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Perekrutan Petugas Layanan PengaduanTRC Kementerian Sosial

I. Latar BelakangPembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di lingkungan Kementerian Sosial sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 56/HUK/2011 tanggal 27 April 2011,tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat Kementerian Sosial RI, SuratKeputusan Menteri Sosial RI Nomor: 115/HUK/2011 tanggal 22 September 2011, tentangSusunan Kepengurusan Organisasi Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian Sosial RepublikIndonesia dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Nomor:130/HUK/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Susunan Kesekretariatan Organisasi TimReaksi Cepat Kementerian Sosial RI, yang bertujuan untuk memberikan respon dan reaksiterhadap keadaan darurat, kejadian yang bersifat luar biasa dan kejadian yang bersifatkhusus, baik yang dilaporkan secara langsung maupun tidak langsung kepada Kementerian.Tim ini telah mempraktekkan sebuah system kerja yang diharapkan dapat memberikankualitas layanan tanggap darurat yang baik untuk bencana alam dan bencana socialmaupun kejadian yang bersifat luar biasa.Mekanisme layanan TRC Kemensos mengidentifikasi perlu adanya pemisahan fungsipenerimaan pengaduan dengan respon kedaruratan yang harus dilakukan.    Layananpengaduan diharapkan dapat menyampaikan arah rujukan yang tepat kepada TRC yangberbeda dari direktorat yang berbeda.  Khususnya dalam menanggapi bencana-bencanasosial, screening awal yang dilakukan oleh tim pengaduan ini dianggap akan memberikankontribusi positif bagi efisiensi kerja TRC.Bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakmelalui Program EMPOWER, TRC Kementerian Sosial bermaksud untuk melakukanperekrutan petugas layanan pengaduan.  Secara khusus KPP PA dan program EMPOWERakan mendapatkan manfaat dari tim layanan pengaduan dengan menyediakan layananyang sesuai dengan standar perlindungan kepada korban tindak pidana perdagangan orangdan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara keseluruhan.
II. Tujuan Perekrutan Petugas Layanan PengaduanTujuan khusus yang ingin dicapai dari kegiatan perekrutan petugas layanan pengaduanyang akan dilakukan adalah untuk mendapatkan kandidat petugas layanan pengaduansesuai kriteria yang ditetapkan
III. Cakupan Tanggung Jawab Petugas Layanan PengaduanSecara rinci petugas layanan pengaduan bertanggung jawab terhadap aspek-aspek berikutini:



a. Menerima seluruh jenis pengaduan yang masuk ke nomor kontak aduan di KementerianSosial baik dalam bentuk tulisan, suara, maupun visualb. Mendokumentasikan aduan yang diterimac. Mendistribusikan aduan yang diterima kepada unit TRC yang tepat
IV. Indikator Kinerja Petugas Layanan Pengaduan1. Dokumentasi terstruktur dari aduan yang diterima2. Catatan rujukan kasus yang diberikan kepada setiap unit TRC di Kementerian Sosial3. Umpan balik yang baik dari setiap unit terkait tentang kepuasan koordinasi denganpetugas layanan pengaduan
V. Kualifikasi KandidatKualifikasi utama:1. Telah menyelesaikan pendidikan minimal Sarjana (S1) atau Akademi (D4), diutamakandari Studi Kesejahteraan Sosial atau Psikologi;2. Dapat mengoperasikan komputer dan internet3. Bertempat tinggal atau bersedia tinggal di wilayah Jabodetabek4. Dapat berkomunikasi verbal dan tertulis dengan lancar dan baik; tidak memiliki cacatvocal5. Dapat bekerja secara independen, cepat, dan dalam tekanan kerja yang tinggi6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dalam mengelola kerja sama timKualifikasi tambahan:1. Berprofesi sebagai pekerja social (peksos), psikokog atau yang pernah berada padafungsi pekerja social, akan menjadi nilai tambah2. Mengerti tentang informasi umum layanan yang ada di Kementerian Sosial akanmenjadi nilai tambah3. Dapat berbahasa Inggris dengan lancar akan menjadi nilai tambah
VI. Periode KontrakPetugas terpilih akan mendapatkan masa percobaan kontrak selama 6 bulan.
VII. RemunerasiTim TRC akan memberikan paket remunerasi sebagai berikut:

 Gaji bulanan sejumlah: Rp 1,700,000 (terdiri dari gaji pokok Rp 1,200,000 dan uangmakan/kehadiran Rp 500,000)
VIII.Proses SeleksiTahap seleksi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:1. Pengumuman lowongan pekerjaan selama periode 14 – 19 September 2012



2. Seleksi administrasi untuk menghasilkan 15 kandidat akan dilakukan pada tanggal 20-21 September 2012.  Kriteria seleksi:a. Latar belakang pendidikanb. IPKc. Surat pernyataan motivasi3. Interview dengan kandidat dilakukan pada tanggal 24 – 25 September4. Pemilihan akhir akan dilakukan pada tanggal 28 September 2012.5. Training bagi calon petugas terpilih dan petugas TRC pada bulan Oktober 2012.
IX. Persyaratan Pengiriman Surat LamaranTim seleksi hanya akan menerima surat lamaran melalui e-mail yang ditujukan kepada:tyabanjarnegara@yahoo.com dan yadinkt@yahoo.co.id dengan cc kepadamowe.empower@yahoo.com
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