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Iklan: 

Habitat Restoration Officer 
 

Organisasi Perekrutan: 

Borneo Nature Foundation (BNF) 
 

Tempat Kerja: 

Palangka Raya, Kalimantan Tengah 

 
Deskripsi Umum Pekerjaan:   

Aktifitas pemulihan ekosistem gambut terdegradasi dilakukan oleh Borneo Nature 
Foundation (BNF) secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat sebagai aksi 
percepatan pemulihan kawasan terdegradasi melalui kegiatan rewetting, revegetasi, 
revitalisasi, dan perlindungan kawasan. Kegiatan ini dilakukan agar kondisi hidrologis, 
struktur, dan fungsi ekosistem kawasan yang telah rusak dapat lebih cepat pulih dan atau 
mendekati sifat dan fungsi semulanya baik itu melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, 
restorasi revegetasi, dan atau sesuai perkembangan keilmuan dan teknologi terbaru. 

Borneo Nature Foundation sebagai lembaga non-profit yang bergerak di bidang 
konservasi dan lingkungan bekerja bersama dan untuk mendukung pemerintah di dalam 
kegiatan restorasi kawasan terdegradasi hutan rawa gambut, perlindungan satwa liar 
Kalimantan, dan revitalisasi sosial sekitar kawasan, salah satunya melalui kegiatan 
restorasi hidrologi area terdegradasi kanal-kanal, dan kegiatan restorasi revegetasi pada 
kawasan lindung bekas terbakar di wilayah kerjasama BNF. 

Officer Habitat Restorasi diharapkan dapat mampu mendukung kegiatan BNF Program 
Landscape Sebangau Divisi Habitat Restorasi. Bidang pekerjaan Officer Habitat Restorasi 
terkait pada perlindungan dan pemulihan kawasan hutan terdegradasi akibat kanalisasi 
melalui kegiatan percepatan pemulihan kawasan dengan melakukan pembangunan sekat 
kanal (Dam) dan memonitoring kondisi hidrologis kanal sebelum dan sesudah 
pembangunan sekat, dan melakukan kolekting dan analisis data hasil dari tim lapangan. 
Habitat Restoration Officer juga bertugas pada percepatan restorasi revegetasi pada area-
area terdegradasi yang direncanakan untuk dilakukan pemulihan dengan melakukan 
penanaman dan memonitoring data hasil. Officer Habitat Restorasi akan melaksanakan 
tugas baik itu office base dan visitasi lapangan yang relevan dalam penugasan sesuai 
jabatannya. 
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Officer Habitat Restorasi dengan pengalamannya diharapkan dapat mampu dan 
menguasai teknik-teknik hidrologi, rekayasa saluran dan bangunan air (Dam/Sekat Kanal), 
menguasai teknik-teknik kehutanan, pembibitan dan pengelolaan tanaman kehutanan, 
penanaman, monitoring dan penggunaan alat-alat survey lapangan untuk kemudahan di 
dalam melakukan perancangan perencanaan, analisis kendala lapangan, analisis data 
hasil, dan penjelasan kepada tim dalam penggunaan alat-alat survey yang digunakan oleh 
tim di lapangan seperti alat ukur waterflow, alat ukur water level dan logger, GPS, 
Avenza/AlpineQuest, Peta dan Software Pemetaan (ArcGis/Qgis), Kompas, alat ukur bibit, 
dan alat survey/Software lainnya yang relevan menjadi nilai tambah. 

 

Tugas dan Tanggung Jawab Utama 

1. Bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen rancangan teknis 
pelaksanaan kegiatan restorasi, dan melakukan analisis data kehutanan dan 
hidrologi hasil pelaksanaan dan monitoring. 

2. Bertanggungjawab terhadap kesesuaian hasil rancangan teknis dan 
pengimplementasian tim di lapangan untuk pengembangan metode. 

3. Bertanggungjawab terhadap fasilitasi data, rencana kerja, dan informasi lainnya 
yang dibutuhkan untuk keperluan monitoring dan evaluasi. 

