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Latar Belakang 
YAPEKA adalah sebuah organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 2004 dan berbasis di Bogor, Jawa Barat. 
Kami memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan konservasi alam dalam 
mendorong peningkatan mata pencaharian berkelanjutan, baik di darat maupun di pesisir/laut. Kami telah 
bekerja bersama masyarakat tingkat tapak di banyak daerah di Indonesia, diantaranya di Sulawesi Utara, 
Riau, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur untuk pengelolaan sumber daya alam secara lestari berbasis 
masyarakat. 
 
Program pengelolaan sumberdaya alam laut berbasis masyarakat di tingkat desa sudah dilakukan 
terutama ditandai dengan adanya program COREMAP II. Pengelolaan berbasis masyarakat menjadi 
pendekatan yang dirintis sejak akhir tahun 1990-an dan menjadi penting salah satunya diterapkan pada 
pengelolaan terumbu karang dan juga perikanan. Inisiasi pengelolaan di tingkat desa juga dilakukan oleh 
YAPEKA. Sejak tahun Tahun 2004, YAPEKA mendampingi masyarakat untuk melakukan pengelolaan 
sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di beberapa desa pesisir dan pulau-pulau kecil di 
Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe. 
Pengelolaan tersebut diatur melalui beberapa produk hukum di tingkat desa yaitu Peraturan Desa dan 
kesepakatan di tingkat masyarakat. Untuk mendukung inisiatif-inisiatif masyarakat di tingkat tapak, 
maka diperlukan dukungan dalam hal pemetaan dan pembuatan peta untuk keperluan pengelolaan dan 
advokasi kebijakan. Dukungan inilah yang akan dilakukan oleh seorang teknisi Sistem Informasi 
Geografis (SIG). 
 
Lingkup kerja 
Lingkup kerja Teknisi SIG adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan pemetaan, analisis, pengambilan data, pengelolaan data, dan pemrosesan geografis 
SIG/GIS. 

2. Memberikan dukungan dalam pemetaan di lapangan untuk kebutuhan sains, kebijakan dan 
keperluan lapangan lainnya. 

3. Berkoordinasi dengan Manajer Wilayah Sulawesi Utara dan Knowledge Management Manager 
dalam perencanaan, implementasi, dan rencana tindak lanjut yang diperlukan. 

 
 


