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Latar Belakang 
 
Dunia sedang mengalami krisis global yang belum pernah dialami sebelumnya. Pandemi COVID-19 sudah 
memakan banyak jiwa dan berdampak buruk terhadap kondisi sosio ekonomi dan kesehatan di semua 
negara, termasuk Indonesia. Terhitung hingga 17 September 2020 terdapat 29.864.555 kasus secara 
global, dengan 940.651 kematian dan 20.317.519 kasus kesembuhan. Di saat yang sama, pemerintah 
Indonesia sudah mengumumkan total 228.993 orang terkonfirmasi dengan COVID, 9.100 kematian, dan 
164.101 kasus sembuh.  
 
Krisis COVID-19 diperkirakan akan mengakibatkan dampak yang tidak proporsional terhadap komunitas-
komunitas yang paling miskin dan terpinggirkan, dan akan semakin memperburuk kesenjangan-
kesenjangan sosial yang ada, serta meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender (GBV), eksploitasi 
seksual, dan penganiayaan.  
 
Perempuan dan anak perempuan, terutama yang sedang hamil, akan segera melahirkan, dan menyusui 
adalah bagian dari kelompok-kelompok yang rentan selama pandemi COVID-19. Perempuan hamil harus 
mendapatkan akses perawatan prenatal (sebelum melahirkan) atau antenatal (selama kehamilan), dan 
persalinan aman. Perempuan dan anak perempuan juga lebih terdampak daripada kelompok lain selama 
situasi krisis kemanusiaan, termasuk pandemic COVID-19. Perempuan dan anak perempuan juga secara 
umum lebih tergantung secara ekonomi pada rekan laki-laki atau suami mereka, yang memengaruhi akses 
mereka terhadap layanan kesehatan ibu dan keluarga berencana. Sering kali mereka tidak bisa mengambil 
keputusan sendiri untuk mendapatkan layanan-layanan tersebut. Selama “lock-down” atau Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membutuhkan pengambilan jarak sosial, akses terhadap layanan 
kesehatan ibu dan keluarga berencana (KB) menjadi lebih sulit lagi.    
 
Sebuah studi yang dilakukan oleh kantor pusat UNFPA yang berkolaborasi dengan Anenir Health, John 

Hopkins University (USA), Victoria University (Australia) mengindikasikan bahwa 47 juta perempuan 

diperkirakan tidak bisa mengakses metode-metode kontrasepsi, yang bisa mengakibatkan 7 juta 

kehamilan tidak diinginkan (KTD) di negara-negara berkembang selama 6 bulan lockdown. Diperkirakan 

juga akan terjadi 31 juta kasus GBV, 2 juta kasus pemotongan kelamin perempuan (FGM), dan 13 juga 

perkawinan anak. 

Sebuah model estimasi dari kantor regional Asia Pasifik UNFPA (UNFPA APRO) menunjukkan bahwa akan 

ada 20% peningkatan rasio kematian ibu; peningkatan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi; dan 

peningkatan KTD dengan skenario kasus terbaik, dan peningkatan KTD dengan skenario kasus terburuk 

sebanyak 50%. 

Para pemuka agama memliki peran penting di masyarakat, terutama di masa pandemi ini. Di masa-masa 

penuh ketakutan dan ketidakpastian ini, banyak orang berpaling ke agama dan pemuka agama untuk 

mendapatkan ketenangan. Pemimpin-pemimpin agama harus memastikan kesejahteraan fisik dan 
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spiritual para pengikut mereka. Para pemimpin agama ini sendiri juga harus menjaga kesehatan mereka 

agar terus bisa membantu orang lain. 

Para pemuka agama bisa membantu kelompok-kelompok rentan dan terdampak dalam mengatasi 

masalah kesehatan spiritual dan mental mereka, menyebarkan nilai-nilai positif dan harapan, dan 

mendorong para pengikut dan relawan untuk membantu perempuan dan anak perempuan dan lebih 

berempati terhadap kebutuhan mereka. Pemuka agama memiliki jaringan pendukung yang bisa 

membantu mendistribusikan makanan dan menggalang dana selama pandemi COVID-19. 

Kerja sama dengan organisasi-organisasi berbasis agama terutama Fatayat NU dan Nasyatul Aisyiah dan 

para pemuka agama akan membantu upaya melindungi dan mempromosikan pentingnya kesehatan 

reproduksi, termasuk layanan KB serta pencegahan kekerasan dan praktik-praktik yang membahayakan 

perempuan dan anak perempuan selama pandemi  COVID-19. 

