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Lowongan Pekerjaan: 
Landscape Geo Spatial Officer 
 
Organisasi Perekrut: 
Yayasan Borneo Nature Indonesia (BNF) 
 
Lokasi Kerja: 
Palangka Raya, Central Kalimantan 
 
Deskripsi Pekerjaan: 
Landscape Geo Spatial Officer adalah bagian dari Program Lanskap Rungan yang meliputi 
(Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya), dengan tanggung 
jawab untuk menyusun rancangan pengelolaan lanskap berkelanjutan  dengan pendekatan geo-
spasial. Landscape Geo Spatial Officer bertanggung jawab pada desain aktivitas di lanskap 
Rungan dan bekerja bersama tim Rungan pada identifikasi target kawasan intervensi program, 
peluang kemitraan yang terintegrasi dalam upaya konservasi area Lanskap Rungan. Tim 
Administrasi Lanskap Rungan akan mendukung setiap administrasi internal bila diperlukan; serta 
akan melapor langsung kepada Manager program Lanskap Rungan. 

 
Tugas dan Tanggung Jawab: 
• Mengidentifikasi potensi pengelolaan lanskap berkelanjutan dengan pendekatan geospasial, 

termasuk HCV, Perhutanan Sosial, Kawasan khusus, dll. 
• Merancang basisdata spasial dan Menyajikan peta dengan pemenuhan standar GIS sesuai 

peraturan yang berlaku di Indonesia 
• Mengumpulkan semua data spasial relevan yang diminta untuk pengembangan proyekMenulis 

laporan internal dan eksternal, termasuk analisis spasial dan peta  
• Bekerja terintegrasi sinergis dengan tim Rungan untuk memastikan pencapaian rencana kerja 

tahunan dibawah supervisi dan pengawasan Manager program Lanskap Rungan; 
• Bekerjasama dengan manajemen, Tim BNF lintas divisi di bawah koordinasi kepala Lanskap 

Rungan untuk Menyusun rencana kerja tahunan, mengidentifikasi peluang dan strategi baru 
untuk memastikan keberlanjutan bagi lanskap Rungan; 

• Mengidentifikasi potensi dan sinergi baru dalam pengembangan proyek baru bersama Tim 
BNF; 

• Memberikan pelatihan terkait pemetaan kepada tim BNF dan Mitra BNF; 
• Menyiapkan instrumen pemetaan untuk membantu kegiatan pengamanan hutan; 
• Melakukan analisa spasial dalam upaya advokasi kebijakan; 
• Melakukan advokasi kebijakan terkait pengelolaan hutan di lanskap Rungan; 
• Memastikan prosedur dan pengelolaan administratif internal dan external yang tepat, akurat, 

termasuk mengelola laporan dan berkontribusi terhadap laporan kepada penyandang dana. 

Persyaratan: 
• Gelar Sarjana Kehutanan, Geografi, Geodesi, Geomatika, Ilmu Komputer atau orang yang 

memiliki pengetahuan/Latar Belakang SIG yang kuat. 
• Setidaknya 2 tahun pengalaman kerja di Proyek Pemetaan SIG. 
• Harus memahami konsep Geodatabase, Koordinat dan Sistem Proyeksi Peta. 
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• Memiliki pengetahuan tentang peraturan Kawasan Kehutanan dan Penataan Ruang 
• Memiliki keterampilan Spatial Query menggunakan Database Geospasial (MySQL 8). 
• Kemahiran yang kuat tentang Analis Spasial, Penginderaan Jauh, dan Pemetaan Digital. 
• Harus mengerti tentang data Log GPS (GPS Handheld atau perangkat Android). 
• Dapat Memelihara dan mengatur file Data Spasial dalam berbagai format. 
• Memiliki keterampilan/pengetahuan di ESRI ArcGIS/QGIS, Spatial Query on Spatial Databases, 

Google Earth Engine, Global Mapper, Google Earth, SAS Planet. 

Garis Pelaporan: 
Manager Penelitian dan Pengelolaan Hutan Rungan-Kahayan 

 
Gaji dan Tunjangan:  
Disesuaikan dengan kualifikasi dan pengalaman kerja 
 
Jangka Waktu Kontrak:  
Satu tahun (dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak) 
 
Batas waktu lamaran: 
Paling lambat 19 September 2022 
 
Cara mengirimkan lamaran:  
• Silakan mengisi formular seleski pada tautan berikut https://bit.ly/RunganGIS 
• Lampirkan surat lamaran termasuk deskripsi 2 halaman (maksimal) tentang mengapa Anda 

adalah kandidat yang ideal dan apa yang akan Anda bawa untuk peran tersebut; 
• Lampirkan Curriculum Vitae (CV) terbaru; 
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