
 

TERMS OF REFERENCE 

Nama Jabatan Forest Officer  – Jayapura 

Supervisor WWF-ID Jayapura & Sarmi Site Coordinator 

Direktorat  Papua Program 

Lokasi Kerja Jayapura, Papua 

 

TUJUAN JABATAN 

Forest Officer Bertindak sebagai focal point untuk WWF Indonesia terhadap program community 
forestry (forest product dan non timber forest product) sesuai dengan kebijakan yang berlaku di 
Provinsi Papua dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dalam rangka 
menjamin terimplementasi dan/ atau persyaratan proyek pelestarian dan pemanfaatan sumber daya 
alam yang berkelanjutan agar dapat dipenuhi dalam waktu yang ditentukan 

 

TANGGUNG JAWAB 

 Key Activities 

1. Isu identifikasi dan 
kekhawatiran 

• Menangkap isu-isu dan kekhawatiran serta menyediakan konten 
edukatif dan informatif terkait program community forestry (forest 
product dan non timber forest product) untuk stakeholders yang 
relevan 

2. Dukungan Proyek Memberikan dukungan yang dibutuhkan proyek terkait pelaksanaan 
program community forestry (forest product dan non timber forest 
product), monitoring dan evaluasi program dan berkoordinasi dengan 
pihak internal maupun eksternal terkait pengumpulan data, proses 
data, perencanaan dasar proyek dan pelaporannya. Beberapa 
diantaranya namun tidak terbatas pada : 

• Memdampingi Kelompok KSU JIbogol      dalam implementasi 
Pengelolaan Hutan Lestari sesuai dengan prinsip prinsip 
pengelolaan hutan alam produksi lestari 

• Mendampingi kelompok KSU JIbogol  menyiapkan design model 
Kelembagaan pengelolaan Hutan oleh  Masyarakat adat 

• Mendampingi kelompok KSU JIbogol untuk dapat memproduksi 
kayu olahan berdasarkan ketentuan yang berlaku   

• Mendampingi kelompok KSU Jibogol untuk melengkapi dokumen 
sebagai prasyarat uji coba sertifikasi atau pengelolaan hutan 
berkelanjutan IUPHHK MHA di Kabupaten Jayapura 



 

3. Penelitian & Data 
Analisis 

Pemetaan & analisis penelitian atau data untuk menghasilkan informasi 

untuk mendukung keterlibatan dengan komunitas yang telah 

ditargetkan 

• Mendampingi kelompok KSU Jibogol untuk melengkapi dokumen 

sebagai prasyarat uji coba sertifikasi atau pengelolaan hutan 

berkelanjutan IUPHHK MHA di Kabupaten Jayapura 

4. Manajemen Hubungan • Membangun dan menjaga hubungan dengan masyarakat dan 

stakeholder wilayah kabupaten Jayapura 

5. Laporan/jenis-jenis 
dokumentasi 

Membuat laporan periodik dan/ atau ad hoc untuk 
mendokumentasikan kegiatan terkait konservasi, keberhasilan dan/ 
atau pembelajaran, untuk memastikan dokumentasi masukan bagi 
kegiatan konservasi di masa mendatang 

6. Manajemen 
Stakeholder/kelompok
/perorangan 

Memberikan informasi terbaru dan berkonsultasi dengan stakeholder 

yang relevan (pemerintah daerah, LSM, kelompok-kelompok 

masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan swasta) secara teratur 

selama eksekusi terkait pelaksanaan impelentasi program community 

forestry (forest product dan non timber forest product), lobi jika perlu 

dan membangun serta memelihara hubungan dengan stakeholder 

 

KUALIFIKASI JABATAN 

Sarjana (S1) Kehutanan/Conservation Science 

 

Pengalaman Kerja 

Minimal 2-4 tahun dalam bidang kehutanan/konservasi dan lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kompetensi 

Core Competency: 

- Achievement Orientation  

- Ethics & Professionalism  

- Pro Green  

- Teamwork  
Specific Competency: 

- Diversity and Cultural Responsiveness 

- Impact and Influence 

- Networking 

- Initiative 
Technical Competency:  

- Conservation Management/Forest Knowledge 

- Participatory mapping 

- Communication skills, 

- Writing skills 

- Facilitation skill 

- Certification Knowledge (FSC) 
 

 


