
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WWF-Indonesia ǀ 2021 

 

JOB DESCRIPTION 

Corporate & Philanthropy 
Fundraising Team  

Jakarta 
June, 2022 

I. JOB IDENTITY 

Job Title :  Corporate & Philanthropy Fundraising Team - New Business  

Directorate :  Partnership 

Direct Supervisor :  Corporate & Philanthropy Fundraising Team Leader 

Location :  Jakarta 

 

II. PURPOSE OF THE POSITION 

WWF-Indonesia adalah organisasi konservasi independen terkemuka dalam mitigasi ancaman, melestarikan 
keanekaragaman hayati dengan mengintegrasikan pilar-pilar keberlanjutan dalam menjaga sumber daya 
alam di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Corporate & Philanthropy Fundraising Team berperan 
untuk bersinergi dengan para mitra dari segmen korporasi dan filantropi dalam upaya penggalangan dana 
(fundraising), serta mengelola dan mempertahankan kerja sama yang terjalin dalam rangka mendukung 
upaya-upaya konservasi yang dilakukan oleh WWF-Indonesia. Peran Corporate & Philanthropy Fundraising 
Team juga dibutuhkan untuk membangun portfolio berbagai jenis produk fundraising yang inovatif untuk 
mendukung visi dan misi serta menuhi kebutuhan organisasi dengan berfokus pada pilar Sustainable Business 
Practices, Communications & Awareness Raising, dan Corporate Social Responsibility (CSR)/Philanthropy.  

 
Khususnya untuk posisi Corporate & Philanthropy Fundraising - New Business, peran ini akan berfokus 
kurang lebih 70 persen pada proses pelaksanaan sinergi & kerja sama baru dengan para mitra potensial, dan 
kurang lebih 30 persen dalam proses mengawal implementasi program dan hubungan baik serta 
mengembangkan komunikasi dengan para mitra.  

 

III. ROLES & RESPONSIBILITIES 

Work Planning & Implementation  

• Berkontribusi terhadap penyusunan strategi fundraising yang melibatkan sektor korporasi & filantropi; 

dilengkapi dengan strategi untuk menjaga hubungan dan mempertahankan komunikasi dengan baik 

secara regular dengan para mitra. 

• Menyusun rencana kerja pribadi untuk mencapai target kerja tahunan yang telah disepakati dengan 

supervisor. 

• Mengusulkan rekomendasi mitra potensial dari sektor korporasi dan filantropi yang selaras dengan 

visi dan misi serta kebutuhan dan prioritas konservasi WWF-Indonesia melalui serangkaian proses 

analisa: (i) mempelajari dan menganalisa program prioritas tahunan WWF-Indoneisa; (ii) melakukan 

fungsi market intelligence mengenai potensi sumber pendanaan dari sektor korporasi dan filantropi; 

(iii) melakukan proses seleksi mitra potensial (due diligence process) sehingga dapat memitigasi 

resiko yang mungkin timbul dari kerja sama dengan para mitra yang sesuai dengan Guidelines 

Corporate Engagement yang dikeluarkan oleh WWF Network Office. 
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• Memantau database mitra dan melakukan pembaharuan secara berkala. 

• Berkontribusi untuk mengembangkan materi komunikasi yang akan dikirimkan secara berkala 

melalui media komunikasi yang dimiliki oleh WWF-ID kepada database mitra, serta mengembangkan 

materi komunikasi customer journey yang informatif dan interaktif untuk menunjukan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dengan para mitra di lapangan.  

• Mengembangkan produk-produk fundraising yang inovatif dan mempunyai nilai tambah (added value) 

bagi para mitra seperti employee engagement, membuka channel digital baru dll, yang berfokus pada 

kerja sama dalam area Sustainable Business Practices, Communications & Awareness Raising, dan 

Corporate Social Responsibility/Philanthropy.   

