Lowongan Web Developer TRACK SDGs
CISDI
Tentang CISDI
CISDI merupakan organisasi masyarakat sipil yang berkembang pesat, dengan berfokus pada
sistem kesehatan yang merupakan kebutuhan dalam memastikan masyarakat yang setara,
berdaya, dan sejahtera dengan paradigma kesehatan. Diperkuat oleh kapasitas stafnya di bidang
kesehatan masyarakat, penelitian kuantitatif dan kualitatif, analisis kebijakan, manajemen
sumber daya manusia, komunikasi, dan advokasi, CISDI mengoptimalkan sumber dayanya untuk
menjadi kreator dan pelaksana inisiatif-inisiatif terkait kesehatan.
CISDI memiliki budaya organisasi yang erat, serta sangat menghargai kolaborasi, integritas, dan
rasa hormat terhadap keberagaman. Semua pekerjaan CISDI didukung oleh komitmennya
terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Menjadi sebuah organisasi yang bekerja secara
komunal untuk mencapai tujuan, CISDI selalu menerapkan standar etika tertinggi dan
berkelanjutan.
Tentang TRACK SDGs
Seiring dengan berjalannya komitmen Indonesia untuk berkontribusi terhadap pencapaian
Sustainable Development Goals (SDGs)¸ penting bagi para aktor pembangunan untuk bisa
memetakan inisiatif-inisiatif pembangunan, sehingga gerakan yang dilakukan dapat berjalan
secara efektif dan bersinergi.
TRACK SDGs merupakan sebuah platform kolaborasi aktor pembangunan (SDGs) yang sudah
diluncurkan pada September 2018 dengan dukungan OXFAM dan European Union. Platform
dengan peta interaktif berisi sebaran inisiatif pembangunan di seluruh Indonesia ini diharapkan
dapat menjadi sebuah knowledge-hub bagi aktor pembangunan di Indonesia.
Kami mengajak web-application developer yang tertarik mengembangkan platform kolaborasi
interaktif untuk bergabung bersama kami, membangun dari awal platform tersebut sesuai
dengan kebutuhan saat ini.
Lingkup pekerjaan:
• Menganalisa berbagai macam kebutuhan user berdasarkan assessment;
• Membuat website TRACK SDGs sesuai ketentuan yang telah disusun oleh tim dengan
user experience, user interface, dan keamanan yang baik;
• Mengintegrasikan database profil Non-State Actors, lokasi, dan Inisiatif;
• Menyediakan user-guideline untuk digital platform, sebagai panduan untuk registrasi
platform, sharing knowledge, mengisi konten, etc.

Persyaratan/Kualifikasi:
• Berpengalaman 2-3 tahun dalam mengembangkan web-application (front-end & backend);
• Mempunyai portofolio dalam mengembangkan web-application;
• Memiliki keahlian dan pengetahuan dalam HTML, CSS, PHP, Javascript, jQuery;
• Memiliki keahlian dan pengetahuan dalam pengelolaan database seperti MySQL, dan
SQL Server;
• Berpengalaman menggunakan Content Management System, terutama wordpress;
• Memiliki keahlian dan pengetahuan dalam graphic design, seperti: Adobe Photoshop
atau GIMP, Adobe Ilustrator;
• Fokus pada detail, konsisten dalam desain, dan aksesibilitas website;
• Mampu bekerja sama yang baik dengan tim;
• Mempunyai kemampuan problem-solving yang baik;
• Bisa datang ke kantor minimal satu minggu sekali untuk berkoordinasi dengan tim
program.
Kandidat yang tertarik bisa mengirimkan CV dan portofolio ke hrd@cisdi.org, cc:
kartika@cisdi.org.

