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Lowongan Kerja LBH Masyarakat | Fundraising and Engagement Officer 
 
Titel pekerjaan : Fundraising and Engagement Officer 

 
Bertanggungjawab kepada : Direktur LBH Masyarakat 

 
Status pekerjaan : Tetap dan purna-waktu (full-time), dengan masa 

percobaan di awal masa kerja selama 3-6 bulan 
(tergantung pada kualifikasi pelamar), dan waktu 
kerja adalah Senin-Jumat, 09:00-17:00 (sewaktu-
waktu akan bekerja di luar hari dan jam kerja).  
 

Tingkat kebutuhan : Segera 
 

  
Fundraising and Engagement Officer: 
Posisi ini memiliki tanggung jawab utama mengembangkan dan menjalankan serangkaian 
aktivitas dan program kerja terkait dengan strategi penggalangan dana publik (fundraising) 
LBH Masyarakat, guna meningkatkan jumlah pendanaan organisasi.  
 
Deskripsi tugas dan tanggung jawab: 

- Menyusun dan menjalankan rencana kerja atau strategi penggalangan dana publik 
LBH Masyarakat yang bersifat jangka panjang, menengah dan pendek; termasuk 
memastikan rencana kerja tersebut berjalan efektif dan efisien, 
 

- Mengidentifikasi dan membina hubungan dengan berbagai sumber pendanaan 
(donasi) bagi LBH Masyarakat, baik yang aktif maupun potensial, serta dari individu 
maupun organisasi lain, 

 
- Mengembangkan profil LBH Masyarakat untuk membantu menarik minat pihak 

ketiga memberikan donasi kepada LBH Masyarakat, 
 

- Berkoordinasi dan bekerjasama dengan staf dan relawan LBH Masyarakat, baik di 
bidang penggalangan dana maupun non-penggalangan dana, untuk kepentingan 
penggalangan dana dan pengembangan profil LBH Masyarakat, 

 
- Memberikan laporan kerja secara berkala kepada Direktur dan tim manajemen LBH 

Masyarakat terkait dengan penerapan strategi penggalangan dana, 
 

- Mengelola online subscription pendukung LBH Masyarakat, 
 

- Melakukan tugas dan tanggung jawab lain dalam rangka penggalangan dana 
publik, termasuk tetapi tidak terbatas seperti misalnya mewakili LBH Masyarakat 
dengan menghadiri dan aktif berjejaring dengan sejumlah pihak yang berpotensi 
menjadi donatur; terlibat dalam kampanye LBH Masyarakat; dan lain sebagainya. 

 
 
Spesifikasi: 

- Memiliki pengalaman kerja sebanyak 1-2 tahun di bidang penggalangan dana 
(fundraising), terutama di bidang sosial/nirlaba di Indonesia, 
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- Memiliki keterampilan menulis dan lisan yang kuat, serta kemampuan presentasi 
yang sangat baik, 

 
- Mampu bekerja efektif dan efisien, terutama dalam tekanan; termasuk mampu 

bekerja dengan baik di dalam tim maupun secara independen dengan supervisi 
yang minim, 
 

- Memiliki skill organisasi yang kuat dan mampu merancang, mengelola dan 
menjalankan beberapa tugas secara bersamaan,  
 

- Memiliki motivasi dan inisiatif yang tinggi, jujur, bersedia belajar, berpikir kreatif, 
berorientasi pada hasil, dan mampu melihat peluang yang ada,  

 
- Mampu berbahasa Inggris dengan sangat baik, 

 
- Memiliki keterampilan yang sangat baik dalam mengoperasikan PC/laptop, 

Microsoft Office, dan program PC/aplikasi internet/teknologi lainnya yang relevan, 
 

- Bersedia bekerja di luar hari dan jam kerja (ketika dibutuhkan), 
 

- Memiliki semangat dan ketertarikan bekerja di isu sosial/hak asasi manusia.  
 
 
Jika kamu tertarik mengisi posisi Fundraising and Engagement Officer LBH Masyarakat, 
silahkan mengirim surat lamaran dan CV terbaru kamu ke rekrutmen@lbhmasyarakat.org 
dengan subyek email: Aplikasi FEO_nama kamu 
 
Aplikasi ini ditutup pada hari Jumat, 10 Agustus 2018, 17:00 WIB. Aplikasi yang 
terlambat melewati tenggat waktu ini tidak akan kami pertimbangkan. Kami hanya akan 
menghubungi pelamar yang akan kami panggil untuk wawancara. 
 
LBH Masyarakat adalah organisasi yang menjunjung tinggi kesetaraan dan non-
diskriminasi, kami sangat mendorong pelamar dengan latar belakang minoritas, 
perempuan, ataupun individu dengan HIV.  
 
 
Tentang LBH Masyarakat: 
LBH Masyarakat adalah organisasi nirlaba non-pemerintah yang menyediakan bantuan 
hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu dan korban pelanggaran 
hak asasi manusia, menyelenggarakan pemberdayaan hukum bagi kelompok masyarakat 
yang terpinggirkan, dan mendorong reformasi hukum dan melakukan advokasi 
perlindungan hak asasi manusia melalui riset dan analisis, kampanye dan pendidikan 
publik, dan litigasi strategis. 
 
www.lbhmasyarakat.org 
 
 


