PT. Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI)-Perusahaan yang bergerak dalam Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) saat ini membutuhkan tenaga-tenaga profesional yang siap dan
bersedia ditempatkan di Camp Hutan Harapan-Desa Bungku-Kab. Batanghari-Jambi dengan lokasi kerja
mencakup wilayah Jambi dan kabupaten Muba (Sumsel)
SUPERVISOR KEMITRAAN MASYARAKAT
Community Participation/ Partnership Supervisor
Tujuan Jabatan:
Merancang, memastikan proses dan pelaksanaan, evaluasi program untuk perbaikan pengembangan
ekonomi masyarakat (Batin Sembilan, Melayu dan Migran) di Hutan Harapan secara partisipatif.
Tugas & Tanggung Jawab
1. Membangun hubungan dan komunikasi yang kondusif dengan masyarakat, pemerintah desa, kecamatan,
Tokoh masyarakat, dalam upaya restorasi ekosistem dan pengembangan ekonomi masyarakat.
2. Merancang, melaksanakan program dan mengevaluasi untuk perbaikan program pengembangan
masyarakat baik itu bagi Warga Batin Sembilan (Masyarakat adat), Melayu Jambi dan Palembang serta
masyarakat migrant serta mengembangkan sistem dan prosedur kegiatan pemgembangan masyarakat
sehingga lebih efektif dan efisien
3. Menganalisis, menciptakan dan memfasilitasi program program kemitraan usaha berbasis Hasil Hutan
Bukan Kayu, pemanfaatan kawasan dan Jasa Lingkungan bagi masyarakat yang ada di dalam Hutan
Harapan dan desa interaksi terutama paska kesepakatan.
4. Membangun proses partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk program Kemitraan seperti
pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pengembangan tanaman kehidupan dan usaha lainnya yang
sejalan dengan semangat Restorasi Ekosistem.
5. Mengembangkan kelembagaan masyarakat dalam upaya mendukung peningkatan pemberdayaan
masyarakat di dalam dan sekitar Hutan Harapan.
6. Melakukan lobby dan hubungan dengan pemerintah dan para pihak dalam kerangka pengembangan
ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar Hutan Harapan.
7. Mengevaluasi dan melakukan perbaikan program pengembangan ekonomi masyarakat.
Kualifikasi dan Persyaratan
 Laki-laki atau Perempuan, sehat jasmani dan rohani
 Tamatan S1, Ilmu Ekonomi dan ilmu Sosial atau disiplin ilmu lainnya yang terkait
 Berpengalaman minimal 3 tahun, terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan ekonomi
masyarakat berbasis Hasil Hutan Bukan Kayu/ kehutanan
 Menguasai MS Office, dan pembuatan laporan
 Memiliki inisiatif dan dapat bekerja dengan pengawasan minimal dan bekerjasama dalam tim.
 Memilki pemahaman tentang aturan perundang–undangan yang terkait dengan bidang kehutanan,
lingkungan hidup dan Hak Azasi Manusia
 Dapat berkomunikasi dengan baik baik secara lisan maupun tulisan
Bagi kandidat yang memenuhi persyaratan, silakan mengajukan lamaran. Lamaran harus ditulis dengan
menuliskan kode posisi dan menyertakan Curriculum Vitae terbaru, nomor kontak dan tiga nama sebagai
referensi. Pelamar yang tidak memenuhi persyaratan kerja, tidak akan dipertimbangkan. Aplikasi harus
diterima dalam waktu tiga minggu dari iklan ini ditayang
Aplikasi Email ditujukan ke: recruitment@harapanrainforest.org/recruitmen.reki@gmail.com

