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Lowongan Pekerjaan: 
Community Officer Development for Livelihood 
 
Organisasi Perekrut: 
Yayasan Borneo Nature Indonesia (BNF) 
 
Lokasi Kerja: 
Palangka Raya, Central Kalimantan 
 
Deskripsi Pekerjaan: 
Community Officer Development for Livelihood membantu masyarakat untuk mewujudkan 
perubahan sosial dan meningkatkan kualitas hidup di daerah mereka melalui peningkatan mata 
pencaharian berkelanjutan dalam pemenuhan kebutuhan lokal dengan potensi lokal, 
pengembangan produk masyarakat dan melakukan kemitraan usaha. Pemasaran produk 
masyarakat sesuai kebutuhan di dalam dan luar wilayah desa mereka.  Selain itu, anda akan 
bertugas untuk berjejaring dengan para pihak yang berada lanskap Rungan Kahayan untuk 
mendorong praktek terbaik dalam pengelolaan kawasan berbasis ekologi dan sosiologi. 
 
Anda akan bekerja dengan perorangan, keluarga, kelompok-kelompok masyarakat dan seluruh 
masyarakat untuk memberdayakan mereka dalam (i) mengidentifikasi potensi, peluang, 
kebutuhan, kesempatan, hak dan tanggung jawab masyarakat, (ii) merencanakan apa yang ingin 
dicapai, menyusun strategi, mengambil tindakan yang tepat dan (iii) mengembangkan kegiatan 
dan layanan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kepercayaan diri masyarakat 
dalam melakukan pengembangan mata pencaharian dan pemasaran produk serta membangun 
kemitraan usaha. Sebagai pekerja ComDev, anda akan bertindak sebagai penghubung antara 
masyarakat dan berbagai otoritas dan pemangku kepentingan lainnya. 
 
Tugas dan Tanggung Jawab: 
• Bertanggung jawab dalam kegiatan pengembangan produk lokal dan pemasaran produk 

komunitas di sekitar wilayah masyarakat dampingan maupun di luar wilayah dalam Program 
Pemberdayaan Masyarakat di bentang alam Rungan-Kahayan BNF. 

• Melaksanakan identifikasi kebutuhan masyarakat setempat dan hambatan untuk mencapai 
memenuhi kebutuhan tersebut;  

• Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengupayakan hak masyarakat atas 
pengelolaan hutan; 

• Mengembangkan inisiatif alternatif penghidupan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan 
lokal dan hak pengelolaan hutan melalui pengembangan produk lokal dan akses kepada pasar. 

• Melakukan pengembangan pemberdayaan masyarakat pada Program Rungan-Kahayan BNF 
dalam membangun kemitraan usaha antara masyarakat dengan pemangku kepentingan yang 
terkait. 

• Mengupayakan praktek terbaik dalam pengelolaan kawasan berbasis ekologi dan sosiologi 
kepada para pihak yang berada di dalam bentang alam Rungan-Kahayan.  

• Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada bentang alam 
Rungan-Kahayan. 
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• Bekerja dalam hal advokasi dan inisiatif penghidupan yang berkelanjutan dengan 
mengedepankan partisipasi masyarakat dan pengembangan potensi lokal. 

• Bekerja bersama tim pemberdayaan masyarakat dan devisi lain di bentang alam Rungan - 
Kahayan yang bekerja dalam melaksanakan penguatan kelembagaan kelompok masyarakat; 

• Memfasilitasi pelibatan masyarakat lokal sebagai perwakilan di Forum Multi Pihak untuk 
pengelolaan dan perlindungan hutan di bentang alam Rungan-Kahayan 

• Memfasilitasi (advokasi) pertemuan dan pengembangan kesepakatan antara masyarakat lokal, 
pemerintah dan pemangku kepentingan eksternal lainnya yang relevan. 

• Mengelola data yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat  
• Menjalankan prosedur dan pengelolaan administratif internal dan external yang tepat akurat, 

termasuk menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan serta berkontribusi terhadap 
laporan kepada penyandang dana. 

Persyaratan: 
• Berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 2 tahun 
• Familiar dengan pendekatan partisipatif dan mahir menggunakan alat PRA 
• Memiliki pengetahuan tentang pengetahuan tentang penghidupan berkelanjutan  
• Memiliki pengetahuan tentang pengembangan pangan lokal 
• Memiliki pengalaman dalam pengembangan komoditas dan penjejaringan akses pasar 
• Memiliki kemampuan dalam memfasilitasi pertemuan di tingkat masyarakat dan para pihak 

lainnya.  
• Memiliki pengalaman berorganisasi  
• Kemampuan kerja tim yang baik 
• Kemampuan berkoordinasi & komunikasi yang baik 
• Memiliki inisiatif, proaktif dan kreatif 
• Memiliki kemampuan dalam memediasi konflik ditingkat kelompok masyarakat 
• Memiliki kemampuan dalam menulis laporan 
• Mampu bekerja di lapangan dan di hutan 
• Mampu mengoperasikan MS Word, MS Exel, PPT 
• Lebih disukai yang bisa berbahasa Dayak dan Inggris. 

Garis Pelaporan: 
Manajer Community Development 

 
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/RunganComdev 
• 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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