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Lokasi Kerja Jayapura 

 

TUJUAN JABATAN 

Bertanggung jawab menyusun dan mengimplementasikan program environmental education dan 
awareness. Memastikan agar  upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh WWF mendapat dukungan 
dari publik (supporter WWF) dan hasilnya dapat digunakan sebagai input dalam mendukung upaya 
penyadaran konservasi di tanah Papua melalui pendidikan formal maupun informal. 

 

TANGGUNG JAWAB 

 Key Activities 

1. Berbagi Pengetahuan Menyediakan konten edukatif dan informatif mengenai program 
pendidikan lingkungan baik di lingkungan pendidikan formal maupun 
melalui kegiatan-kegiatan informal seperti dialog, pertemuan, dan 
perlombaan untuk stakeholders yang relevan (seperti, namun tidak 
terbatas pada komunitas & media) 

2. Dukungan Proyek Memberikan dukungan yang dibutuhkan proyek terkait persiapan 
rencana kerja unit komunikasi yang diintegrasikan dengan program dari 
masing-masing site atau thematic, pengembangan program yang dapat 
menggugah publik, dan berkoordinasi dengan pihak internal maupun 
eksternal terkait pengumpulan data, proses data, perencanaan dasar 
proyek dan pelaporannya 

3. Laporan Bertanggung jawab mempersiapkan semua laporan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan kegiatan maupun laporan perkembangan progam 
untuk jangka waktu pelaporan 3 bulanan dan 6 bulanan. Laporan 
tersebut merupakan input kepada supervisor pemangku jabatan yang 
kemudian dikompilasi sebagai laporan perkembangan program. Selain 
laporan kegiatan atau perkembangan program/kegiatan, pemangku 
jabatan juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan laporan 
pertanggung jawaban keuangan yang digunakan oleh pemangku 
jabatan 

4. Manajemen 
Stakeholder 

Memberikan informasi terbaru dan berkonsultasi dengan stakeholder 
yang relevan. Melakukan fund raising tingkat lokal, perekrutan 
supporter (pelajar, mahasiswa, mapun public secara umum) lobi jika 



 

perlu dan membangun dan memelihara hubungan pemangku 
kepentingan yang relevan 

membangun dan memelihara hubungan baik dengan LSM dan 
stakeholder terkait lain – khususnya untuk menjaga agar isu biodiversity 
(secara umum), dan kerja WWF Indonesia  di Papua di bidang 
Pendidikan lingkungan & konservasi biodiversity baik pendidikan formal 
maupun non formal (secara khusus) mendapatkan perhatian yang 
tinggi. 

5. Marketing & 
Membership 

Melaksanakan fund raising di tingkat lokal untuk mendapatkan 
dukungan perorangan, lembaga pemerintah maupun pihak swasta dan 
juga melakukan kerja sama dengan perorangan maupun institusi dalam 
merekrut supporter WWF yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, maupun 
public secara umum yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap 
upaya pelestarian dan pembangunan berkelanjutan 

 

KUALIFIKASI JABATAN 

Minimal S1 atau sederajat dari jurusan Komunikasi 

PENGALAMAN KERJA 

Minimal 3 tahun di bidang komunikasi dan atau di bidang konservasi lingkungan 

KOMPETENSI 

Core Competency: 

- Achievement Orientation  

- Ethics & Professionalism  

- Pro Green  

- Teamwork  
Specific Competency: 

- Collect & Organize Information 

- Initiative 

- Service Orientation 

- Concern for Order & Accuracy 
Technical Competency:  

- Presentation skill 

- Conservation/Environmental Knowledge 

- Facilitation Skills 

- Need assessment 

- Communication Skill 
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