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 PELIBATAN MASYARAKAT DAN PARA PIHAK
Social and Community Engagement Supervisor
Tujuan Jabatan:
Merancang, memastikan proses dan evaluasi penyelesaian konflik di konsesi Hutan Harapan melibatkan
para pihak relevan melalui proses penyelesaian sengketa alternative diantaranya; negosiasi dan mediasi
sehingga tecipta kondisi saling menguntungkan dalam kerangka upaya pemulihan hutan dan memberikan
manfaat bagi masyarakat.
Tugas & Tanggung Jawab
1. Memastikan terkumpulnya data, informasi dan analisis konfliknya mengenai permasalahan yang terjadi
di areal Hutan Harapan serta dampak sosialnya.
2. Membangun hubungan dan komunikasi yang kondusif/positif dengan warga dan tokoh masyarakat,
pemerintah, LSM dan pihak relevan untuk mewujudkan terbangunnya kerjasama yang baik dan saling
menguntungkan dalam upaya restorasi hutan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
3. Membangun, melaksanakan; mengevaluasi untuk perbaikan sistem dan prosedur terkait penanganan
keluhan dan ketidakpuasan, penyelesaian konflik dan pelaksanaannya
4. Memfasilitasi dan melaksanakan proses-proses resolusi konflik melalui proses komunikasi efektif,
melaksanakan FPIC, negosiasi, mediasi dan instrument lainnya bagi kelompok-kelompok yang
mengklaim Hutan Harapan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternative di atas.
5. Mendorong para pihak terlibat aktif terutama pemerintah pusat dan daerah dalam proses-proses
penyelesaian konflik diareal Hutan Harapan
6. Menggunakan/menerapkan instrument nasional dan internasional terkait HAM dan sosial dalam proses
penyelesaian konflik dan mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
7. Mendapatkan pembelajaran dari proses-proses resolusi konflik dan melakukan improvement perbaikan
mekanisme, prosedur penyelesaian konflik dan penanganan keluhan dan ketidakpuasan.
Kualifikasi dan Persyaratan
 Laki-laki atau Perempuan, sehat jasmani dan rohani
 Tamatan S1, Ilmu Sosial /Sosiologi/Hukum atau disiplin ilmu lainnya yang terkait
 Berpengalaman minimal 3 tahun terlibat langsung dalam kegiatan pendampingan masyarakat dan
penangangan resolusi konflik, dengan Sertifikasi Mediator (lebih diutamakan)
 Menguasai MS Office, dan pembuatan laporan kerja, baik bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
 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