BKKBN –Badan Kependudukan dan Keluarga Bereencana Nasional, dengan bantuan teknis dari UNFPA 
dalam masa COVID-19 ini akan menyelenggarakan kegiatan proteksi dan promosi kesehatan reproduksi, 
keluarga berencana, dan pencegahan kekerasan berbasis gender pada ibu dan anak perempuan. 
 
Pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan antara lain: 1) pengembangan pesan-pesan terkait COVID-19, 
Kespro, KB, dan pencegahan KBG, baik dalam bentuk infografik maupun video; 2) penyebaran pesan-
pesan melalui pelatihan fasilitator, webinar, PSA, on-line preaching, on-line platform seperti facebook, 
youtube, Instagram termasuk pelibatan influencer, tokoh agama dll, kegiatan orientasi dan pelibatan ibu 
dan anak perempuan di tingkat lapangan (kecapatan kebawah); dan 3) kegiatan monitoring dan evaluasi. 
 
Untuk membantu BKKBN dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut akan direkruit seorang Staf 
Administrasi/Keuangan yang akan ditempatkan di BKKBN Pusat, dalam jangka waktu Oktober – Desember 
2020.  
 
Tugas, Fungsi dan Hasil yang Diharapkan 

 
Staf Keuangan dan Administrasi 

Membantu BKKBN terutama Direktorat KIE dan unit terkait lainnya dalam 
1. Merencanaan penyaluran biaya pelaksanaan kegiatan; 
2. Melakukan pembukuan keuangan dari pelaksanaan kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan 

pendukung dan administrasi lainnya sesuai Pedoman Umum UNFPA; 
3. Melaporkan pengeluaran keuangan sesuai sistem keuangan bantuan UNFPA; 

 
Hasil yang diharapkan dari Staf Keuangan dan Administrasi adalah: 
1. Pembukuan keuangan dari pelaksanaan kegiatan, termasuk bahan-bahan pendukung dan 

administrasi lainnya; 
2. Laporan bulanan keuangan proyek pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam proteksi dan 

promosi kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan pencegahan kekerasan berbasis gender 
pada ibu dan anak perempuan; 

3. Laporan akhir keuangan proyek pelibatan tokoh agama dalam proteksi dan promosi kesehatan 
reproduksi, keluarga berencana, dan pencegahan kekerasan berbasis gender pada ibu dan anak 
perempuan; 

 
 
 
 



Penempatan 
Posisi Program Koordinator dan Staf Keuangan/Administrasi ditempatkan di Kantor BKKBN Pusat 
Jakarta.  
 
 
Supervisor 
Staf Keuangan/Administrasi bertanggungjawab kepada Program Koordinator Proyek yang bekerja di 
bawah panduan Direktur KIE BKKBN dan NPO Advocacy UNFPA. 
 
 
Tipe Kontrak 
Kontrak Staf Keuangan/Administrasi berada bawah pemerintah (BKKBN) 
 
 
Jangka waktu kontrak 
Oktober – 31 Desember 2020. 
 
 
Kriteria 
 
Staf Keuangan / Administrasi 
 Pendidikan minimal D3 di bidang akutansi, keuangan; 
 Sekurangnya 2 tahun pengalaman secara professional di bidang akutansi; 
 Yang mempunyai pengalaman kerja dengan sebuah proyek dibiayai oeh UN lebih diutamakan. 
 
Anggaran 
Pendanaan untuk posisi ini menggunakan dana Annual Work Plan (AWP) kerjasama UNFPA dan BKKBN 
pada Country Programme siklus ke-9, di bawah output IDN09PDA tahun 2020. 
 

Tata Cara Seleksi 

 Surat lamaran dibuat di body email, disampaikan ke novianto_bayu@yahoo.co.id dengan tembusan 
ke pcm_bkkbn@yahoo.com, paling lambat tanggal 5 Oktober 2020 jam 20.00 WIB. Surat ditulis 
dalam Bahasa Indonesia atau Inggris dengan mencantumkan gaji per bulan yang diinginkan, dan 
melampirkan CV atau P11. 

 Tim dari BKKBN dan UNFPA bersama-sama akan melakukan pemilihan calon terbaik dari lamaran 

yang masuk; 

 Hanya calon terbaik yang akan dihubungi oleh Tim untuk kemungkinan dipilih sebagai Staff 

Keuangan/Administrasi. 

 Diharapkan calon yang diterima dapat mulai bekerja pada 7 Oktober 2020. 
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