Deskripsi Pekerjaan: Organizer (Pengorganisir) di Indonesia

Lokasi: Indonesia (jarak jauh / remote)
Departemen: Tim Pengorganisiran (Organizing Team)
Jenis: Penuh waktu (full time)
Pengalaman: 1-2 tahun dalam peran pengorganisiran komunitas atau keterlibatan masyarakat berbasis
agama atau mengenai isu iklim
Tentang GreenFaith:
Saat ini GreenFaith ini tengah membangun gerakan lintas iman untuk lingkungan dan iklim secara global,
karena bumi dan seluruh manusia adalah makhluk yang suci dan tengah menghadapi risiko. Kami
mengajak dan mendorong komunitas dari berbagai agama yang berbeda dan membentuk “Lingkaran
GreenFaith” (GreenFaith Circles) secara lokal, untuk mulai mengubah diri perseorangan,
lembaga-lembaga keagamaan/spiritual serta masyarakat secara luas, untuk melindungi planet bumi dan
menciptakan dunia yang penuh cinta, kasih dan keadilan.
GreenFaith adalah organisasi internasional lintas iman untuk keadilan iklim dan lingkungan - salah satu
organisasi tertua dalam hal ini. Kami memiliki sejarah panjang dalam bekerjasama dengan komunitas
agama dan spiritual yang beragam, turut mengedukasi tentang dasar moral dan kesakralan dalam
perlindungan lingkungan, serta memobilisasi komunitas agama dan spiritual dalam kampanye keadilan
iklim dan lingkungan. Saat ini GreenFaith sedang membangun tim yang tersebar secara global namun
saling berhubungan, yang mengorganisir kelompok-kelompok agama di berbagai negara berkaitan
dengan isu-isu utama tentang keadilan iklim.
Mengapa posisi ini dibuka?
Karena Indonesia masih membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar dan memiliki cadangan batu
bara yang cukup besar. Akibat kurangnya visi dan kepemimpinan di berbagai sektor, saat ini Indonesia
memiliki lebih dari 100 pembangkit listrik tenaga batu bara yang tengah dikontrak untuk dibangun.
Pembangkit listrik tersebut menghasilkan polusi udara dan emisi karbon selama beberapa dekade
terakhir, memperburuk polusi udara negara, serta berperan penting dalam meningkatkan suhu planet
bumi melewati ambang batas 1,5° Celsius, yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris. Saat ini
Indonesia telah menjadi penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar ke-10 di dunia dan menghadapi
masalah lingkungan serius lainnya akibat deforestasi, erosi tanah, kebakaran hutan besar-besaran, semua
akibat penebangan hutan secara komersial dan intensif. Komunitas agama, khususnya umat Islam,
merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia dan memiliki peluang penting untuk memainkan
peran kepemimpinan yang lebih kuat dalam peningkatan kesadaran publik, edukasi dan proses
pergeseran sikap budaya atas urgensi terhadap krisis iklim serta berbagai kontributor dan solusi dari
dalam negeri.

Peran kepemimpinan Indonesia dalam penanggulangan krisis iklim sangat penting untuk masa depan
planet bumi. Gerakan pemuda dan gerakan perempuan berbasis agama merupakan kekuatan penting
untuk kesadaran publik yang lebih besar serta transformasi budaya dalam kaitannya dengan perubahan
iklim. Organizer (Pengorganisir) GreenFaith di Indonesia akan bekerjasama dengan gerakan-gerakan
tersebut untuk meningkatkan dukungan dan peran komunitas agama dalam aksi-aksi untuk iklim di
Indonesia.
Peluang:
Melanjutkan keterlibatan awal pada lima tahun terakhir di Indonesia, GreenFaith akan merekrut
Organizer (Pengorganisir) komunitas lintas iman untuk mempercepat dan mengkoordinasikan
keterlibatan peran umat beragama dan lembaga-lembaga keagamaan dalam gerakan keadilan iklim di
Indonesia. Posisi ini didanai selama satu tahun dan dapat diperpanjang kemudian, tergantung pada
pendanaan dan kinerja Organizer (Pengorganisir) yang bersangkutan. Organizer (Pengorganisir) akan
mengorganisir komunitas-komunitas agama, dengan fokus khusus pada kelompok perempuan berbasis
agama dan kelompok pemuda berbasis agama, untuk membantu menghentikan pengembangan dan
pembiayaan pembangkit listrik baru tenaga batu bara serta mempercepat komitmen pemerintah
Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), mengembangkan energi bersih dan terbarukan
(EBT), dan membuka lapangan kerja ramah lingkungan (green jobs). Organizer (Pengorganisir) akan
membangun basis dukungan untuk aksi iklim bersama komunitas Muslim dan komunitas lintas iman
lainnya di Indonesia, serta mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan dengan kelompok perempuan
berbasis agama dan kelompok pemuda berbasis agama, bekerjasama dengan rekan kerja di bidang
komunikasi untuk menerapkan strategi komunikasi digital, dan mengorganisir anggota komunitas
GreenFaith di Indonesia yang baru untuk aksi-aksi publik.
Selama tahun 2022, Organizer (Pengorganisir) akan bekerja dengan tujuan:
● Mengorganisir kelompok perempuan berbasis agama dan kelompok pemuda berbasis agama
untuk menyerukan kepada publik agar segera diakhirinya semua pembangunan pembangkit listrik
baru tenaga batu bara, secara bertahap menghentikan penggunaan batu bara sampai dengan
tahun 2040, dan percepatan pengembangan energi bersih dan terbarukan (EBT).
● Memotivasi para pemuka agama Islam di wilayah lokal, regional dan nasional untuk memulai
diskusi tentang fatwa mengenai energi fosil, dan dengan para pemuka agama-agama lainnya
untuk mulai merencanakan pernyataan serupa dari agama mereka masing-masing, juga
menyerukan diakhirinya pembiayaan dan penggunaan batu bara dan mendorong komitmen
untuk pembiayaan dan pengembangan energi bersih dan terbarukan (EBT) yang tersebar secara
luas, demi memastikan seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses listrik.
● Mengembangkan dan mempublikasikan materi-materi pendidikan bagi lembaga-lembaga
berbasis Islam serta lembaga-lembaga agama lainnya bagaimana mengadopsi energi bersih dan
terbarukan (EBT) secara lokal di tempat masing-masing.

