
 

 

Lowongan Tim Sosial Media Yayasan Spiritia 

 

Yayasan Spiritia sebagai salah satu Principal Recipient yang mendapatkan dukungan pendanaan dari 
The Global Fund di tahun 2022-2023, memiliki tanggung jawab sosial untuk turut serta dalam usaha-
usaha penanggulangan dan pencegahan HIV-AIDS di Indonesia. Dalam program ini, Yayasan Spiritia 
akan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penjangkauan populasi kunci LSL, Waria dan 
Penasun di 147 kabupaten/kota serta dukungan psikologis dan sosial untuk ODHA di 234 
Kabupaten/Kota di 34 Provinsi. 

 

Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian 95-95-95 adalah dengan 
kampanye di sosial media. Saat ini, Yayasan Spiritia membutuhkan beberapa personil sebagai Tim 
Media Sosial dengan posisi Social Media Supervisor, Social Media Content Creator dan Digital 
Designer 

 

Calon pelamar bisa mengirimkan Surat Lamaran (tidak perlu melampirkan sertifikat, KTP, Kartu 
Keluarga dan lainnya) dan CV terbaru dengan melampirkan portofolio sesuai posisi.  

 

konsultan yang berminat diminta untuk mengirimkan aplikasi elektronik ke: info@spiritia.or.id; 
dengan tembusan ke: rahmat@spiritia.or.id; nurul@spiritia.or.id dan tata@spiritia.or.id; selambat-
lambatnya pada hari/tanggal Kamis, 8 Desember 2022 

 

Kualifikasi ketiga posisi dapat dilihat di bawah ini: 
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Posisi  SOCIAL MEDIA SUPERVISOR 

Divisi Planning, Monitoring dan Evaluation 

Atasan langsung Posisi            :    Manager Planning, Monitoring dan Evaluation 

Lokasi Pekerjaan  Jakarta 

Perkiraan Mulai Bergabung Secepatnya 

Syarat dan kualifikasi 

SOCIAL MEDIA SUPERVISOR 
Syarat dan kualifikasi meliputi: 

• Usia maksimal 35 tahun 
• S1 Komunikasi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Sosial atau ilmu 

lainnya yang relevan 
• Memiliki pengalaman kerja minimum 4-5 tahun di perusahaan 

atau organisasi nirlaba (LSM/NGO) yang bergerak pada isu 
kesehatan maupun yang lainnya. Lebih disukai jika menguasai 
isu HIV-AIDS di Indonesia. 

• Memiliki kemampuan yang baik dalam berinteraksi antar 
individu serta bekerjasama dalam kelompok. 

• Memiliki pengalaman kerja yang relevan dalam 
mengembangkan, merencanakan dan mengevaluasi media 
sosial. 

• Digital savvy dengan hasrat terhadap lanskap digital dan 
pengetahuan tentang cara kerja platform, dengan pengalaman 
dalam mendengarkan sosial dan analitik data 

• Menguasai Adobe Photoshop, Illustrator, Canva atau software 
yang sejenisnya 

• Terampil dalam komunikasi online / media sosial 
• Memiliki kemampuan untuk bekerja di lingkungan yang serba 

cepat 
• Memiliki kemampuan untuk membangun dan memperkuat 

identitas brand 
• Memiliki kemampuan menulis, berbicara dan berkomunikasi 

yang baik.  
• Memiliki kemampuan manajemen yang baik dan mampu 

mengelola tim kerja 
• Disiplin dan berdedikasi tinggi dan memiliki rasa tanggung 

jawab 

Pendidikan 
S1 Komunikasi, Informasi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Sosial atau ilmu 
lainnya yang relevan 

Pengalaman 4-5 Tahun 
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Tugas & Tanggung Jawab 

• Melakukan perencanaan, strategi, dan menetapkan tujuan konten 
sosial media 

• Mengembangkan brand awarenes dan reputasi di dunia online  
• Mengembangkan strategi media sosial dan menetapkan goals 

untuk meningkatkan brand awareness dan menaikkan jumlah 
engagement 

• Mengatur semua platform media sosial dari organisasi seperti 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dan kemungkinan 
pengembangan pada platform lainnya 

• Merencanakan dan membuat content plan serta 
menyampaikannya kepada tim 

• Mengembangkan dan mengatur kompetisi serta campaign untuk 
mempromosikan organisasi 

• Menulis blog atau artikel yang menarik 
• Menciptakan konten multimedia yang efektif 
• Membangun relasi yang baik dengan influencer baik di media sosial 

dan juga secara langsung 
• Mengatur serta memfasilitasi komunitas media sosial dengan 

merespon post dari media sosial dan mengembangkan diskusi 
• Memonitor dan melaporkan performa akun media sosial setiap 

brand dengan menggunakan tools seperti google analytics ataupun 
insight 

• Mengatur distribusi kerja untuk staf content creator dan designer 
• Mengedukasi staf lainnya dalam menggunakan sosial media untuk 

mempromosikan organisasi 
• Melakukan komunikasi dengan klien lewat telepon, email, 

conference call atau bertatap muka secara langsung 
 



 
 

 

Posisi  SOCIAL MEDIA CONTENT CREATOR 

Divisi Planning, Monitoring dan Evaluation 

Atasan langsung Posisi            :    Manager Planning, Monitoring dan Evaluation 

Lokasi Pekerjaan  Jakarta 

Perkiraan Mulai Bergabung Secepatnya 

Syarat dan kualifikasi  

SOCIAL MEDIA CONTENT CREATOR 
Syarat dan kualifikasi meliputi: 

• Usia maksimal 30 tahun 
• Pendidikan minimal D3 Kesehatan Masyarakat, Ilmu Sosial atau 

ilmu lainnya yang relevan 
• Memiliki pengalaman kerja minimum 3 tahun perusahaan atau 

organisasi nirlaba (LSM/NGO) yang bergerak pada isu 
kesehatan maupun yang lainnya.  

