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I. JOB IDENTITY 

Job Title :  Community Development Specialist 

Directorate :  Forest & Freshwater 

Direct Supervisor :  Forest Coordinator 

Matrix Supervisor :  - 

Direct Supervises :  - 

Indirect Supervises : - 

Location :  Putussibau, West Kalimantan 

 

II. PURPOSE OF THE POSITION 

Bertanggung jawab dan bertindak sebagai focal point bagi WWF Indonesia dalam memfasilitasi 
implementasi proyek / program pengembangan masyarakat dalam arti yang luas baik dalam isu 
ekonomi melalui pengembangan ekonomi masyarakat yang menganut prinsp berkelanjutan sesuai 
dengan tujuan proyek / program, untuk memastikan pengetahuan, kesadaran dan dukungan masyarakat 
lokal untuk pengelolaan Kawasan secara berkelanjutan dan berkeadilan. 

 

III. ROLES & RESPONSIBILITIES 

A. Work Planning 
 

• Berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan); 

• Membangun dan mengusulkan rencana kerja detil dan strategi pada program dan proyek 

yang berkaitan dengan isu pengembangan masyarakat sesuai objektif program yang 

dijalankan atau tanggung jawab yang diberikan supervisor;  

• Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat, para tokoh, pemerintah desa, 

kelompok masyarakat dan para pihak dilevel kecamatan dan desa terkait dengan isu 

pemberdayaan masyarakat. 

 

B. Implementation 
 

• Memastikan program yang dijalankan pada desa dampingan terimplementasikan dengan 

baik sesuai prinsip-prinsip yang dianut yaitu ramah lingkungan, ramah sosial dan pro-

ekonomi masyarakat; 

• Melakukan pendampingan dan penguatan masyarakat melalui pengorganisasian kelompok 

masyarakat dalam upaya pengembangan sosial, ekonomi dan penyadartahuan lingkungan 

serta hidup sehat;  
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• Bekerjasama dengan tim lain di internal WWF Kapuas Hulu Project maupun WWF Indonesia 

serta para pihak yang relevan dalam membangun model pengembangan masyarakat yang 

sesuai dengan konteks setempat; 

• Memastikan rencana kerja yang telah disusun dan disepakati terlaksana sesuai prinsip, 

timeline dan tujuannya; 

• Melakukan koordinasi dengan para pihak dalam proses implementasi program dan proyek; 

• Melakukan pendampingan untuk penguatan tatakelola organisasi (kelompok tani, gabungan 

kelompok tani, dan atau kelompok produsen lainnya di desa dampignan)  terencana dan 

terlaksana secara akuntable, adil dan transparan; 

• Memastikan semua target program/proyek yang menjadi tanggung jawabnya 

terimplementasikan, terdokumentasikan (data tersedia) dan terlaporkan secara baik dan 

sesuai tenggat waktu yang ditentukan 

 

C. Reporting Authority 

Membuat laporan periodik dan/atau laporan ad hoc untuk mendokumentasikan kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya, keberhasilan dan/atau pembelajaran, untuk memastikan 

dokumentasi masukan bagi kegiatan konservasi dimasa mendatang 

 

D. SMKI 

• Menyimpan dokumen penting hardcopy di tempat yang aman dan tidak mudah terlihat, 
diakses, serta tidak mudah rusak atau terkikis unsur alam. 

• Menyimpan dokumen penting softcopy menggunakan media-media yang aman dan 
direkomendasikan oleh IT. Hal ini juga tidak terbatas pada pemberian akses yang kepada 
data/informasi hanya untuk orang yang berwenang, dan juga pemberian password pada file 
softcopy yang bersifat critical/ confidential. 

• Memperhatikan perpindahan file yang bersifat confidential/ critical, baik offline ataupun 
online. Hal ini meliputi media yang dipakai, pemberian password pada file yang akan dikirim, 
dan dimana penyimpanan setelahnya. 

• Mengganti password email secara berkala sebagai penunjang keamanan email dan data-data 
di dalamnya 

• Menggunakan server kantor atau server pribadi yang bersifat terbatas untuk mengakses 
internet. Tidak menggunakan public wi-fi ketika mengakses file yang critical/ confidential. 
Hal ini juga termasuk bagi staff yang di laptop/ perangkat kerjanya memiliki file-file yang 
critical/ confidential. 

IV. REQUIREMENT 

• Minimal Sarjana (S1) Kehutanan, Ekonomi Pembangunan, Perikanan, Geografi, dan lainnya 

yang relevan.  

• 1 – 2 tahun pengalaman di bidang pengembangan dan pengorganisasian masyarakat 
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Required 
Mind set: 

• Passion for nature conservation and sustainable development, coupled with a 
belief in the WWF Mission 

• Open-mindedness & receptiveness to new ideas 

• Good standards of integrity 

• Sensitive and empathetic personality 

Required Skill 
Set: 

• Minimal Sarjana (S1) Kehutanan, Ekonomi Pembangunan, Perikanan, Geografi, dan 

lainnya yang relevan.  

• 1 – 2 tahun pengalaman di bidang pengembangan dan pengorganisasian masyarakat 

Desirable skill 
set: 

• Communication skills (Local and Bahasa) 

• Environmental awareness 

Required 
behavioral 
skills 

• Trustworthy, decisive, courageous, and resilient.   

• Passion for conservation and WWF’s mandate  

• Committed to equal opportunity employment policies.    

• Demonstrates WWF behaviors in way of working: Strive for Impact, Listen Deeply, 
Collaborate Openly, Innovate Fearlessly  

• Adherence to WWF’s values, which are:  Integrity, Respect, Collaboration, Courage 

 

At Yayasan WWF Indonesia we are committed to creating an inclusive working environment, where 
diversity is valued and there is equality of opportunity. We therefore welcome applications from all 

sections of the community, and we offer a range of benefits to encourage a work life balance. 


