
 

TERMS OF REFERENCE 

Job Title Community Organizer Lorentz 

Supervisor Lorentz Project Executant 

Directorate  Program Papua  

Working Location Timika 

 

PURPOSE OF THE JOB 

Sebagai Focal Poin untuk WWF-Indonesia dalam memfasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat yang dilakukan di selatan Lorentz (Mimika dan Asmat) dan dalam mengelola hubungan 
dengan sasaran masyarakat yang sejalan dengan tujuan program untuk memastikan pengetahuan, 
kesasdaran, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan di tanah Papua. 

 

ACCOUNTABILITIES 

 Key Activities 

1. Isu & Identifikasi 
Kekhawatiran  

Menangkap isu-isu dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan 
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di 
Kabupaten Asmat dan Mimika Selatan Lorentz  dan menyampaikan hal 
tersebut kepada WWF-Indonesia sebagai masukan untuk 
mengimplementasikan program penyadaran dan komunikasi untuk 
meningkatkan partisipasi Konservasi 

2. Berbagi informasi 
dan pengetahuan  

• Memberikan informasi, dan jika diperlukan melakukan lobi-lobi 
kepada komunitas target dan stakeholder terkait (pemerintah, civil 
society, pihak swasta) di Asmat dan Mimika Selatan Lorentz terkait 
dengan pelestraian dan pemanfaatan sumber daya alam yang 
berkelanjutan di tanah Papua. Beberapa diantaranya namun tidak 
terbatas pada : 

• Memperkenalkan Visi Misi WWF, serta meningkatkan pemahaman 
dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Mimika dan Asmat selatan 
Lorentz, akan pentingnya konservasi baik langsung maupun melalui 
media lainnya 

• Mengkoordinir Pemetaan detail tempat-tempat penting di lapangan 
bersama Pemda, SKP dan LMA serta masyarakat adat, sebagai bahan 
masukan untuk penyusunan PERDA RDTR. Kabupaten Mimika dan 
Asmat selatan Lorentz pada lokasi prioritas 

 



 

3. Informasi, 
Pendidikan  

Tetap mengikuti semua perkembangan yang relevan dengan program dan 
menyediakan fasilitas dasar dan advokasi untuk meningkatkan kapasitas 
komunitas masyarakat terkait pelestarian dan pemanfaatan sumber daya 
alam yang berkelanjutan di tanah Papua dalam bentuk komunikasi dan/atau 
pendidikan. Beberapa diantaranya namun tidak terbatas pada : 

• Mengorganisir pemberitahuan ke masyarakat, transportasi, 
akomodasi dan logistic serta ikut serta dalam pelakssanaan 
survey/penelitian social ekonomi dan budaya serta pemetaan 
partisipatif bersama expert dan masyarakat di lapangan 

• Mengawali proses pengakuan dan pengesahan perda pengelolaan 
SDA di Kbaputen Mimika dan Asmat selatan Lorentz 

4. Jenis-jenis 
Dokumentasi 

Membuat laporan periodik dan ad hoc tentang pelaksanaan ICCA ke dalam 
dokumen aktivitas keterlibatan komunitas masyarakat adat di Asmat dan 
Mimika Selatan Lorentz, keberhasilan dan /atau pembelajaran, untuk 
memastikan dokumen tersebut bisa menjadi masukan untuk aktivitas 
kegiatan keterlibatan komunitas masa yang akan datang, Beberapa 
diantaranya namun tidak terbatas pada : 

• Laporan setiap Minggu (Timesheet) 

• Laporan Perbulan 

• Laporan tiga bulan  

• Laporan enam bulan 

• Laporan hasil kunjungan lapangan 

• Laporan hasil pertemuan 

• Laporan hasil penelitian/survey] 

• Laporan hasil monitoring dan evaluasi 

 

FORMAL EDUCATION 

Minimal S1 atau sederajat dari jurusan Kehutanan atau Pertanian 

WORK EXPERIENCE 

Minimal 2 tahun pengalaman bekerja dalam pengembangan program konservasi dan Community 
Development 

COMPETENCY   



 

Core Competency: 

- Achievement Orientation  

- Ethics & Professionalism  

- Pro Green  

- Teamwork  
Specific Competency: 

- Analytical Thinking 

- Collect & Organize Information 

- Initiative 

- Service Orientation 

- Concern for Order & Accuracy 
Technical Competency:  

- Community Empowerment Skills 

- Facilitation Skills 

- Presentation Skills 

- Knowledge Policy Advocacy 

ORGANIZATION STRUCTURE 

 

Papua Program 
Director

Lorentz - Asmat 
Landscape Manager

Lorentz Project 
Executant

Protected Area 
Management 

Officer

Community 
Organizer

Finance & 
Admin Officer 