• Memiliki pengalaman dan pengetahuan di isu kesehatan 
masyarakat, lebih disukai jika terkait isu HIV-AIDS 

• Memiliki kemampuan yang baik dalam berinteraksi antar 
individu serta bekerjasama dalam kelompok 

• Menguasai platform social media (Instagram, Youtube, Twitter, 
Tiktok, Facebook dan media sosial lainnya) 

• Memiliki kemampuan komunikasi serta bercerita yang baik dan 
terbiasa di depan kamera (baik konten maupun live streaming) 

• Kreatif dalam membuat konten dan selalu up to date dengan 
semua tren di social media 

• Mampu membaca dan menganalisa data sosial media 
• Mampu membuat serta mengembangkan konsep gambar dan 

video kreatif untuk kebutuhan media sosial yang sedang tren 
• Memiliki pengalaman kerja yang relevan dalam memproduksi 

konten sosial media 
• Digital savvy dengan hasrat terhadap lanskap digital dan 

pengetahuan tentang cara kerja platform, dengan pengalaman 
dalam mendengarkan sosial dan analitik data 

• Menguasai Canva atau software editing gambar dan video yang 
sejenisnya 

• Terampil dalam komunikasi online / media sosial 
• Memiliki kemampuan untuk bekerja di lingkungan yang serba 

cepat 
• Memiliki kemampuan untuk membangun dan memperkuat 

identitas brand 
• Memiliki kemampuan menulis, berbicara dan berkomunikasi 

yang baik.  
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• Memiliki kemampuan manajemen yang baik dan mampu 
mengelola tim kerja 

• Disiplin dan berdedikasi tinggi dan memiliki rasa tanggung 
jawab 

Pendidikan 
D3/D4/S1 Komunikasi, Kesehatan Masyarakat, Ilmu Sosial atau ilmu lainnya 
yang relevan 

Pengalaman 3 Tahun 

Tugas & Tanggung Jawab 

• Menulis, meninjau, mengedit, dan membuat konten untuk platform 
yang digunakan organisasi. 

• Melakukan riset dan interview untuk mempelajari tren terkini serta 
dalam pengembangan konten. 

• Bekerja sama dengan tim program untuk mempersiapkan materi 
promosi. 

• Menggunakan media sosial untuk followers engagement, 
merespons komplain, dan mempromosikan layanan/informasi 
organisasi. 

• Berkolaborasi dengan departemen internal untuk melakukan 
campaign mulai dari proses hingga evaluasi. 

• Monitoring media sosial dan website organisasi. 
• Meningkatkan traffic melalui konten yang dibuat 

 



 
 

 

Posisi  DIGITAL DESIGNER 

Divisi Planning, Monitoring dan Evaluation 

Atasan langsung Posisi            :    Manager Planning, Monitoring dan Evaluation 

Lokasi Pekerjaan  Jakarta 

Perkiraan Mulai Bergabung Secepatnya 

Syarat dan kualifikasi  

DIGITAL DESIGNER 
Syarat dan kualifikasi meliputi: 

• Usia maksimal 30 tahun 
• Memiliki kemampuan yang baik dalam berinteraksi antar 

individu serta bekerjasama dalam kelompok 
• Selalu update dengan pengetahuan mengenai desain grafis 
• Selalu mengembangkan ide-ide kreatif dan membuat inovasi 

baru dalam menciptakan karya desain yang sesuai dengan 
kebutuhan 

• Dapat membuat desain yang lengkap dengan memasukkan 
unsur seni, visual dan bahasa 

• Dapat membuat konsep dan desain visual yang menarik 
berbasis digital maupun cetak 

• Mempunyai manajemen waktu yang baik dan terbiasa dengan 
tekanan target kerja 

• Memiliki pengalaman dan pengetahun di isu HIV-AIDS lebih 
disukai 

• Mampu mengoperasikan satu atau dua software editing image 
dan video seperti Photoshop, CorelDRAW, Canva, Adobe 
Premiere Pro, Final Cut Pro 

Pendidikan 
D3/D4/S1 Design Grafis, Multimedia, Komunikasi, Informasi, 
Kesehatan Masyarakat, Ilmu Sosial atau ilmu lainnya yang relevan 

Pengalaman 2-3 Tahun 

Tugas & Tanggung Jawab 

• Berkolaborasi dengan anggota tim sosial media untuk menghasilkan 
konten visual baik dalam bentu image maupun video. 

• Membuat konsep dari informasi dan material yang berkaitan 
dengan desain yang akan dikerjakan 

• Memadukan unsur seni, visual, dan bahasa dalam sebuah desain 
untuk menyampaikan suatu pesan 

• Mengilustrasikan konsep dalam bentuk draft 
• Membuat desain yang komunikatif dan mudah dipahami 
• Menyampaikan pesan dengan cara yang unik dan kreatif yang 

berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat 
• Mengaplikasikan elemen desain, layout, dan proses teknis sesuai 

dengan kebutuhan dan hasil akhir yang diinginkan 

  

 YAYASAN SPIRITIA 
 

DATE: 22 November 2022 REVISION : 01 

KUALIFIKASI PERSONIL 



• Mengikuti perkembangan gaya dan inovasi desain 
• Membuat pedoman/template terkait logo dan materi branding 

yang akan ditampilkan atau digunakan untuk content sosial media. 
• Menentukan warna dan jenis font yang akan digunakan oleh 

organisasi. 
• Menyajikan konsep desain kepada atasan dan atau tim divisi lain. 
• Meninjau kesalahan dan melakukan revisi terhadap konten visual 

yang telah selesai dikerjakan 
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