
Deskripsi Tugas

Nama posisi : Manajer Pendidikan OUH Jabatan : Manajer
Melapor ke : General Manager OUH Departemen : Pendidikan OUH
Jumlah Tim : 3 Orang

Maksud Penugasan:
Mengembangkan dan mengimplementasikan modul pendidikan lingkungan hidup (PLH) di OUH mengacu pada 
program dan strategi yang telah ditetapkan dan disinergikan dengan animo PLH target yang disasar.

Tugas Utama dan Tanggung Jawab:
1. Memfasilitasi manajemen OUH dalam kaitannya dengan penyusunan dan pengembangan program dan modul

PLH di OUH.
2. Melakukan analisis pendahuluan animo pasar atas modul PLH dari berbagai segmen potensi pasar sebagai dasar

mengembangkan modul-modul PLH.
3. Menyusun dan mengembangkan usulan modul-modul PLH sebagai turunan dari program dan strategi PLH OUH

yang berbasis pada sumberdaya yang tersedia di OUH dan responsif terhadap animo pasar.
4. Berkoordinasi dengan fasilitator PLH dan marketing OUH untuk mendapatkan input dalam pengembangan modul-

modul dan paket wisata PLH OUH.
5. Menyusun dan mengembangkan metode umpan balik dari penerima manfaat atas kunjungannya ke OUH.
6. Melakukan evaluasi dan pengkinian secara berkala atas respon penerima manfaat terhadap modul, kurikulum

dan paket wisata yang disediakan.
7. Melakukan penjajagan atas potensi kerjasama program PLH dengan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah,

dan lembaga lain yang berkepentingan dengan PLH.
8. Membangun kerjasama program OUH dengan sekolah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila sebagaimana

dicanangkan Kementerian Pendidikan.
9. Mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran lingkungan hidup dan konservasi satwa liar bagi seluruh

pengunjung OUH.

Pelaporan yang diwajibkan:
1. Laporan bulanan yang memuat kemajuan pekerjaan yang sedang berjalan dan rencana tindak lanjutnya.
2. Laporan tahunan yang memuat kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun serta realisasi anggarannya, evaluasi

dan pembelajaran untuk perbaikannya serta rencana kerja 1 tahun ke depan beserta perkiraan anggarannya.
3. Seluruh kegiatan dilaporkan dan dikoordinasikan dengan atas langsung dan atas pengetahuan atasan setingkat

di atasnya.

Kriteria yang diharapkan:
1. Berpendidikan minimal S1.
2. Berpengalaman kerja minimal 5 tahun, lebih diutamakan di bidang sejenis.
3. Mampu secara mandiri menyusun, mengusulkan, mengimplementasikan dan melaporkan program kerja yang

dikonsultasikan dengan atasan.

Pelamaran:
Kirimkan CV dan Cover Letter Anda ke email recruitment@yel.or.id dengan Subjek OUH_Manajer_Pendidikan_2022. 
Batas akhir penerimaan berkas lamaran pada 25 April 2022, pukul 23.59 WIB
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