TERMS OF REFERENCE: KONSULTAN KANDANG
Posisi:

Short–term Farm Consultant

Tanggal Mulai: 15 Agustus 2022

Lokasi:

Timor, Flores, Sumba

Tanggal Berakhir: 29 Sept 2023

Durasi:

180 hari

1. TUJUAN DARI PENUGASAN
Tenaga pendamping lapangan akan membantu tim dalam pelaksanaan aktivitas kerjasama antara
PRISMA dengan MITRA. Aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan dalam proses produksi ternak babi
mulai dari pembibitan hingga menghasilkan babi siap potong. Tenaga pendaping ini juga akan
mengarahkan MITRA untuk beternak babi lebih efisien dan profesional sesuai dengan pengalaman
yang sudah pernah diterima oleh tenaga pendamping sebelumnya.

2. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
Tenaga pendamping diharapkan untuk:
a. Mengevaluasi peternakan babi MITRA untuk untuk dapat merekomendasikan perbaikan atau
peningkatan kualitas manajemen yang sudah ada
b. Membuat target produksi serta langkah-langkah untuk mencapainya
c. Membantu MITRA untuk membuat sistem pencatatan siklus produksi babi yang sederhana dan
informatif.
d. Memberikan contoh manajemen ternak babi yang baik bagi MITRA seperti: manajemen
pejantan dan induk, manajemen perkawinan, manajemen babi sapihan, grower dan finisher,
manajemen pakan dan sistem pemberian pakan, manajemen pengolahan air dan limbah,
manajemen kesehatan dan penyakit babi, dan manajemen biosekurity.
e. Tenaga pendamping akan ditempatkan di lokasi MITRA selama periode tertentu dan akan
dipindah ke MITRA yang lain pada periode berikutnya.
f. Melatih sumber daya manusia MITRA untuk bekerja lebih produktif baik lewat bimbingan
langsung maupun dengan memberikan informasi lewat media elektronik
g. Mendukung MITRA dalam mengeksplorasi Inseminasi Buatan (IB), termasuk semua kegiatan
yang terkait dengan Inseminasi Buatan (IB)

3. PELAPORAN
a. Tenaga pendamping lapangan reports to and work together with PRISMA Pig Team. Principal
Business Consultant (Joel Tukan) and Senior Business Consultants (Theodora Beatrix
Larasati, Philip Nathaniel, and Jacob Medah) and Business Consultants (Elizabeth Lusida,
Nadia Lingga, Bayu Irawan, Roermarni Mnune, Boas Suhat & Tasya Enzela).
b. Tenaga pendamping juga bekerja bersama dan memberikan rekomendasi dan penilaian usaha
peternakan babi terhadap MITRA.

4. KRITERIA UTAMA PEMILIHAN
Kriteria Wajib
•
•
•
•

Lulusan sarjana peternakan atau kedokteran hewan
Pernah menangani peternakan babi dengan jumlah induk 100 ekor
Berpengalaman jadi supervisor di peternakan babi
Berpengalaman di perusahaan peternakan babi minimal 2 tahun

•
•

Mampu berbahasa Inggris diutamakan
Memiliki SIM A atau C

Kriteria Tambahan:
•

Punya pengalaman kerja di Nusa Tenggara Timur;

5. PERIODE WAKTU KERJA
Tenaga pendamping lapangan akan maksimalkan 20 hari kerja dalam satu bulan.

6. HASIL CAPAIAN
Hasil capaian dari penugasa ini adalah:
Hasil Capaian
a. Laporan
&
dokumentasi
perbaikan
manajemen
peternakan, termasuk rekomendasi untuk meningkatkan
kualitas SOP
b. Laporan & dokumentasi pelatihan
c. Laporan aktivitas bulanan, termasuk timesheet.

Deadline
Mingguan
1 minggu setelah pelatihan
Setiap tanggal 1 awal bulan

7. CARA MELAMAR
Para pelamar dapat mengirimkan CV terkini ke alamat email recruitment@aip-prisma.or.id paling
lambat tanggal 9 Agustus 2022.
Wanita dan kaum disabilitas dianjurkan untuk melamar.

