuk tinggalsementara waktu di lokasi penugasan;9. Foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; dan10. Fotokopi sertifikat pendukung lainnya.



C. PROSES PENGAJUAN LAMARAN1. Surat Lamaran ditujukan kepada: Kepala Satuan Kerja. Penyediaan RumahSwadaya, Direktorat Rumah Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat.2. Kelengkapan berkas lamaran yang perlu diserahkan adalah:a. Curriculum Vitae (CV) yang memuat foto, detail kontak (No. HP danalamat email), riwayat pendidikan, pengalaman kerja, keahlian terkait,kursus/pelatihan yang pernah diikuti, serta pengalaman berorganisasi(jika ada);b. Kartu ldentitas yang berlaku (KTP/SIM/Paspor);c. ljazah terakhir;d. Surat keterangan sehat dari petugas kesehatan yang sah;e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);f. Surat referensi/keterangan pengalaman kerja (jika ada);g. Sertifikat kursus/pelatihan keahlian terkait (jika ada).3. Seluruh berkas lamaran dijadikan ke dalam format digital, digabungkandalam 1 (satu) file 'pdf' dan dikirimkan melalui alamat e-mail sebagai berikut:rekrutmen.fasilitatortahap2@gmail.com4. E-mail dikirim dengan subject: "LAMARAN TFL KABUPATEN MAGELANG "5. Batas pengiriman lamaran sampai dengan hari Selasa, 14 Agustus 2018,Pukul 12.00 WIB.6. Peserta yang memenuhi kuallifikasi administrasi akan dipanggil untukmengikuti tes tertulis dan wawancara yang akan diinformasikan kemudian.lnformasi lebih lanjut dapat ditanyakan melalui alamat e-mail di atas atau Whatsappke 02933301866


