
 

 
 

Koordinator Harian Hutan Itu Indonesia 

Terms of Reference 
 
 
 

Posisi Koordinator Harian 
Lokasi Jakarta 
Jenis kontrak Penuh waktu 
Waktu kontrak Februari 2018 – Februari 2019 

Bertanggung jawab kepada Koordinator Program HII 
 
 

Latar Belakang 
 

 
Hutan itu Indonesia (HII) merupakan gerakan terbuka yang terdiri dari orang-orang 
dan organisasi-organisasi yang ingin melestarikan hutan Indonesia melalui kampanye 
yang menggunakaan pesan-pesan positif dan yang menginspirasi tindakan nyata. 
Sebagai gerakan terbuka, HII menyambut semua pihak yang ingin bergabung, baik 
melalui kolaborasi untuk membuat kegiatan bersama atau inisiatif lain yang sejalan. 
Kekuatan HII terletak di kolaborasi yang dilakukan dengan hati yang tulus dan 
semangat yang tinggi untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program 
yang menyenangkan dan dengan tindakan nyata. Hal ini merupakan kunci penting 
untuk meningkatkan kesadaran bahwa hutan berperan dalam kehidupan seluruh 
masyarakat Indonesia dan membangun rasa memiliki terhadap hutan Indonesia. 
 
Sepanjang tahun 2017, Hutan itu Indonesia telah berhasil  secara langsung mengajak lebih 
dari 7,000 penduduk Indonesia di wilayah perkotaan untuk mengikuti berbagai kegiatan 
kampanye Hutan Itu Indonesia. Ada 254 sukarelawan mendaftarkan diri dan ada 52 
sukarelawan aktif yang terus menerus mendukung Hutan itu Indonesia. Kerjasama dengan 
sekotar 40 entitas juga sudah dilakukan dan akan terus ditingkatkan. Untuk memanfaatkan 
perkembangan kampanye ini dan untuk terus memperkuat kesadaran, Gerakan Hutan Itu 
Indonesia merencanakan beberapa program strategis di sepanjang tahun 2018 yang 
melibatkan komunitas dan masyarakat di kota Jakarta dan di empat  kota lain  di Indonesia, 
yaitu Surabaya, Ambon, Palangkaraya dan Medan. Program tahun 2018 akan berfokus pada 
pengembangan jejaring yang memiliki massa solid dan strategis  dalam mereplikasi pesan 
kampanye ke dalam inisiatif-inisiatif mandiri. Selain itu, penguatan data dan informasi serta 
optimalisasi peran sukarelawan maupun penguatan kampanye positif dalam berbagai lini 
sektor juga akan menjadi capaian penting untuk memperkuat terwujudnya mimpi HII. 

 
Untuk mencapai sasaran tersebut, Hutan Itu Indonesia membutuhkan seorang 
Koordinator Harian. Di bawah bimbingan dan pengawasan Ketua Hutan Itu Indonesia 
dan Program Koordinator , Koordinator Harian akan bertugas untuk melaksanakan



fungsi strategis manajemen program harian, mengelola kerjasama dan hubungan 
antar mitra dan memastikan program terlaksana dengan efektif dan efisien. 

 

 
 

Lingkup kerja 
 

Cakupan Tugas Programatik 
1.   Bekerja sama  dengan Program  Koordinator  untuk  menyusun  perencanaan 

kegiatan organisasi sekaligus membantu memonitor hasil perencanaan secara 
rutin apakah sesuai dengan capaian yang ditargetkan untuk tahun 2017-2018; 

 
2. Melaksanakan implementasi proyek/ aktivitas harian dan melakukan 

debottlenecking atas kendala yang terjadi serta memastikan pelaksanaannya 
oleh mitra maupun penanggung jawab program sesuai dengan target capaian 
kampanye. 

 
3.   Mengelola jejaring, termasuk para sukarelawan dan komunitas mitra   yang 

sudah ada serta mengembangkan jejaring baru dan kerjasama dengan para 
pihak terkait melalui pembuatan kanal komunikasi, pertemuan bilateral, 
kolaborasi program maupun kerjasama lainnya; 

 
4.   Menyusun laporan naratif untuk setiap kegiatan/ proyek bersama dengan 

Penanggung Jawab Kegiatan dari Tim Inti HII, dengan menekankan pada 
capaian kunci yang dihasilkan serta pembelajaran yang didapatkan. 

