
 

TERMS OF REFERENCE 

Nama Jabatan Front Desk  

Supervisor General Support Specialist 

Direktorat Human Capital, General Support and Legal 

Lokasi Kerja Jakarta 

 

TUJUAN JABATAN 

Memberikan dukungan operasional dan administratif kepada WWF di kantor Jakarta dengan 
bertanggungjawab terhadap pengelolaan tamu, menerima, menjawab telepon, faksimili serta surat-
surat dan berbagai tugas operasional yang relevan lainnya, untuk memastikan semua implementasi 
tugas tersebut terkelola dengan baik 

 

TANGGUNG JAWAB 

 Key Activities 

1. Dukungan Proyek  Memberikan dukungan operasional untuk kantor Jakarta seperti tugas: 
- Membantu menghubungkan keperluan antar staff di Jakarta 

maupun dengan instansi lain melalui telepon dan fax 
- Mengelola surat atau paket masuk dan keluar 
- Menerima tamu yang datang ke kantor WWF-Indonesia 
- Melakukan tugas administratif seperti mencatat dan 

mendokumentasikan informasi masuk dan keluar 
- Membantu dan melaksanakan tugas operasional general service 

lainnya seperti review dokumen kelengkapan  tiket, penawaran 
harga hotel dan lain-lain; sesuai arahan atasan langsung 

- Memastikan kebersihan ruangan meeting  untuk siap digunakan tiap 
harinya  

- Pemangku jabatan juga dibantu oleh beberapa subordinate dalam 

melaksanakan tugasnya, yaitu Office Boy  

2. Laporan Membuat laporan periodik dan ad hoc yang relevan dengan tugasnya, untuk 
disampaikan kepada atasan langsung 

3. Knowledge sharing    Memberikan konten informatif mengenai informasi/berita yang diterima 
oleh pemangku jabatan seperti adanya panggilan masuk (telepon dan/atau 
fax), surat masuk dan tamu yang datang kepada pihak internal WWF yang 
terkait 



 

KUALIFIKASI JABATAN 

Minimal D3 atau lebih dari seluruh background pendidikan 

PENGALAMAN KERJA 

Memiliki 2 tahun pengalaman bekerja sebagai resepsionis atau costumer service 

KOMPETENSI 

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:  

- Kemampuan Mengoperasikan Komputer 

- Mampu menggunakan Access dan CD Isis program 

- Komunikasi 

- Kerja Tim 

- Interpersonal 

- Interaktif 

- Inisiatif 

  



 

STRUKTUR ORGANISASI 

 

 

Human Capital, 
General Support 
& Legal Director

Deputy of Human 
Capital, General 
Support & Legal

General Support 
Manager

GS Specialist 

Front Desk Office Boy Driver Messenger 

Office 
Assistant(s)


