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Sehubungan dengan implementasi Proyek "Transforming Effectiveness of
Biodiversity Conseruation in Priority Sumatran Landscape" kami sampaikan hal-hal

sebagai berikut:

1. proyek "Transforming Effectiveness of Biodiversity Conseruation in Priority

Sumatran Landscape" merupakan hibah dari GEF kepada Pemerintah Indonesia,

dimana pengelolaanya dilakukan oleh Kementerian LHK bersama-sama dengan

UNDp dan telah menjalankan aktivitasnya baik di tingkat Proiect Managemet Unit

(PMU) maupun Proiect Implementation Unit (PIU).

2. Saat ini dibutuhkan posisi Regional Coordinator (RC) di lanskap Taman Nasional

Berbak Sembilang (TNBS), lambi. Untuk posisi tersebut akan dilakukan perekrutan

staff pada posisi yang dimaksud.

3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon dapat dipublikasikan

rekrutmen posisi tersebut pada website Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan dengan narasi informasi terlampir.

Demikan kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
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1.- Direktorat Jenderal KSDAE

2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE

3. Kasubdit Pengawetan Jenis, Dit. KKH;

4. PPK Sumatran Tiger Proiect
5. NPM Transforming Effectiveness of Biodiversity Conseruation Proiect
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LOWONGAN REGIONAL COORDINATOR  PADA PROYEK 

TRANSFORMING EFFECTIVENESS OF BIODIVERSITY CONSERVATION IN 

PRIORITY SUMATRAN LANDSCAPES 

 

Transforming Effectiveness of Biodiversity Conservation in Priority Sumatran Landscapes 

(Sumatran Tiger Project) Project bertujuan untuk meningkatkan konservasi 

keanekaragaman hayati di lanskap prioritas Sumatera melalui penerapan praktek 

pengelolaan terbaik bagi kawasan konservasi dan kawasan budidaya yang ada di 

sekitarnya. Dimana pemulihan populasi harimau sumatera dijadikan indikator keberhasilan 

proyek yang didanai hibah dari GEF, dan dikelola oleh Kementerian Lingungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) bersama dengan UNDP.  

 

Untuk mencapai sasaran proyek, kami mencari kandidat terbaik untuk mengisi 

posisi  Regional Coordinator untuk penempatan Taman Nasional Berbak Sembilang 

(JAMBI) dengan tugas dan tanggungjawab serta kualifikasi sebagai berikut :  

 

Regional Coordinator 

 

I. Tugas dan Tanggungjawab  

 

Bekerja sama dengan dan koordinasi dengan NPM, Regional Coordinator akan 

memberikan keahlian untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas keseluruhan 

program / kegiatan proyek di masing-masing lanskap : 

 

a. Mengelola pelaksanaan proyek sehari-hari di tingkat lanskap dalam menghasilkan 

keluaran-keluaran proyek sesuai target yang ada; 

b. Mengawasi tim proyek di Unit Pelaksana Proyek; 

c. Memobilisasi barang dan jasa dan input proyek lain di tingkat lanskap; 

d. Melakukan hubungan baik dengan Taman Nasional, dan pemerintah daerah di 

tingkat kabupaten, khususnya di tingkat lanskap yang bertanggung jawab, termasuk 

LSM dan stakeholder terkait proyek; 

e. Menjaga hubungan kerjasama dengan staf taman nasional dan proyek mitra / CSO 

serta mendukung dalam review laporan – laporan CSO baik yang dilakukan UPT 

maupun PMU 

f. Menyiapkan rencana kerja tahunan dan triwulanan dan memperoleh persetujuan 

dari Kepala Balai  dan NPM; 

g. Menyiapkan laporan proyek kuartar pada tingkat lanskap, sejalan dengan template 

yang dikembangkan oleh proyek dan menyajikan pada waktu yang tepat; 

h. Melaporkan  secara periodik kegiatan proyek kepada NPM melalui Kepala Balai 

i. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan proyek yang mungkin 

diminta oleh Kepala Balai 

 

 

 

 

 

 



 

II. Kualifikasi: 

a. Pendidikan minimum Sarjana atau lebih tinggi dalam ilmu Lingkungan, 

Kehutanan, Hukum atau bidang lain yang relevan; 

b. Memiliki Pendidikan yang relevan dan/atau pelatihan di salah satu daerah yang 

berhubungan dengan lingkungan 

c. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai manajer proyek /koordinator 

proyek, koordinator lapangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan; 

d. Memiliki pengalaman bekerja dengan instansi pemerintahan baik di tingkat 

provinsi maupun kabupaten, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(lebih dipertimbangkan) 

e. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif dan berkoordinasi multipihak. 

f. Memiliki kemampuan menulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan memiliki 

kemampuan Bahasa Inggris pasif. 

g. Mampu mengoperasikan komputer terutama Ms. Word dan Ms. Excel dengan 

baik 

h. Mampu bekerja bersama tim dan bekerja dengan supervisi minimal 

i. Mampu bekerja di bawah tekanan dan memenuhi tenggat waktu yang ketat dan 

bersedia bekerja hingga diluar jam kerja bila diperlukan  

j. Mampu untuk mengelola anggaran, dan bekerja secara efektif dengan staf 

proyek di semua tingkatan        

 

 

Lamaran dan CV dapat dikirimkan ke alamat email info@sumatrantiger.id dengan 

subject sesuai posisi yang akan dilamar, serta mencantumkan expected salary dalam 

surat lamaran paling lambat tanggal 23 November 2020. Hanya kandidat yang 

masuk shortlisted yang akan dipanggil untuk interview (lokasi ditentukan kemudian). 
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