• Mengembangkan proposal kerja sama & memberikan informasi kepada tim program mengenai profil 

dan potensi dukungan dari para mitra seperti: 

o Ketertarikan terhadap suatu tema/issue/lokasi konservasi tertentu dan ekspetasi yang 

diharapkan kepada WWF-Indonesia 

o Menyelaraskan ketertarikan mitra dengan kebutuhan & prioritas konservasi WWF-Indonesia  

o Persyaratan yang dibutuhkan untuk mendukung kerja sama  

o Timeline atau tenggat waktu dari penyusunan sebuah kerja sama   

• Berkordinasi dengan semua internal stakeholder terkait (tim Quality & Development, Finance & 

Administration, People & Operation, Communication dll) untuk memastikan kerja sama dengan para 

mitra berjalan dengan semua ketentuan yang berlaku di WWF-Indonesia. 

• Berkordinasi dengan WWF network untuk kerja sama dengan para mitra yang mempunyai global 

network.  

• Memastikan aktivitas dan milestone kesepakatan dengan mitra korporasi terimplementasi dengan 

baik sesuai dengan yang tertera di dalam proposal dan kesepakatan kerjasama, serta menjaga kualitas 

dari aktivitas program, publikasi, progress updates, pelaporan dan lain-lain. 

• Memberikan laporan perkembangan inisiatif fundraising dan implementasi program kerja sama 

dengan para mitra secara berkala kepada Team Leader.  

 

Self-Development 

• Selalu memperbaharui keahlian dan pengetahuan untuk dapat mengikuti perkembangan tren 

terbaru sehingga dapat diterapkan pada program kerja sama bersama mitra.  

 

SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi) 

• 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. 
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• 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. 

Reporting Authority 

Corporate & Philanthropy Fundraising Team akan melapor pekerjaan secara langsung ke Corporate & 
Philanthropy Fundraising Team Leader dan akan berkomunikasi secara regular dengan tim-tim lainnya seperti 
P&C, GS, Legal, FA dan Tim Program Lainnya. 

Internal Working relationships: • Berkoordinasi erat dengan tim Grant, P&C, GS, Legal, FA dan 
seluruh tim support lainnya. 

• Berkoordinasi dengan tim Program untuk memonitor dan 
memastikan kualitas dan progress dari implementasi kerja 
sama  

External Working Relationships: • Berkoordinasi erat dengan pihak eksternal seperti mitra 
perusahaan & filantropi, WWF-Network dll 

 

 

IV. REQUIREMENT 

• Minimal Gelar Sarjana diutamakan dari studi yang relevan (Marketing, Communications, Public 

Relations)  

• Pengalaman 4 – 6 tahun di bidang yang sama lebih disukai jika memiliki pengalaman di bidang 

marketing & communication, CSR/Sustainability  

 

V. COMPETENCIES 

• Kemampuan Pemasaran: Posisi ini membutuhkan ketrampilan pemasaran (marketing) yang baik 
sehingga diharapkan dapat mengembangkan produk-produk fundraising yang inovatif dalam 
mendukung upaya-upaya konservasi WWF-Indonesia 

• Kemampuan Komunikasi:  Posisi ini wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik verbal 
seperti kemampuan mempresentasikan ide-ide fundraising, menjalin hubungan yang baik dengan para 
mitra dll maupun non-verbal seperti kemampuan menuangkan ide-ide itu menjadi sebuah produk 
fundraising yang inovatif/penulisan proposal dll.  

• Kemampuan Negosiasi: Posisi ini membutuhkan kemampuan untuk dapat melakukan negosiasi dengan 
pihak-pihak terkait, sehingga tujuan fundraising bisa tercapai 
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• Kemampuan Koordinasi: Posisi ini membutuhkan keterampilan berkordinasi dengan baik dengan semua 
pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal  

• Kemampuan Keuangan: Posisi ini membutuhkan ketrampilan untuk dapat memahami dan 
menerjemahkan data-data finansial sehingga dapat mendukung dalam penulisan proposal, pembuatan 
proposal dalam kerja sama dengan para mitra  

• Kemampuan Teknologi: Posisi ini membutuhkan kemampuan untuk terus updated dengan 
teknologi/aplikasi yang dapat mendukung pengembangan ide-ide fundraising (Microsoft office, Canva, 
Design aps), termasuk di dalamnya digital social media sehingga dapat mendukung ide-ide terbaru 
fundraising yang berjalan mengikuti perkembangan jaman  

