Wahid Foundation, lembaga yang berusaha mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman
Wahid dalam membangun pemikiran Islam moderat yang mendorong terciptanya demokrasi,
multikulturalisme dan toleransi di kalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia.
Saat ini kami sedang mencari beberapa kandidat (freelance) untuk beberapa posisi sebagai berikut :
1. Konsultan penyusun panduan implementasi 9 indikator desa damai
Tugas Utama:
1. Menyusun panduan (juklak & juknis)/SOP/panduan implementasi 9 indikator desa damai,
termasuk di dalamnya early warning system on violent extremism.
2. Menyusun skema alur deteksi dini dalam ews
3. Menyusun alur komunikasi dan panduan pelaporan kejadian-kejadian berbasis kekerasan atas
nama agama dan ekstremism untuk tim terpadu Desa Damai
4. Mendatangi dan berkoordinasi dengan stakeholder local dan nasional serta beneficiaries di 9
desa damai dalam proses penyusunan panduan
5. Menggali seluruh informasi dan masukan dari seluruh desa damai dan pemerintah pusat
dalam proses penyusunan panduan
2. Konsultan asesstement untuk sosial network analisis
Tugas Utama :
1. melakukan assessment dasar mengenai sosial network analisis dan
2. memberikan dokumen hasil dan rekomendasi model komunikasi efektif di level desa untuk
Desa Damai
3. Penulis (media and campaign)
Tugas Utama :
1. Membuat narasi-narasi kampanye program WISE Engagement berdasarkan kebutuhan media
dan kampanye WISE Engagement
2. Berkoordinasi dengan tim Media dan kampanye WF dalam pembuatan konten-konten narasi
4. Fasilitator FGD indikator desa damai Nasional
Tugas Utama :
1. Mempersiapkan Tools dan sesi FGD Tingkat Nasional penyusunan panduan 9 indikator desa
damai
2. memfasilitasi proses FGDTingkat Nasional penyusunan panduan 9 indikator desa damai
3. Membuat laporan fasilitasi (termasuk rekomendasi)
5. Trainer TOF Livelihood dan komunikasi untuk Faslok (Faslok Lama dan Faslok Baru)
Tugas Utama :
1. Mempersiapkan tools dan sesi Training Facilitator (bidang Livelihood dan komunikasi)
2. memfasilitasi proses training fasilitator lokal untuk isu Livelihood dan teknik komunikasi
3. membuat laporan fasilitasi
6. Trainer TOF Women, peace and security (Faslok Lama dan Faslok Baru)
Tugas Utama :
1. Mempersiapkan tools dan sesi Training Facilitator (bidang Women, Peace, and security)
2. memfasilitasi proses training fasilitator lokal untuk isu women , peace and security

3. membuat laporan fasilitasi
7. Trainer TOF Women, peace and security (Faslok Baru)
Tugas Utama :
1. Mempersiapkan tools dan sesi Training Facilitator (bidang Women, Peace, and security)
2. memfasilitasi proses training fasilitator lokal untuk isu women , peace and security
3. membuat laporan fasilitasi
8. Community Organizer (wilayah Depok/ Jabar, Solo/Jawa Tengah, Malang/ Jawa Timur,
Sumenep)
Tugas Utama :
1. Membantu Koordinator Wilayah dalam mengorganisir dan memobilisasi beneficiaries dalam
program WISE Engagement
2. Membantu Koordinator wilayah dalam memastikan stakeholder lokal terlibat aktif dalam
pengimplementasian 9 indikator desa damai di desanya
3. Membantu Koordinator wilayah dalam menyusun dan mengumpulkan dokumen administrasi
setiap kegiatan program WISE Engagement di daerah.
4. Membantu Koordinator Wilayah dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan program WISE
Engagement di daerah.
9. Notulen (wilayah Depok/ Jabar, Solo/Jawa Tengah, Malang/ Jawa Timur, Sumenep)
Tugas Utama :
1. Merekam proses kegiatan dalam bentuk tulisan
2. Menyerahkan laporan berupa hasil notulensi kegiatan pada akhir kegiatan
10. Project Assistant
Tugas Utama :
1. Mengumpulkan dan mendokumentasikan seluruh dokumen kegiatan WISE Engagement
2. Membuat pelaporan keuangan kegiatan-kegiatan WISE Engagement
3. Membantu Project Officer dalam menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan WISE
Engagement
4. Membantu sebagai admin web peacevillage.id dan media sosial WISE Engagement dalam meupload konten-konten media dan kampanye
Kualifikasi Umum:
1. Min. memiliki pendidikan S1
2. Memiliki min 4 tahun pengalaman serupa dengan posisi yang dilamar (kecuali posisi no 3 & 9)
3. Bersedia bekerja dari bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019
4. Memiliki kemampuan menulis dan komunikasi yang baik
5. Paham dengan isu gender, ukm dan PVE
Jika berminat untuk melamar, silahkan layangkan CV dan surat lamaran Anda melalui email di
hr@wahidinstitute.org dengan subjek Nama Posisi – Nama Pelamar. Hanya beberapa pelamar yang
memenuhi persyaratan yang akan diundang untuk interview.

