
 

TERMS OF REFERENCE 

Job Title   Aquaculture Officer (for East Java and Sumatra) 

Supervisor National Aquaculture Coordinator 

Directorate  Marine and Fisheries 

Working Location Denpasar, Bali 

 

PURPOSE OF THE JOB 

Memberikan dukungan kepada WWF-Indonesia dalam pengembangan, pengujian dan 
mempromosikan panduan praktik-praktik perikanan budidaya terbaik (Better Management Practices) 
dan pengupayaan pengadopsian sertifikasi ekolabel ASC baik ditingkat lapangan, nasional serta 
hubungannya dengan isu-isu internasional dalam upaya menciptakan perdagangan perikanan yang 
berkelanjutan (sustainable trade) serta memberi dukungan dalam menciptakan kondisi kebijakan 
(Policy) yang kondusif dalam meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam seluruh mata 
rantai produksi sesuai dengan rencana strategi konservasi WWF-Indonesia.. 

 

ACCOUNTABILITIES   

 Key Activities 

1. Research Menyiapkan dan atau melakukan pengembangan dan kajian panduan 
praktik-praktik perikanan budidaya terbaik (Better Management 
Practices) dan pengupayaan pengadopsian sertifikasi ekolabel ASC yang 
dapat menunjang pencapaian tujuan yang ditetapkan pada rencana 
startegi WWF-Indonesia. 

2. Policy Development Berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan melakukan upaya 
advokasi kebijakan terkait issue perikanan budidaya yang relevan sesuai 
dengan strategi advokasi, prosedur dan kebijakan yang berlaku di WWF-
Indonesia. 

3. Knowledge Sharing Menyediakan konten yang informatif dan edukatif terkait perikanan 
budidaya untuk stakeholder terkait (seperti namun tidak terbatas pada 
media dan komunitas) 

4. Implementation  • Melaksanakan, memonitor dan meninjau ulang aktivitas dalam 
Aquaculture Improvement Program dan kerja-kerja konservasi 
lainnya terkait dengan perikanan budidaya termasuk pelatihan dan 
pendampingan teknis terhadap mitra kerja WWF-Indonesia. 

• Melakukan Analisa pasar dan menghubungkan mitra dengan 
pasar yang menghargai produk perikanan budidaya yang 
bertanggung jawab (apabila diperlukan). 



 

5. Reports Membuat laporan berkala maupun yang sewaktu-waktu diminta 
(contohnya namun tidak terbatas pada Back to Office Report, Technical 
Progress Report) untuk mendokumentasikan kegiatan terkait program 
perbaikan perikanan budidaya. 

6. Monitoring and 
Evaluation 

Memonitor pelaksanaan kerja-kerja konservasi terkait dengan perikanan 
budidaya (AIP) sesuai dengan prosedur dan kebijakan serta strategi yang 
berlaku, dan juga sesuai dengan aspek-aspek metodologi dan melakukan 
penyesuaian apabila diperlukan. 

7. Stakeholder 
management 

Menjalin dan menjaga hubungan komunikasi, koordinasi dan konsultasi 
dengan stakeholder yang relevan di bidang perikanan budidaya 
(Pemerintah, NGO, Universitas, pihak swasta, lembaga donor dan media 
massa) 

 

 

JOB QUALIFICATION 

Minimal S1 atau sederajat dari Jurusan Perikanan atau yang berkaitan 

WORK EXPERIENCE 

Minimal 2-4 tahun memiliki pengalaman bekerja di bidang perikanan budidaya, dan atau 
pendampingan masyarakat di bidang budi daya perikanan 

COMPETENCY 

Core Competency: 

- Achievement Orientation  

- Ethics & Professionalism  

- Pro Green  

- Teamwork  
Specific Competency: 

- Analytical Thinking 

- Impact & Influence  

- Networking  

- Initiative  

- Collect & Organize Information 
Technical Competency:  

- Teknik Perikanan Akuakultur 

- Pengembangan Komunitas & Sosial 

- Pengelolaan Perikanan Akuakultur 

  



 

STRUKTUR ORGANISASI 
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