
 

TERMS OF REFERENCE 

Nama Jabatan Finance and Administration Coordinator 

Supervisor Kalimantan, Forest & Freshwater Director 

Direktorat  Kalimantan, Forest & Freshwater 

Lokasi Kerja Balikpapan 

 

TUJUAN JABATAN 

Mengkoordinir  penyusunan anggaran di tingkat direktorat guna  memastikan ketersediaan dana dan 
budget program, termasuk melakukan proyeksi atas kondisi anggaran untuk memastikan 
keseimbangan alokasi anggaran khususnya pada komponen pelaksanaan program, operasional, biaya 
staf (staff cost); serta memastikan pengelolaan dana dan administrasi keuangan WWF Indonesia di 
seluruh landscape dan programmatic outcome (PO) dalam lingkup direktorat Kalimantan, Forest and 
Freshwater dilaksanakan tepat waktu dan efisien sesuai dengan aturan pendanaan (donor),  tata kelola 
kebijakan administrasi, keuangan dan personalia WWF Indonesia, dan standard akuntansi Indonesia 
(PSAK) sehingga pencapaian kinerja keuangan WWF Indonesia di masing-masing seluruh landscape dan 
programmatic outcome (PO) direktorat sesuai dengan rencana proyek dan strategi program dan 
memenuhi standard audit baik internal maupun eksternal.    

 

TANGGUNG JAWAB 

 Key Activities 

1. Perencanaan & 
Anggaran  

 

Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembuatan anggaran (budget) 
tahunan di seluruh landscape dan programmatic outcome (PO) 
direktorat dengan mengoptimalkan alokasi dana, dan berkoordinasi 
dengan staff program di seluruh landscape dan programmatic outcome 
(PO) dan Grant Unit. 

2. Pemantauan & Analisis  

 

Melakukan kontrol keuangan yang efektif atas kekayaan (assets) dan 
hutang (liabilities), laporan keuangan, pendapatan dan pengeluaran, 
serta memonitor implementasi keuangan proyek dan budget termasuk 
memonitor dan menganalisa kesesuaian kebijakan dan prosedur yang 
berlaku dengan kebutuhan WWF-Indonesia; dan, sebagai kontak utama 
kepada auditor dan evaluator  

3. Saran  

 

Memberikan saran atau nasihat keuangan kepada direktur dan para 
manajer di seluruh landscape dan programmatic outcome (PO) yang 
terkait dan mempengaruhi kontrol serta implementasi prosedur dan 
kebijakan keuangan di seluruh landscape dan programmatic outcome 
(PO) masing-masing.  



 

4. Audit Internal  

 

Memimpin dan memberikan arahan di seluruh landscape dan 
programmatic outcome (PO) dalam bekerjasama dengan Audit Internal 
untuk pelaksanaan proses audit yang dilakukan di direktorat dan 
memastikan adanya perbaikan prosedur keuangan, perencanaan dan 
pelaporan atas temuan audit yang ada. 

5. Grants management  

 
Berkoordinasi dengan Tim Finance & Management Services (FMS) di 

tingkat nasional dalam penyusunan anggaran, revisi anggaran, 

penyusunan laporan  dan manajemen keuangan seluruh landscape dan 

programmatic outcome (PO) direktorat. 

6. Dukungan Proyek/ 
Program  

 

Membantu dan memberikan saran kepada para manajer dalam 

menyusun rencana keuangan program/proyek dari setiap proposal  

yang  diajukan termasuk pengalokasian dana kepada pihak ketiga dan 

para mitra kerja WWF-Indonesia terkait program/project, dan bersama 

Grant Officer menindaklanjuti  penyusunan pendanaan 

program/project dengan donor.  

7. Laporan Finansial  

 
Menyiapkan dan memastikan laporan keuangan dan persyaratan 

akunting sesuai dengan aturan pendanaan (donor); kebijakan 

administrasi, keuangan dan personalia WWF-Indonesia; dan standar 

akuntansi Indonesia (PSAK) 

8. Manajemen Risiko  

 

• Menganalisis, memantau dan merekomendasikan perbaikan untuk 
resiko operasional dan atau organisasi; 

 

• Bekerja bersama dengan Deputy Director Finance and 

Administration melakukan pengkajian dan  membuat draft 

perbaikan kebijakan keuangan yang berpotensi atau di indentifikasi 

dapat menyebabkan resiko kepada organisasi khususnya pada 

direktorat Kalimantan, Forest and Freshwater.  

9. Manajemen 
Kelompok/SDM  

 

• Melakukan pelatihan pengelolaan keuangan kepada staf program di 
seluruh landscape dan programmatic outcome (PO) masing-masing;  

 

• Memimpin, mengelola, mengembangkan kompetensi anggota tim 

dibawah tanggung jawabnya (site finance officer, dsb, yang 

disupervisi) dan memberi masukan atau catatan untuk penilaian 

unjuk kerja bagi masing-masing fungsi dibawahnya. 

 

  



 

 

KUALIFIKASI JABATAN 

Min. S-1 dari jurusan Akuntansi atau Keuangan. S-2 lebih disukai 

PENGALAMAN KERJA 

Min. 8 tahun untuk pendidikan S-1 atau min. 5 tahun untuk S-2,  di bidang yang sama 

KOMPETENSI 

Core Competency: 

- Achievement Orientation  

- Ethics & Professionalism  

- Pro Green  

- Teamwork  
Specific Competency: 

- Analytical Thinking 

- Resilience  

- Analytical Thinking  

- Initiative  

- Organizational Awareness 
Technical Competency:  

- Ilmu administrasi, akuntasi, dan keuangan 

- Proses Akuntansi  

- Laporan Akuntansi  

- Laporan Analisisi Akuntansi  

- Standarisasi Akuntansi (PSAK, IFRS (International Financial Reporting Standard)  

- Prosedur Akuntansi  

- Akuntansi Biaya  

- Analisisis Financial  

- Rencana Anggaran  

- Kontrol Anggaran  

- Sistem Perpajakan 

  



 

STRUKTUR ORGANISASI 

 


