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JOB DESCRIPTION 

Marine Spatial Planning and 
Database Specialist 

Denpasar - Bali 
Desember, 2022 

I. JOB IDENTITY 
Job Title :  Marine Spatial Planning and Database Specialist 

Directorate :  Marine and Fisheries Program 

Direct Supervisor :  National Coordinator for Marine Science and Knowledge Management 

Scope of Work :  National 

Work Location :  Denpasar - Bali 

 

II. PURPOSE OF THE POSITION 
Menyediakan dukungan operasional berupa data dan analisis spasial/GIS marine spatial planning dalam 

program konservasi kelautan dan perikanan (Marine and Fisheries - MnF) – seperti basemap kawasan, 

tata ruang, pemanfaatan ruang; pengelolaan database divisi Marine and Fisheries Program (MnF) untuk 

memastikan dukungan semua pelaksanaan dan kebutuhan proyek dan program terpenuhi dengan tepat 

waktu; mendukung dalam konsep, pelaksanaan dan pengelolaan data terkait monitoring ekologi dan 

sosial; serta menjaga kualitas program terkait Marine Protected Area (MPA) dan program lain yang terkait 

dengan bidang ilmu kelautan dan Knowledge Management dalam system database yang baik. 
 

 

III. ROLES & RESPONSIBILITIES 
A. Implementation Program 

Work Planning 
 Menyusun rencana kerja tahunan sesuai bidang pekerjannya 

 Bekerja sesuai target rencana kerja dan mencapai target sesuai waktu yang telah ditentukan 

 

Implementation 
 Mengembangkan, melaksanakan dan menjaga kualitas kebutuhan data spatial marine science di 

Marina and Fisheries. 
 Memberikan dukungan data dan analisa informasi marine spatial planning di MnF untuk advokasi 

pengembangan program konservasi kelautan dan perikanan. 

 Mendukung program MnF dengan berkoordinasi dengan pihak eksternal dan internal dalam 

penyediaan data spasial/GIS yang dibutuhkan untuk Perencanaan Restorasi Ekosistem (zonasi 
kawasan, proses batas kawasan dan zona penyangga) dan melakukan analisa data spasial dan non-

spasial dalam pengembangan masyarakat. 

 Mendukung dalam perencanaan survey/monitoring sumberdaya kelautan dan perikanan (ekologi dan 

sosial), pengelolaan data, analisa dan pelaporannya. 
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 Membuat laporan bidang spasial planning dan/atau laporan lain terkait spasial/GIS di program MnF 

dan sekitarnya (laporan 3 bulanan, 6 bulanan dan annually), dalam rangka memastikan tersedianya 

laporan tersebut sebagai dokumentasi pendukung untuk kegiatan konservasi di MnF. 

 Mengelola sistem database dan informasi di direktorat MnF. 

 Menyediakan konten edukatif dan informative mengenai hasil data dari GIS/Spasial yang disampaikan 

kepada Stakeholder relevan. 

 Mendukung review artikel dari tim lain dalam direktorat Marine and Fisheries untuk sebuah publikasi 

baik internal di laman WWF maupun publikasi ke luar. 

 
B. Reporting 

 Memantau proyek dan program pada database MnF sehubungan dengan kepatuhan terhadap 

pedoman dan kebijakan konservasi serta aspek metodologis, serta memberikan saran jika 

diperlukan. 

 Membuat laporan berkala dan atau ad hoc untuk mendokumentasikan kegiatan terkait database 
spatial, konservasi, kisah sukses dan atau pembelajaran, untuk memastikan dokumentasi input 

untuk kegiatan konservasi di masa depan. 

 Melaporkan hasil kerja selama 1 FY kepada atasan untuk dipertanggungjawabkan. 

 

C. Information Security Management System 
 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. 
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IV. REQUIREMENT 
Agar berhasil dalam melaksanakan tanggung jawab utama yang disebutkan di atas dan memenuhi tujuan 

organisasi, diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

Knowledge & experience - Minimal Sarjana (S1) Ilmu Kelautan, ilmu lingkungan, conservasi atau 

jurusan yang sesuai, Master (S2) lebih diutamakan. 

- Minimal memiliki 5 tahun pengalaman dibidang yang sesuai .  

- Keterampilan komunikasi lisan dan tulisan yang sangat baik, baik 
dalam hal berbicara, menjelaskan data dan informasi atau membuat 

rekomendasi. 

- Keterampilan analisis data yang kuat 

- Berbahasa inggris baik lisan maupun tulisan 

Technical/ specific 

knowledge required 
- Perencanaan tataruang 

- Strategi pengembangan kawasan konservasi 

- Pengetahuan pendekatan landscape-seascape 

- Aplikasi GIS dan Database Software 

- Memiliki kemampuan selam lebih diutamakan 

- Komputer LAN/Hardware/Software/Troubleshooting 

- Komunikasi (Lobi, Negosiasi, Pelaporan, Presentasi) 

- Metode dan analisis data pemantauan kawasan konservasi  

- Database system dan pengelolaannya 

 

V. VALUE IN ACTION 

Courage  

 Strive for impact – kita menetapkan dan mewujudkan tujuan yang ambisius   

 Ambil risiko, meskipun takut gagal, dan kita berinovasi tanpa rasa takut   

 Berani mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan itu  

 Suarakan lah, bahkan Ketika itu sulit dilakukan  

Integrity  

 Walk the talk – lakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan   

 Teguhkan diri dan orang lain untuk bertanggung jawab atas nilai yang kita 

perjuangkan  

 Akui dan tantang asumsi dan bias kita sendiri  

 Bertanggung jawab atas Tindakan kita dan dampaknya  

 

Respect   Ciptakan ruang yang aman dan setara untuk berdialog  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WWF-Indonesia  2022 

 

JOB DESCRIPTION 

Marine Spatial Planning and 
Database Specialist 

Denpasar - Bali 
Desember, 2022 

 Hargai waktu, prioritas, dan kontribusi orang lain  

 Listen deeply, dan tanpa penilaian untuk melihat melalui mata orang lain  

 Perlakukan semua orang secara adil, serta perjuangkan keragaman dan inklusi 
 

Collaboration  

 Bangun kepercayaan dan relasi  

 Minta dan tawarkan bantuan  

 Berbagi pengetahuan sambil mengakui keahlian orang lain 

 Sengaja membuat dan mendukung aliansi yang beragam  

 
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. 


