
 
 
 

Uraian	Pekerjaan	
Pekerja	Program	–	mendukung	gerakan	masyarakat	adat	di	Indonesia	

 

LifeMosaic sedang mencari Pekerja Program untuk mendukung gerakan masyarakat adat di 
Indonesia. Pekerjaan ini berkontrak satu tahun (dengan kemungkinan perpanjangan) dengan 
masa percobaan 3 bulan di awal. Posisi ini akan berada di Jakarta atau Bogor. Ia adalah 
kesempatan khas untuk bergabung dengan tim kecil dan bersemangat, bekerja dengan para 
mitra di seluruh Indonesia, mendukung komunitas lokal, organisasi mitra, dan fasilitator 
untuk memberdayakan masyarakat adat dengan menggunakan sumber daya dan pendekatan 
pendidikan kerakyatan. 

Pekerjaan	akan	mencakup:	

Melakukan konsultasi, perencanaan, penganggaran dan logistik untuk pelatihan, lokakarya, 
tukar-keterampilan, peluncuran sumber daya pendidikan dan acara-acara lainnya. 
Memfasilitasi lokakarya dan pelatihan dengan pemuda-pemudi adat, komunitas, dan 
organisasi mitra menggunakan pendekatan pendidikan kerakyatan. 
Mencatat dengan akurat semua kegiatan, menyusun laporan, serta memantau dan 
mengevaluasi kegiatan. 
Mendukung, membimbing, dan melatih organisasi mitra lokal LifeMosaic dalam perencanaan 
strategis, kegiatan bersama, serta pemantauan dan evaluasi. 
Mendukung, membimbing, dan melatih komunitas mitra LifeMosaic dalam penyusunan 
impian bersama dan pembangunan yang ditentukan masyarakat. 
Menjaga dan membangun hubungan yang kuat dengan mitra dan jaringan LifeMosaic di 
seluruh maupun luar Indonesia. 
Merencanakan dan melaksanakan penyebaran strategis video-video LifeMosaic dan sumber 
daya lainnya dari akar rumput hingga nasional. 
Mendukung pembuatan sumber daya baru untuk pemberdayaan masyarakat melalui penelitian 
dan konsultasi dengan para mitra dan pelaku terkait lainnya. 
Menghadiri dan memfasilitasi peluang-peluang kunci di tingkat kabupaten, provinsi dan 
nasional. 
Mendukung penyusunan permohonan pendanaan dan pelaporan. 

Pengalaman	dan	Keterampilan	Mendasar:	

Memiliki keterampilan memfasilitasi dan melatih pelatih yang sangat baik. 
Memahami dengan baik masalah-masalah dan jaringan yang berkaitan dengan hak-hak 
masyarakat adat, hak atas tanah, dan hutan (diharapkan berpengalaman minimum 4 tahun). 
Berpengalaman luas bekerja dengan akar rumput dan memiliki kemampuan untuk bekerja 
dari akar rumput hingga ke tingkat nasional. 
Sangat terorganisir dan mampu mengurus logistik yang rumit. 
Tingkat kejujuran tinggi dan mampu menyusun dan mengelola anggaran. 
Berkomitmen pada pekerjaan dan nilai-nilai LifeMosaic. 



Dapat sering bepergian di Indonesia dan kemungkinan kadang-kadang di luar Indonesia. 
Banyak akal dan mampu bekerja secara mandiri. Mampu bekerja dengan tim jarak jauh. 

Diharapkan:	

Memiliki keterampilan menulis dan komunikasi yang baik dalam Bahasa Inggris akan 
menjadi pertimbangan yang kuat. 
Pendidikan: minimum sarjana (S1) dari jurusan yang sesuai. 

Rentang	Waktu:	

Tenggat pengiriman lamaran – 16 September 2019. Dikirim ke job@lifemosaic.net 
Tanggal wawancara – 1 Oktober 2019 

Tentang	LifeMosaic 

LifeMosaic mendukung komunitas dan gerakan untuk melindungi hak-hak, kepentingan 
bersama dan budaya mereka, serta untuk membangun impian dan menentukan masa depan 
mereka sendiri. Kami bekerja dengan masyarakat adat di Asia Tenggara, Afrika dan Amerika 
Latin. 
Perangkat Pemberdayaan: Kami membuat dan menyebarluaskan video, manual, dan alat-
alat lain untuk mendukung para pengorganisir masyarakat membangun kemampuan mereka; 
memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan tentang masa depan mereka 
berdasarkan informasi; dan berkampanye secara efektif untuk membela hak-hak mereka dan 
menentukan nasib mereka. 
Kepemimpinan Generasi Penerus: Kami membuat dan memberikan pelatihan bagi kaum 
muda, berfokus pada membangkitkan keterpanggilan mereka untuk mempertahankan wilayah 
mereka dan memberi mereka keterampilan untuk memfasilitasi terbangunnya gerakan di 
komunitas mereka sendiri, berdasarkan pada budaya mereka sendiri. 
Pembangunan yang ditentukan sendiri: Kami menggalakkan, berbagi, dan 
mengujicobakan berbagai pendekatan bagi masyarakat untuk membangun visi, 
merencanakan, dan menentukan masa depan mereka. 
Pendidikan Adat: Kami mendukung penyebaran pendidikan yang dikembangkan di wilayah 
adat; berakar pada sistem pengetahuan dan praktik leluhur; dan yang membantu masyarakat 
mengatasi tantangan saat ini. 


