Borneo Nature Foundation
Jl. Bukit Raya No. 17
Palangka Raya 73112
Kalimantan Tengah
Indonesia
info@borneonature.org
Phone +62 (536) 427 3286

Iklan lowongan:
Staf Community Development
Organisasi:
Borneo Nature Foundation (BNF)
Deskripsi Pekerjaan Secara Umum
Staf Community Development (CD) akan membantu koordinator dalam memfasilitasi masyarakat
untuk mewujudkan perubahan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup di areal mereka tinggal.
Staf akan bekerja sama dengan msyarakat baik individu, keluarga atau kelompok dalam
memberdayakan masyarakat untuk; (i) mengidentifikasi aset, kebutuhan, kesempatan, hak dan
tanggung jawab mereka, (ii) merencanakan apa yang ingin mereka capai dan mengambil keputusan
yang tepat serta (iii) mengembangkan kegiatan dan layanan untuk meningkatkan kapasitas dan
kepercayaan diri mereka. Sebagai Staf bersama koordinator Community Development, anda akan
bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan program Community Development
Rungan Landcape BNF dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Tugas dan tanggung jawab utama :
1. Memfasilitasi sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam program Community Development
(CD) BNF melalui pertemuan dengan masyarakat lokal
2. Melakukan penilaian partisipatif di beberapa wilayah program Community Development (CD)
BNF
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mengadvokasi dan mengklaim hak mereka
dalam pengelolaan hutan; dan mengembangkan inisiatif alternatif penghidupan berkelanjutan
yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan hak pengelolaan hutan.
4. Memberikan dukungan teknis kepada masyarakat lokal seperti : memfasilitasi pertemuan,
workshop dan pelatihan peningkatan kapasitas dalam mengembangkan alternatif mata
pencaharian yang berkelanjutan (ekologis)
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5. Memfasilitasi pertemuan (advokasi) untuk mengembangan kesepakatan antara masyarakat
lokal, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan alternative mata
pencaharian yang berkelanjutan (ekologis)
6. Melaksanakan monitoring dan pembelajaran terhadap implementasi program Rungan
Landscape yang telah dilaksanakan
7. Mengumpulkan data lapangan dan dokumentasi yang terkait dengan program kerja Community
Development BNF yang ada di Rungan Landcape.
8. Membantu dalam mempersiapkan keperluan administrasi, keuangan dan koordinasi di lapangan
9. Membuat laporan kegiatan bulanan, time sheet dan laporan pertanggung jawaban penggunaan
keuangan kegiatan lapangan.
10. Bersedia bekerjasama dengan staf BNF cross program dalam kegiatan kolaboratif BNF di Rungan
Landcape jika dibutuhkan
Pengalaman dan Persyaratan
1. Memiliki pelatihan & pengalaman sebelumnya minimal 2 tahun di Community Development,
khususnya yang berhubungan dengan perhutanan sosial
2. Tingkat pendidikan minimal S1 di bidang terkait
3. Familiar dengan tools Pengkajian Desa Secara Partisipatif (Participatory Rural Appraisal)
4. Memiliki pengetahuan tentang pertanian yang berkelanjutan
5. Memiliki kemampuan dalam memasilitasi pertemuan ditingkat masyarakat dan para pihak
lainnya.
6. Memiliki kemampuan komunikasi dan bekerja sama yang baik dalam tim.
7. Memiliki keterampilan komputer – Ms.Office (Ms.Word, Ms.Excel, Ms.Powerpoint), penggunaan
internet.
8. Memiliki kemampuan bahasa yang baik (lisan dan tulisan) - Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
9. Memiliki pengalaman kerja sebelumnya yang berada dalam lingkungan multi budaya
10. Memiliki kemampuan dalam menulis laporan dan surat menyurat (administrasi)
Garis pelaporan kepada:
Koordinator ComDev, Manajer Program
Gaji dan tunjangan:
disesuaikan dengan kualifikasi dan pengalaman kerja.
Jangka waktu kontrak:
Satu tahun (dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak)
www.borneonaturefoundation.org

Batas waktu Lamaran:
Diterima paling lambat tanggal 23 Januari 2019
Catatan:
Tuliskan alasan mengapa anda yakin bahwa anda sesuai untuk posisi ini dalam surat lamaran anda,
serta cantumkan CV terbaru dan 2 (dua) kontak referensi yang bisa dihubungi. Kirim semua
dokumen ke HRD BNF: wiwin@borneonature.org dengan subjek: Staf ComDev
Website:
http://www.borneonaturefoundation.org
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