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PENGUMUMAN PENGADAAN KONSULTAN  

 

Project   : Technical Assistance The World Bank – Indonesia Environment Fund 

Posisi   : Senior Advisor Institutional Development Specialist 

Duty Based : Jakarta, BPDLH Office 

Durasi Kontrak  : 12 Bulan  

Penutupan : 15 Agustus 2022 

 

Latar Belakang 

Untuk memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia dalam pembangunan yang berkelanjutan dan green financing, 

Pemerintah Indonesia meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui Peraturan Menteri 

Keuangan No. 137/2019 pada Oktober 2019. BPDLH memiliki tujuan untuk meningkatkan green financing level di 

Indonesia dan akan menjadi mekanisme resmi untuk mengelola dan mengkoordinasikan dana lingkungan dan iklim 

termasuk yang berasal dari sumber internasional. 

BPDLH merupakan satuan unit non-eselon di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). memiliki mandat untuk 

mengelola dana yang berkontribusi pada perbaikan lingkungan dan mencakup green investment di pada sektor-sektor 

yang terkait seperti kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan 

perikanan. BPDLH dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan pengawasan dari Komite Pengarah yang diketuai 

oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan keterlibatan key involvement 

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). BDPLH diharapkan dapat bekerja sama dengan 

beberapa kementerian yang memiliki mandat yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan, pemerintah daerah, 

organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat lokal. 

Dalam melaksanakan kegiatannya, BPDLH akan merekrut konsultan atau tenaga ahli yang dianggap mampu 

membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. BPDLH akan merekrut konsultan Senior Advisor Institutional 

Development Specialist untuk memimpin dan memberikan high-level arahan strategis dan teknis kepada BPDLH, 

termasuk untuk memastikan partisipasi inklusif dari para pemangku kepentingan terkait (nasional dan internasional, 

publik dan swasta). Konsultan Senior Advisor Institutional Development Specialist akan hadir secara fisik di kantor 

BPDLH dan mengerjakan rencana kerja BPDLH. 

Ruang Lingkup Pekerjaan 

• Mengimplementasikan high-level leadership terhadap persiapan analytical work yang berkaitan dengan kesiapan 
BPLDH dalam pelaksanaan program kerja. Konsultan akan memberikan masukan dan arahan dalam menyusun 
strategi dan program kepada para pemangku kepentingan BPDLH;  

• Memberikan saran dan arahan strategis dan pemecahan masalah yang timbul di BPDLH sebagai Lembaga baru. 
Termasuk interaksi dengan Board of Director (BOD) BPDLH dan mitra. Termasuk steering komite, stakeholder 
nasional dan internasional BPDLH; 

• Menyusun hasil dan arahan untuk memantau progress dan kemajuan rencana kerja serta keputusan  strategis; 

• Tugas lain yang ditentukan oleh BPDLH. 
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Kualifikasi  

• Berpendidikan (S-3) Ph,D atau Master dengan latar belakang akademis yang sangat baik dan memiliki 
kemampuan teknis dalam bidang pengelolaan sumber daya alam, pemerintahan, kebijakan publik dan/atau 
hukum; dengan pengalaman 15 (lima belas) tahun pada bidang tersebut;  

• Memiliki pengalaman 15 (lima belas) tahun dalam bidang internasional development dengan posisi sebagai team 
leader dan/atau senior leadership, bekerja dengan Lembaga besar internasional atau pemerintahan yang 
menangani hal/isu di bidang lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam; 

• Memiliki pengalaman dalam membangun, memberikan arahan dan memimpin Lembaga yang baru berdiri; 

• memiliki pengalaman dalam menyusun program baru, initiating  multi-partner  platform, kolaborasi jaringan yang 
efektif, memiliki kapabilitas dalam mengelola tim secara global dan kemitraan strategis (Pemerintah, Private 
Sector, akademisi dan NGO); 

• memiliki keahlian sebagai team leader, communicator dan facilitator pada institusi/Lembaga yang kompleks 
secara proses dengan kapasitas untuk menjadi mediator dengan bermacam – macam organisasi/Lembaga; 

• (pemerintah, NGOs, private sector) dan untuk dapat bekerja secara efektif dengan high-level decision makers; 

• Memiliki ability untuk Menyusun program kerja yang efektif dengan berkonsultasi kepada para mitra 
pembangunan dan rekanan Pemerintah Indonesia; berorientasi pada tujuan yang terorganisir dengan baik, dan 
mampu bekerja dengan pengawasan minimal dengan tetap menjaga komunikasi dan pelaporan kegiatan yang 
sangat baik dan teratur; 

• Lancar dalam bahasa Indonesia dan Inggris baik lisan maupun tulisan, termasuk menyusun laporan 
korespondensi rutin, kemampuan dalam presentasi. 

 

Tata cara pengiriman surat lamaran: 

1. Berkas lamaran ditujukan kepada Procurement Unit WB – BPDLH 
2. Dokumen lamaran terdiri dari : 

• Expression of Interest Letter (Surat Minat) 

• Curriculum Vitae (C.V) 

• Foto  

• Ijazah  

• Sertifikat/ Dokumen lain yang relevan dengan lamaran yang diajukan. 
 
Lamaran  dikirimkan  melalui  email  procurement.wb@bpdlh.id  dengan  subject  “SENIOR 
ADVISOR INSTITUTIONAL DEVELOPMENT” paling lambat tanggal 15 Agustus 2022 
 

Hanya  kandidat  yang  memenuhi  kualifikasi  yang  akan  segera  diproses  untuk  tahap 

wawancara 

 

https://drive.google.com/file/d/193WKY0VEBSwy65YJd8F_yr15NCew4M0o/view?usp=sharing  
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