Kandidat yang ideal adalah seseorang yang dapat belajar secara cepat, fleksibel, bersemangat, baik hati,
kolaboratif, dan dapat bekerja lintas agama dan budaya di Indonesia. Kandidat diharapkan memiliki
pemahaman yang tentang isu-isu perubahan iklim di Indonesia, mampu menarik dan menginspirasi
relawan dan mengajak transformasi dari aksi-aksi online ke aksi-aksi nyata, serta mampu berpikir kritis,
strategis dan taktis tentang bagaimana mencapai hasil terbaik dalam berbagai bidang dan konteks yang
berbeda. Kandidat diharapkan memiliki kemampuan berbahasa Inggris cukup baik dalam lisan maupun
tulisan.
Hubungan Kerja dalam Organisasi:
Organizer (Pengorganisir) GreenFaith di Indonesia akan melapor langsung kepada Direktur Organizer
Global GreenFaith dan akan bekerjasama dengan Duta Senior GreenFaith, Nana Firman, yang akan
menggunakan setidaknya 20% dari waktu kerjanya untuk upaya kampanye di Indonesia, serta akan
berkolaborasi dengan Tim Organizer Global GreenFaith.
Pengalaman dan Keterampilan yang dibutuhkan:
● Kemampuan berbahasa Inggris cukup baik, dalam lisan maupun tulisan.
● Minimal 1-2 tahun dalam peran pengorganisiran masyakarat atau keterlibatan masyarakat dalam
peran agama dan iklim.
● Pengalaman membangun kelompok akar rumput dan/atau berkampanye tentang isu-isu publik
dalam menyukseskan kemenangan kampanye, memobilisasi sejumlah besar masyarakat dalam
aksi-aksi nyata, dan mendorong kepemimpinan lokal di kalangan masyarakat.
● Pengalaman mengelola proyek secara mandiri dan sebagai bagian dari tim yang beragam dengan
gaya kepemimpinan dan komunikasi yang berbeda.
● Pengalaman bekerja dalam gerakan yang kompleks untuk memperjuangkan keadilan iklim, ras,
ekonomi, dan sosial.
● Kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat akar rumput dari beragam agama dan
budaya di seluruh Indonesia dengan rasa hormat, profesionalisme dan integritas.
● Komitmen terhadap keadilan lingkungan dan iklim, dengan pemahaman tentang keadilan iklim
dan tantangan yang dihadapi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat adat, dan
masyarakat yang termarginalisasi lainnya di Indonesia
● Komitmen terhadap visi, misi, dan teori perubahan GreenFaith untuk membangun kekuatan
dalam mengatasi krisis iklim dan lingkungan.
● Kemampuan untuk berkembang dalam lingkungan yang serba cepat, baik secara mandiri maupun
sebagai bagian dari tim kolaboratif, dan nyaman melakukan banyak tugas.
● Kemampuan untuk bekerja dengan jam kerja yang fleksibel (termasuk beberapa di malam hari
dan pada akhir pekan).
● Rekam jejak yang terbukti dalam memenuhi atau melampaui hasil yang dicapai.
Gaji dan Tunjangan:

● Kisaran gaji untuk posisi ini adalah Rp.350.000.000 – Rp.400.000.000 per tahun, tergantung dari
pengalaman
● Hak cuti 28 hari
● Tunjangan langganan akses ponsel dan internet
GreenFaith tidak mendiskriminasi pelamar atau karyawan karena ras, warna kulit, agama, asal negara,
jenis kelamin, usia, status kewarganegaraan, status kecacatan, informasi genetik, orientasi seksual, atau
identitas gender atau ekspresi dari individu yang memenuhi syarat, atau keanggotaan dalam kelas lain
yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. GreenFaith mempekerjakan dan mempromosikan individu
berdasarkan kualifikasi pada pekerjaan yang dilakukan. GreenFaith sangat mendorong pelamar dari
beragam latar belakang untuk melamar.
Kirimkan lamaran anda di sini:
Silakan kirimkan lamaran melalui Google form dengan mengisi informasi kontak anda serta mengunggah
resume anda dan surat pengantar lamaran satu halaman. Jika anda tidak memiliki akses ke akun Google,
kirimkan resume anda dan surat lamaran satu halaman ke admin@greenfaith.org. Harap sertakan posisi
yang anda lamar di bagian subjek.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVHEKXE9PFYg_dgWPGvqaVhXzw7Wwig8LfiO8z0luD5_kqE
Q/viewform?usp=sf_link
Silakan kirimkan lamaran anda sebelum tanggal 25 Februari 2022. Setelah diterima, lamaran akan
diseleksi dan wawancara akan dijadwalkan kemudian.

