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Manajer Edukasi 
 

 

 

Rincian tugas: 

 

Manajer edukasi bertanggungjawab untuk mempimpin Divisi Edukasi BNF, diantaranya pengembangan, 

implementasi, serta evaluasi terkait program sekolah dan non-sekolah, dan kegiatan penting lainnya. 

Kandidat diharapkan mampu untuk mengawasi serta mengelola tim edukasi BNF dan relawan. Selain itu, 

kandidat juga diharapkan untuk dapat bekerjasama dengan Penasihat Tim Edukasi (Education Advisor) untuk 

menyiapkan renstra (rencana strategis) tahunan, mengamati dampak dari semua kegiatan edukasi, serta 

berkontribusi dalam pengembangan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek edukasi yang baru.  

 

Kandidat harus memiliki kemampuan interpesonal, organisasional, serta pengelolaan waktu yang baik, dan 

dapat mencari solusi terhadap masalah yang ada. Selain itu, kandidat juga diharapkan memiliki pengalaman 

yang baik di bidang edukasi dan berkomitmen penuh dan antusias terhadap konservasi lingkungan dan 

pengembangan berkelanjutan. Keterampilan komunikasi (tertulis dan verbal) dalam Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris merupakan suatu kewajiban, mampu bekerja dalam tim maupun secara mandiri juga 

merupakan syarat utama dari posisi ini.  

 

Pekerjaan wajib: melakukan koordinasi kegiatan di dalam Divisi Edukasi. Mengusulkan serta 

mengimplementasikan tujuan serta sasaran utama di divisi edukasi, dan mempersiapkan rencana strategis 

tahunan. Mengembangkan, mengimplementasikan, serta melakukan evaluasi terkait program edukasi, dan 

mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut. Mengelola tim edukasi dan relawan; untuk memastikan bahwa 

kegiatan dan tim edukasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada di BNF. Menyusun 

jadwal kegiatan, menentukan tugas-tugas pekerjaan dan melaksanakan rapat reguler bersama tim. 

Berkolaborasi dengan divisi lainnya di BNF untuk melakukan koordinasi terkait kegiatan-kegiatan yang sedang 

(dan akan) berlangsung.  Melakukan pengawasan terkait best practices di bidang edukasi lingkungan untuk 

para staff edukasi. Menyiapkan dan mengelola anggaran tim edukasi. Berkontribusi dalam penyusunan dan 

persiapan laporan bulanan. Membantu Manajer Kerjasama untuk berkompetisi dalam hibah-hibah serta 

mendapatkan pendanaan untuk Divisi Edukasi.   
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Tugas utama dan tanggung jawab:  

 

 Menentukan sasaran dan rencana strategis untuk Divisi Edukasi. Bekerja bersama Education Advisor dan 

tim edukasi BNF untuk memastikan sasaran tersebut sejalan dengan visi dan misi BNF; 

 Mengawasi serta mengelola Tim Edukasi untuk mengembangkan dan melaksanakan kegiatan edukasi 

dan kegiatan khusus lainnya yang sejalan dengan rencana strategis program edukasi dan sasaran objektif, 

metodologi, deskripsi kegiatan, dan materi/sumber-sumber yang dibutuhkan; 

 Berkoordinasi dengan Tim Edukasi BNF dan memastikan bahwa anggota tim tersebut mendapatkan 

dukungan, pelatihan, serta sumber yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

baik dan menghasilkan output yang sangat baik.; 

 Memastikan analisis dampak bagi Tim Edukasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana tahunan; 

 Memimpin rapat mingguan Tim Edukasi dan mewakili Divisi Edukasi pada rapat-rapat internal maupun 

eksternal; 

 Berkontribusi dan melakukan kompilasi terkait laporan-laporan terbaru Tim Edukasi untuk dipergunakan 

internal maupun proyek untuk penggalangan dana; 

 Bekerja dengan baik bersama Tim Edukasi untuk mengembangkan materi pengajaran serta sumber 

pustaka belajar yang kemudian didistribusikan ke masyarakat lokal maupun internasional; 

 Bekerja dengan baik bersama Manajer Kerjasama BNF untuk mendapatkan kesempatan pendanaan 

internasional maupun lokal untuk mendukung kegiatan outreach; 

 Mengembangkan kolaborasi baru bersama pihak yang berkepentingan (stakeholders) termasuk 

didalamnya LSM, sekolah-sekolah, komunitas, dan lembaga pemerintahan serta organisasi/sekolah 

internasional; 

 Mengelola anggaran divisi, memantau pengeluaran dengan sangat teliti dan bertanggungjawab dalam 

mengumpulkan laporan keuangan kepada Tim Keuangan BNF.  

 

 

Persyaratan  

 

 Memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang edukasi, lebih disukai di bidang edukasi lingkungan; 

 Memiliki pengalaman minimal 2 tahun dalam mengelola dan memimpin Tim; 

 Berpengalaman dalam analisis dampak proyek (project impact analysis); 

 Dapat bekerja bersama dengan anak-anak muda dengan sangat baik; 

 Memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai (sains dan konservasi lebih disukai); 

 Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan Indonesia dengan sangat baik; 

 Memiliki kemampuan analisis, organisasi, dan pengelolaan waktu, serta pemecahan masalah yang sangat 

baik; 

 Memiliki inisiatif yang baik, proaktif, dan kreatif; 

 Dapat bekerja di kantor, di lapangan (sekoah dan tempat edukasi lainnya), serta hutan; 

 Good spoken English and Indonesian languages; 

 Excellent analytical, organisational and time management skills and problem-solving ability; 

 

 

Lama masa kontrak: satu tahun (dapat diperbaru sesuai dengan persetujuan dari kedua belah pihak) 

  

Batas waktu lamaran:  29 Juli 2018 atau hingga posisi di atas terisi.  
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Website: www.borneonaturefoundation.org 

 

Bagaimana cara melamar?  

Kirimkan (a) surat lamaran yang berisi kenapa anda merasa layak berada pada posisi tersebut; (b) dua nama 

pemberi referensi dan rincian kontak yang bersangkutan (nomor hp); dan (c) daftar riwayat hidup (CV) 

terbaru. 

 

Kirimkan lamaran anda ke: Wiwin (HRD BNF) wiwin@borneonature.org dengan subjek email ‘Manajer 

Edukasi BNF’ 

 

http://www.borneonaturefoundation.org/
wiwin@borneonature.org

