[OPEN RECRUITMENT]

KONSULTAN
STRATEGI KOMUNIKASI
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan lembaga riset dan advokasi dalam bidang hukum dan
kebijakan lingkungan hidup. Didirikan sejak 1993, ICEL telah melakukan perubahan kebijakan, peningkatan kapasitas dan
advokasi hukum baik dalam bidang hukum lingkungan umum (general environmental law) maupun sektoral. Beberapa subbidang hukum lingkungan yang menjadi fokus ICEL melingkupi isu pencemaran; kehutanan, perkebunan dan perubahan
fungsi lahan; perubahan iklim; perlindungan flora dan fauna; akses informasi, partisipasi dan keadilan lingkungan; pesisir dan
maritim; pertambangan dan energi. ICEL melakukan advokasi dengan jaringan baik di tingkat internasional, regional, nasional
dan sub-nasional.
ICEL membuka lowongan pekerjaan untuk 1 (satu) orang Konsultan Strategi Komunikasi untuk kerja-kerja ICEL dalam
bidang pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan/atau perlindungan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut. Konsultan
akan dikontrak untuk 50 hari kerja selama rentang waktu Februari s.d. Desember 2018. Bekerja jarak jauh dimungkinkan,
kehadiran di kantor ICEL berdasarkan kesepakatan rencana kerja dengan tim peneliti.
KEWAJIBAN:
1.

Membangun, membantu dan mengangkat tujuan-tujuan strategis ICEL dalam perubahan kebijakan dan perkara
lingkungan, termasuk pembuatan pesan, konten sosial media dan penjangkauan media;

2.

Membangun dan mendiseminasikan material hubungan masyarakat yang meningkatkan visibilitas ICEL di antara
pemegang kepentingan dan pembuat kebijakan yang diprioritaskan divisi terkait;

3.

Membangun dan merawat hubungan dengan jurnalis, blogger dan donor yang dapat mendukung kinerja ICEL dalam
perubahan kebijakan yang disasar;

4.

Mengidentifikasi target audiens dan membangun strategi untuk melibatkan publik secara efektif dalam berbagai isu
lingkungan hidup yang diprioritaskan divisi terkait;

5.

Berkoordinasi dengan peneliti dan administrator ICEL, organisasi jejaring, atau pihak ketiga (a.l. penyedia jasa) terkait
untuk mengimplementasikan strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada nomor 1;

6.

Memimpin pelacakan dan pendokumentasian berita-berita terkait isu-isu prioritas divisi terkait (a.l. kasus lingkungan
hidup, kebijakan, pernyataan pembuat kebijakan, peristiwa, dll) terkait serta berkoordinasi dengan peneliti ICEL untuk
merespons pemberitaan tersebut;

KUALIFIKASI:
1.

Minimum S1 dalam bidang komunikasi, jurnalistik, hubungan kemasyarakatan atau bidang terkait;

2.

Pengalaman kerja minimum 3 (tiga) tahun di bidang strategi komunikasi dengan rekam jejak positif. Spesialisasi di
bidang lingkungan hidup merupakan nilai tambah;

3.

Mampu menerjemahkan informasi komprehensif (termasuk data ilmiah dan hukum) ke dalam bahasa populer, baik
verbal maupun tertulis;

4.

Pengetahuan mengenai taktik komunikasi digital, mis. SEO dan pemasaran melalui surel, merupakan nilai tambah;

5.

Mampu bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik; yang didukung dengan keterampilan berpikir kritis dan
pemecahan masalah secara cepat dan efektif;

SYARAT ADMINISTRASI
Mengirimkan surat lamaran, curriculum vitae (CV) diserta 1 (satu) kontak referensi, serta salinan kartu identitas/KTP. Aplikasi
diterima paling lambat Selasa, 16 Januari 2018 melalui email ke info@icel.or.id dengan cc ke ohiongyi@icel.or.id. Informasi
lebih lanjut silahkan menghubungi kontak di bawah. Pelamar yang memenuhi kualifikasi akan dihubungi melalui telepon
pada hari Kamis, 18 Januari 2018.
Informasi lebih lanjut:
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Jl. Dempo II no. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120
Phone. (62-21) 7262740, 7233390, Fax. (62-21) 7269331 | www.icel.or.id | info@icel.or.id