Required 
Mind set: 

• Semangat untuk konservasi alam dan pembangunan berkelanjutan, ditambah 
dengan keyakinan pada Misi WWF 

• Dorongan dan dinamisme pribadi untuk berpikir secara praktis, kritis, serta bekerja 
secara mandiri dan jarak jauh 

• Standar integritas yang tinggi 

• Kepribadian yang cermat dan teliti 

Required Skill 
Set: 

• Marketing & Fundraising Skill 

• Communication & Coordination Skill 

• Negotiation Skill 

• Financial Skill 
 

Desirable skill 
set: 

• Berpengalaman dalam mengembangkan produk-produk fundraising yang inovatif 

• Berpengalaman dalam penyusunan proposal kerja sama dengan mitra perusahaan 
dan filantropi  

• Keterampilan komunikasi yang baik, baik verbal dan non-verbal  

• Memahami teknologi terbaru, termasuk sosial media digital 
 

Required 
behavioral 
skills 

• Dapat bekerja dalam lingkungan kerja yang dinamis  

• Dapat bekerja secara mandiri dan juga bekerja sama dalam satu tim  

• Semangat untuk konservasi dan mandat WWF 

• Menunjukkan perilaku WWF dalam cara bekerja: Berjuang untuk Dampak, 
Mendengarkan Secara Mendalam, Berkolaborasi Secara Terbuka, Berinovasi Tanpa 
Rasa Takut 

• Ketaatan pada nilai-nilai WWF, yaitu: Integrity, Respect, Collaboration, Courage. 
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VI. VALUE IMPLEMENTATION 

Courage  

• Mampu beradaptasi terhadap situasi dan kondisi yang dinamis di lingkungan kerja, 

serta ketika bekerja pada situasi yang menantang.  

• Menunjukkan suatu antusiasme yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya 

serta keteguhan untuk mencapai target pekerjaan.  

• Mengerahkan seluruh daya dan upaya yang dimiliki dalam rangka mencapai target 

pekerjaan atau memberikan dampak yang diharapkan secara signifikan  

• Berani mengadaptasi suatu cara yang baru dan bersedia mengambil resiko untuk 

menghasilkan solusi yang berdampak bagi unit kerja ataupun bagi organisasi  

Integrity  

• Bertanggung jawab dan dapat diandalkan untuk menyelesaikan proses 

pekerjaannya dari awal sampai akhir.  

• Menyelesaikan pekerjaan dengan disiplin dan berdasarkan SOP/ policy/ proses 

bisnis yang berlaku di organisasi.  

• Mengkomunikasikan secara terbuka dan jujur (apa adanya) tentang proses/ hasil 

kerja terhadap anggota tim atau rekan kerja lainnya  

• Mempraktikkan proses kerja berdasarkan sumber informasi dan wawasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan  

Respect  

• Mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk resiko maupun manfaat pada 

pekerjaannya atas keputusan yang akan diambil.  

• Mampu beradaptasi dan menyelaraskan diri terhadap sistem/ peraturan/ nilai 

yang berlaku di WWF Indonesia.  

• Melibatkan pilihan alternatif dari berbagai basis informasi/ pengetahuan untuk 

memberikan solusi yang terbaik.  

• Mampu mendengarkan secara mendalam dan memahami berbagai perspektif 

yang ada sehingga dapat membedakan antara fakta dengan opini.   

Collaboration  

• Rutin berkomunikasi secara terbuka kepada rekan kerja/ anggota tim mengenai 

progress kerja dan aktif memberikan update apabila info terkait pekerjaannya 

maupun rekan – rekannya.  

• Aktif terlibat dan berpartisipasi dalam pekerjaanya yang membutuhkan koordinasi 

dan Kerjasama dengan rekan kerja/ anggota tim/ stakeholder.  

• Mampu menerima dan memahami saran ataupun kritik yang ditujukan pada 

dirinya serta mau berubah sesuai dengan saran yang disampaikan.  

• Bekerja lintas batas (disiplin ilmu/ area of expertise, institutional, fungsi) dengan 

berbagai pihak tanpa memandang perbedaan kepentingan 

 

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. 


