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                                             Pekanbaru,  5 Juni 2013 
 

Kepada: 
Bapak Effendy Sumardja 
President Director  
PT. Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia (PT. REKI)  

 
 
Bapak Effendy yang terhormat, 
 
Surat ini berasal dari dua organisasi yang terlibat dalam kegiatan  bersama untuk  mendukung 
hak-hak masyarakat hutan di Indonesia. Scale Up yang berbasis di Riau dalam delapan tahun 
terakhir telah banyak membantu menegaskan hak-hak masyarakat yang terkena dampak akibat 
industri perkebunan kelapa sawit dan industri kertas, dan aktif mendorong penyelesaian konflik 
alternatif dengan para pengembang proyek. Forest Peoples Programme yang berkantor pusat di 
Inggris, selama dua puluh tahun terakhir telah pula bekerjasama dengan masyarakat adat dan 
kelompok masyarakat sipil di Indonesia terkait hak-hak masyarakat, mulai dari sektor 
pertambangan dan penebangan hutan hingga perkebunan kelapa sawit dan proyek REDD. 
 
Selama dua tahun terakhir, Scale Up dan Forest Peoples Programme telah bertemu beberapa kali 
dengan staf PT. REKI, anggota masyarakat Batin IX yang terkena dampak, dan LSM di Jambi 
yang prihatin atas dampak sosial yang muncul akibat operasi PT. REKI tersebut. Pada bulan 
Mei tahun lalu, kami mengadakan pertemuan di Jambi yang menghadirkan perwakilan dari 
masyarakat, PT. REKI, pemerintah propinsi, dan LSM lokal. Agenda pertemuan  membahas 
masalah yang timbul antara PT. REKI dan masyarakat Batin IX, dan mendiskusikan cara-cara 
terbaik untuk mengatasi masalah  tersebut. Berita tentang pertemuan ini, dapat diakses di link 
berikut  :  http://scaleup.or.id/publikasi-koran2012/pub-koran-110712%282%29.html 
 
Pada pertemuan ini, perwakilan dari masyarakat dan dari PT. REKI sepakat untuk bertemu 
kembali dan mempersiapkan negosiasi dalam rangka membahas sejumlah permasalahan, antara 
lain : menyelesaikan masalah terkait hak-hak masyarakat atas wilayah adat mereka, membahas 
dampak dari Izin operasional PT. REKI, dan membahas kegiatan restorasi. Meskipun tindak 
lanjut pertemuan pada September 2012 lalu tidak mengarah pada proses mediasi, namun kami 
memahami bahwa masyarakat yang terlibat dalam pertemuan pada Juni dan September 2012 
tersebut, masih dilanda kekhawatiran terhadap dampak dari operasional PT. REKI. Namun 
masyarakat tetap tertarik terhadap adanya peluang tercapai kesepakatan dengan PT. REKI 
melalui proses negosiasi dan mediasi. 
 
Pada Mei tahun ini, Direktur Scale Up, Harry Oktavian, dan penasihat kebijakan FPP, Patrick 
Anderson, telah bertemu dengan staf PT. REKI di Jambi (Pak Julius, Yuda dan Desri) dan di 
Jakarta (Worm Sorensen dan Brad Sanders) dan membahas situasi hubungan yang terjadi saat 
ini antara PT. REKI dan masyarakat Batin IX. Staf PT. REKI menyampaikan kepada kami 
bahwa perusahaan menghormati hak-hak masyarakat adat atas dasar prinsip-prinsip Free, Prior, 
and Informed Consent (FPIC), dan        PT. REKI masih tetap ingin berdamai melalui proses 
negosiasi dan mediasi sebagai mekanisme untuk mencapai kesepakatan demi membantu 
masyarakat yang terkena dampak dari PT. REKI. Staf PT. REKI juga menyampaikan kepada 
kami bahwa PT. REKI dan beberapa  kelompok masyarakat sedang dalam proses bernegosiasi 
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untuk membuat perjanjian, di mana proses ini akan menentukan posisi hak dan tanggung jawab 
masing-masing pihak. Yang menjadi kekhawatiran kami adalah proses ini bisa berjalan secara 
tidak transparan dan seimbang karena masyarakat tidak memiliki akses untuk mendapatkan 
penasihat hukum, dan tidak ada pihak yang mendampingi dalam proses negosiasi, dan  tidak ada 
pengamat independen yang menghadiri semua proses negosiasi tersebut. Jika kondisinya terjadi 
seperti ini, berarti setiap perjanjian yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan hak-hak 
masyarakat atas prinsip-prinsip untuk Keputusan, Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan 
(FPIC). 
 
Mr. Sorensen mengungkapkan kepada kami bahwa posisinya sebagai Kepala Eksekutif PT. 
REKI cuma untuk sementara waktu, dan perjanjian kontraknya juga tidak diperpanjang setelah 
pertengahan tahun ini. Oleh karena itu kami menulis surat ini kepada anda sebagai Presiden 
Direktur PT. REKI, dan kami ingin mempertanyakan  “Apakah PT. REKI tetap menghormati 
hak-hak masyarakat Batin IX yang terkena dampak operasi perusahaan, khususnya terhadap 
hak-hak mereka atas prinsip-prinsip FPIC, dan hak-hak mereka atas tanah, wilayah dan sumber 
daya yang secara adat telah mereka miliki, tempati atau gunakan?” 
 
Jika PT. REKI menghormati hak-hak masyarakat Batin IX, maka FPP dan Scale Up akan 
bersedia bekerjasama dengan PT. REKI beserta masyarakat dalam membantu untuk saling 
mempelajari tentang hak dan tanggungjawab masing-masing, dan mempertimbangkan cara-cara 
dalam mencapai berbagai persetujuan yang mengakui dan menghormati hak-hak dan tanggung 
jawab masing-masing. Kami akan membuat tawaran yang sama untuk membantu masyarakat 
Batin IX yang terkena dampak operasi. Jika kedua belah pihak tertarik, kami akan menyarankan 
dilakukannya sebuah penilaian ke dalam untuk melihat hak-hak masyarakat Batin IX dalam 
konsesi PT. REKI, dan bagaimana hak-hak itu bisa terkena dampak dari operasi REKI tersebut. 
Kami akan merekomendasikan bahwa penilaian mengikuti pendekatan yang diatur dalam 
Mekanisme Whakatane, sebuah pendekatan penilaian yang dikembangkan oleh IUCN untuk 
menilai bagaimana situasi masyarakat adat yang berada di sekitar kawasan lindung dan 
bagaimana situasi bagi mereka yang terkena oleh dampak-dampak negatif dari sebuah operasi. 
Untuk usulan dan solusi, kunjungi :  http://whakatane-mechanism.org 
 
Kami menunggu kabar dari Anda atas kemungkinan kerjasama yang bisa dijalin, demi menuju 
penyelesaian konflik pada PT. REKI, yang didasarkan atas penghormatan terhadap hak-hak dan 
sumber penghidupan masyarakat Batin IX. 
 
 
 

Hormat kami, 
 
 

 
 
 

Harry Oktavian      Patrick Anderson 
        Scale Up           Forest People Programme 
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