 
5. Memastikan  informasi  perkembangan  program,  tantangan  maupun 

perubahan terlaporkan dengan baik melalui monitoring dan evaluasi yang 
efisien yang dimiliki organisasi. 

 
6.   Bertanggung    jawab    pada    pelaksanaan    pengembangan    capaian    petisi 

#JagaHutan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis 
untuk mendorong pencapaian targetnya. 

 
7.  Mengatur pertemuan internal maupun eksternal; baik berupa pertemuan 

strategis, mapupun pertemuan teknis dengan anggota Hutan itu Indonesia 
maupun dengan organisasi mitra, dan bertanggung jawab pada penulisan 
catatan rapat. 

 
 
 

I.    Kompetensi dan Kualifikasi 
 

A.  Kompetensi Utama 
▪ Memiliki integritas dan menjunjung tinggi etika berorganisasi dan 

keberagaman. 
▪ Menunjukan pemahaman atas alur kerja organisasi dan memiliki kemampuan 

mengambil keputusan yang baik. 
▪    Mampu mengambil keputusan dan inisiatif sendiri



▪    Dapat berperan sebagai pemain tim dan memfasilitasi pekerjaan kelompok 
▪ Mendorong terciptanya komunikasi terbuka di dalam tim dan mampu 

berkomunikasi secara efektif. 
▪    Mampu menciptakan sinergi dan menangani konflik melalui kemampuan 

mengelola emosi dan empati. 
▪ Percaya pada semangat belajar dan membagi ilmu serta mendorong praktek 

belajar dari satu sama lain 
▪    menjunjung tinggi transparansi dan pembuatan keputusan dengan informasi 

yang lengkap. 
 
 

 

B.    Kualifikasi Perekrutan 

Pendidikan • Sarjana di bidang Administrasi Publik, Ekonomi, Ilmu Politik, 
Ilmu Sosial, Lingkungan maupun bidang lain yang berkaitan. 

Pengalaman • Minimum dua tahun pengalaman dalam manajemen proyek 
ataupun manajemen kampanye pemuda. 

Persyaratan 
Bahasa 

• memiliki   minimal   kemampuan   berbahasa   Inggris   pasif 
(writing dan reading) 

• memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang efektif dan 
komunikatif. 

Persyaratan 
Umum 

• Memiliki jaringan di kampanye pemuda maupun pelibatan 
pemuda akan menjadi nilai lebih, 

• Memiliki    pengalaman    sebelumnya    melakukan    training 
peningkatan kapasitas anak muda dan komunitas, 

• Mampu bekerja di bawah tekanan, 
• Memiliki kemampuan menulis dan riset data yang baik, 
• memiliki pengalaman  dalam memimpin tim atau kelompok 

besar, 
• Memiliki pengalaman menggunakan computer dan 

software Office (MS word, Excel, PPT) 
• 

 
 

Prosedur Melamar 
1.   Menuliskan surat lamaran (cover letter) beserta dengan CV pelamar 
2.   Mencantumkan contoh laporan kegiatan kampanye yang pernah dibuat. 
3.   Mencantumkan contoh produk laporan/ tulisan proyek yang pernah dibuat. 
4.   Mencantumkan 2 (dua) nama yang dapat memberikan rekomendasi 

sekalgus informasi kontaknya ( email dan nomor telepon)



5.   Mencantumkan scan fotokopi Ijazah dan Kartu Identitas Penduduk (dapat 
menyusul) 

6.   Seluruh syarat tersebut harap dikirimkan paling lambat tanggal 21 Januari 
2018 ke email : 
Admin@hutanitu.id  cc ke : vitrisekarsari@gmail.com 

 
 

Pengaturan Umum Terkait Kepegawaian 

1.   Kandidat  yang  diterima  akan  mendapatkan  kontrak  kerja  dengan  masa 
percobaan (probation period) selama 3 bulan pertama. 

2. Kinerja Koordinator Harian akan dinilai berdasarkan KPI yang telah disusun 
dan disetujui bersama dengan Koordinator Program HII. 

 
 
 

*** 