4. Melakukan evaluasi dan validasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan, laporan 
bulanan, laporan tahunan, dan laporan donor untuk pembuatan laporan final. 

5. Melakukan koordinasi dan sosialisasi program kerja Divisi Habitat Restorasi 
Program Sebangau BNF kepada mitra kerjasama atau pemangku kepentingan 
lainnya. 

6. Melakukan supervisi dan visit lokasi aktivitas restorasi dalam penilaian dan 
evaluasi pencapaian output dan outcome Divisi Habitat Restorasi. 

7. Bersama koordinator tim melakukan pembuatan dan evaluasi teknis pekerjaan 
dalam dokumen rencana kerja/kerangka acuan kerja, dan model metode 
lainnya sesuai perkembangan regulasi pemerintah dan iptek. 

8. Bersama asisten restorasi divisi memastikan pengontrolan pengelolaan data, dan 
ketersediaan data di dalam database divisi dan database Data Kontrol Program 
Sebangau setiap bulannya. 

9. Bersama koordinator tim memastikan dan mengontrol pengelolaan asset, 
inventaris lapangan, kebutuhan operasional dan personal equipment tim 
lapangan. 

10. Mendukung tim untuk pengaplikasian teknik pemetaan, penggunaan alat-alat 
survey, pengelolaan data sistim informasi GIS untuk mendukung tim di 
lapangan. 

11. Mendukung tugas administratif dan pelaporan keuangan bersama tim ketika 
dibutuhkan. 

12. Mengembangkan bahan persiapan dan analisis data sesuai kebutuhan divisi 
untuk berbagai kegiatan/event program BNF. 

13. Melakukan fungsi dan tugas lain yang relevan ketika dibutuhkan. 
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Persyaratan: 

• Sarjana S2, Bidang Kehutanan, Geografi, Ekologi, Konservasi, atau disiplin terkait.  

• Lebih disukai Sarjana dengan pengalaman yang relevan dapat dipertimbangkan, 
dan memiliki pengalaman profesional sebelumnya dalam ruang lingkup pemulihan 
ekosistem minimal 5 tahun pada Proyek Konservasi.  

• Bersedia dan memiliki komitmen tinggi untuk belajar, terorganisir, dan mampu 
bekerjasama di dalam tim (lebih diutamakan). 

• Memahami penggunaan dan pengaplikasian software program Microsoft Word, 
Excel, Access, ArcGis/QGis, SPSS/R, dan software hidrologi (HEC-RAS, Logger) dan 
bangunan air dam yang relevan. 

• Penguasaan terhadap penulisan dan bahasa laporan kerja yang baik dan benar. 

• Penguasaan terhadap bahasa Inggris dapat menjadi nilai tambah. 

• Mampu beradaptasi dan menghargai lingkungan dengan multikultur. 

• Sudah melakukan Vaksinasi Covid (minimal Vaksin 2). 

 

Garis Pelaporan Kepada:  

Habitat Restoration Manager  

 

Gaji dan Tunjangan:  

Disesuaikan dengan kualifikasi dan pengalaman kerja. 

 

Jangka Waktu Kontrak: 

1 Tahun Kontrak (Dapat diperpanjang sesuai kesepakatan) 

 

Batas Waktu Lamaran: 

Diterima paling lambat tanggal 13 November 2022 

 

Cara Mengirimkan Lamaran: 

• Silakan mengisi Formulir Penyaringan ini yang terlampir di bawah ini,  

https://bit.ly/HabitatRestorationOfficer 

• Surat lamaran termasuk deskripsi 2 halaman (maksimal) tentang mengapa Anda 

adalah kandidat yang ideal dan apa yang akan Anda bawa untuk peran tersebut;  

• Curriculum vitae (CV) terbaru; 
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• Lampirkan surat keterangan/paklaring 

• Lampirkan Ijazah Terakhir 

 

Website:  

http://www.borneonaturefoundation.org 

 

 

 

               


