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Peraturan Program Fellowship 
 

 

I. Prosedur pengiriman lamaran 

1.  Persyaratan kelayakan 

Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) adalah sebuah platform inovatif yang membantu 

Indonesia mendorong pembangunan ekonomi inklusif dan di saat yang sama berkontribusi 

pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan target-target iklim sebagaimana 

yang dinyatakan dalam rencana kontribusi penurunan emisi (Intended Nationally Determined 

Contributions atau INDC) negara ini. 

Peserta program fellowship harus memenuhi persyaratan berikut ini: 

 Terdaftar dalam program pasca-sarjana semester terakhir pada saat pengiriman 

lamaran dan selama mengikuti program fellowship; atau 

 Baru saja menyelesaikan program akademis pasca-sarjana atau yang lebih tinggi 

dan tertarik untuk memperoleh pengalaman pelaksanaan proyek, penelitian dan 

pembangunan berkelanjutan. 

2.  Periode program fellowship 

Program fellowship berlangsung selama 1 tahun. 

3.  Dokumen yang dibutuhkan 

Pelamar yang memenuhi persyaratan kelayakan dan ingin dipertimbangkan harus mengirimkan 

formulir lamaran program fellowship resmi. Pelamar juga harus mengirimkan satu salinan 

resume atau daftar riwayat hidup terbaru dan esai pendek (500 kata) dalam Bahasa Inggris yang 

menjelaskan alasan mengapa ingin mengikuti program fellowship di TLFF, termasuk 

komitmen waktu. 

4.  Pengiriman lamaran 

Lamaran harus dikirimkan kepada Fellowship Coordinator, melalui e-mail 

(fellowships@tlffindonesia.org), paling lambat pada hari Rabu, 28 Februari 2018, pukul 17.00 

WIB. 

5.  Lamaran terpilih 

Pelamar yang terpilih akan diminta untuk menandatangani “Fellowship agreement for the 

TLFF” (Perjanjian fellowship di TLFF), dan memberikan surat keterangan sehat dari dokter. 

 

 
II. Kondisi kerja 

6.   Program fellowship ini penuh waktu. Peserta program fellowship diharapkan untuk 

bekerja lima hari seminggu di departemen/kantor yang memilihnya, di bawah 

pengawasan dan bimbingan seorang anggota staf. Selama periode fellowship, peserta 

program fellowship akan dibekali dengan meja kerja, telepon, dan koneksi internet. 

Peserta program fellowship menerima honor sebesar 5 juta rupiah per bulan dari 

Sekretariat TLFF. Sekretariat TLFF juga akan menanggung pengeluaran perjalanan, saat 

dibutuhkan, bagi pelamar terpilih, yang akan didiskusikan selama tahap peninjauan 

lamaran. 
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7. Pengawas bertanggung jawab atas penugasan yang diberikan kepada peserta program 

fellowship, yang akan, di mana memungkinkan, dijelaskan selengkapnya kepada peserta 

program fellowship sebelum dimulainya periode program fellowship. Kerangka acuan 

kerja yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab penugasan fellowship akan 

diberikan. 

8. Sebuah program orientasi bagi semua peserta program fellowship baru akan ditawarkan 

oleh TLFF pada awal setiap periode fellowship. Fellowship Coordinator akan membantu 

pengawas dan peserta program fellowship selama periode tersebut, ketika dibutuhkan. 

9. Peserta program fellowship harus: 

(a) Mematuhi semua aturan, peraturan, instruksi, tata cara dan arahan Organisasi yang 

berlaku terlepas dari status mereka sebagai peserta program fellowship dan bukan 

anggota staf TLFF. 

(b) Memberikan salinan semua materi yang mereka siapkan selama periode fellowship 

mereka. TLFF akan memiliki semua hak intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

hak paten, hak cipta dan merek dagang, sehubungan dengan materi yang terkait 

langsung dengan, atau dibuat sebagai hasil dari layanan yang diberikan selama periode 

fellowship. Atas permintaan TLFF, peserta program fellowship akan membantu 

memperoleh hak intelektual tersebut dan menyerahkannya sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

(c) Menghormati ketidakberpihakan dan kemandirian yang dibutuhkan dari TLFF dan 

tidak mencari atau menerima instruksi terkait dengan layanan yang dilakukan di bawah 

perjanjian fellowship dari setiap pihak berwenang di luar TLFF. 

(d) Kecuali diotorisasi oleh pejabat yang tepat di TLFF, tidak diperkenankan untuk 

mengomunikasikan informasi apa pun yang mereka ketahui sehubungan dengan TLFF, 

baik yang telah dipublikasi ataupun belum, kepada media massa atau lembaga, orang, 

pemerintah atau sumber eksternal lainnya. Serta tidak diperbolehkan untuk 

menggunakan informasi apa pun tanpa otorisasi tertulis dari pejabat yang semestinya, 

dan informasi tersebut tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi. Kewajiban-

kewajiban ini juga berlaku setelah berakhirnya periode fellowship di TLFF. 

(e) Menahan diri dari perilaku apa pun yang akan berdampak buruk pada TLFF dan tidak 

akan terlibat dalam kegiatan apa pun yang tidak sesuai dengan tujuan dan target TLFF. 
 

10. TLFF tidak bertanggung jawab atas asuransi kesehatan peserta program fellowship atau 

biaya yang timbul akibat kecelakaan dan penyakit yang dialami selama periode 

fellowship. Calon peserta program fellowship harus memperlihatkan bukti 

pertanggungan asuransi medis yang valid dan memberikan surat keterangan sehat dari 

dokter. 

11. TLFF tidak bertanggung jawab atas klaim apa pun dari pihak mana pun atas hilangnya 

atau rusaknya harta-benda, kematian atau cedera pribadi yang disebabkan oleh tindakan 

atau kelalaian peserta program fellowship selama periode fellowship. 

 

III. Evaluasi 

 
12. Di akhir periode fellowship, pengawas akan menyiapkan evaluasi tertulis tentang 

kinerja peserta program fellowship dan mengadakan pertemuan dengannya untuk 

memberikan masukan yang membangun. 

 


