
Pendaftaran Enumerator Studi Pekerja 
Anak di Daerah Perkebunan Tembakau 

The SMERU Research Institute (SMERU) sedang mengerjakan sebuah studi terkait pekerja di daerah 

perkebunan tembakau. Studi akan dilakukan di 2 (dua) lokasi, yaitu Kabupaten Probolinggo, Provinsi 

Jawa Timur, dan Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mendukung 

pelaksanaan studi tersebut, dibutuhkan enumerator untuk melakukan survei rumah tangga pada 

Desember 2019. 

 

 
Tugas dan tanggung jawab: 

1. Mengikuti pelatihan yang terdiri atas pelatihan di kelas dan pelatihan praktik pengambilan 

data di desa. 

2. Melakukan kegiatan survei rumah tangga terhadap rumah tangga dan anggotanya [ada modul 

yang tidak dapat diwakilkan]. 

3. Memastikan bahwa setiap responden menjawab semua pertanyaan dalam kuesioner. 

4. Memastikan semua data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan terkumpul secara baik. 

5. Memahami dan terbiasa dengan semua persyaratan perizinan survei dan protokol di lapangan 

untuk memastikan kualitas data, mencakup: 

a. Melakukan perbaikan terhadap kuesioner yang telah terisi sebelum menyerahkannya 

kepada koordinator lapangan 

b. Menindaklanjuti permasalahan yang teridentifikasi di kuesioner selama proses 

memasukkan data, seperti kembali ke individu atau rumah tangga untuk melakukan 

verifikasi informasi 

6. Pendataan cepat akan menggunakan ponsel pintar yang disediakan SMERU. Enumerator 

harus mengunggah berkas hasil pendataan ke server yang disediakan SMERU pada hari yang 

sama. 

 

 
Persyaratan dan kualifikasi: 

1. Pendidikan  minimum  D-3/S-1,  diutamakan  berlatar  belakang  pendidikan  ilmu  kesehatan 

masyarakat atau ilmu pertanian. 

2. Pelamar diutamakan bertempat tinggal di kabupaten tempat studi dilakukan, atau di 

kabupaten/kota sekitarnya. SMERU hanya akan menanggung biaya transportasi lokal menuju 

lokasi studi apabila pelamar berdomisili di kabupaten studi atau kabupaten lain yang 

berdekatan dengan kabupaten studi. 

3. Diutamakan sudah memiliki pengalaman melakukan survei rumah tangga. 

4. Memiliki pemahaman dalam menggunakan tablet dan aplikasi pengisian hasil wawancara 

berbasis Android. 

5. Lancar berbahasa Indonesia baik tertulis maupun lisan. 

6. Menguasai bahasa daerah di lokasi survei. 

7. Tidak sedang terikat kontrak pekerjaan dengan pemberi kerja/institusi lain dan bersedia 

bekerja penuh waktu. 



Informasi tambahan: 

Dalam proses pengumpulan data, ada kemungkinan enumerator akan menghadapi kondisi seperti 

terpapar asap rokok dan bau yang dihasilkan daun tembakau. Apabila Anda memiliki sensitifitas 

terhadap kondisi tersebut, mohon hal ini menjadi pertimbangan ketika mendaftar. 

 

 
Pada bagian akhir formulir, silakan unggah dokumen riwayat hidup (CV) dalam bentuk file pdf yang 

berukuran tidak lebih dari 2 MB. Pendaftaran ditutup pada Rabu, 20 November 2019. Enumerator 

terpilih akan dikontak oleh SMERU. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Sdri. Michelle di 

mandrina@smeru.or.id. 
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