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PENGUMUMAN H/ASIL PELAIGiANtuAiI AUDIT JARAK JAUH (REMO|E AUDIT)
PENIUKAN KE.4 SERIIFIIGSI

PENILAIAN KINER A PENGEIOLAAN HT TAN PRODUIGiI |-ESTARI (pt{pl)
Nomor : 720 / A-SERT 

^U 
2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh
(remote audit) Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja pHpL terhadap :

a. Nama Auditi
b. Nomor Izin

c. Lokasi Site
d. Alamat Kantor
e. Luas
f. Pelaksanaan

IUPHHK-HT PT Madukoro Lestari
SK. 522.21lIUPHHKHrII/20031017 tanggal 31 Januari 2003 Jo
SK. 245lMenlh(Se!en/PlA.2l6l202l Tanggal : 9 Juni 2020
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
lalan Sei Duku Tanjung Rhu, No. 333, Pekanbaru
14.900,70 HA
20 sld 23 Oktober 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HT PT Madukoro Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja
PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK", pemenuhan terhadap standar verifikasi
legalitas kayu'MEMENUHI". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada
tanggal 4 Desember 2017 dengan Nomor : SPHPL.45/ASERT/LPPHPL-001-IDN. masa berlaku
sampai dengan 3 Desember 2023, dlnyatakan "terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513,8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.avamarusertifikasi.co.id

Bogor, 11 November 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

Email :

asert@ayamarusertilikasi.m. id

Website r

www.ayamarusertif kasi.co.id

Lavanan Se ifikasi :

Pengclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
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KEPUTUSAN DIREKIUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 029.a/ASERT-PHPL/Kpts I Pnlkl xr I 2021

Tentang

HASIL PENILIKA KE.4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI (S.PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN

TANAMAN (IUPHHK.HT) PT MADUKORO LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN
PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG IUPHHK.HT NOMOR: SK.

s22.2UIUPHHKHT lllz003l0tT TAI{GGAL 31 JAI{UARI 2003 JO KEPUTUSAN MENTERI LHK o.
SK, 245lMenlhk/Setjen/PlA.2/6/2020 TANGGAL: 9 JUNI 2020 LUAS : 14.900,70 HA

Menimbang 1. Bahwa IUPHHK-HT PT Madukoro Lestari pada tanggal 4 Desember 20U telah
mendapatkan Sertiflkat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor:
SPHPL.45IASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 3 Desember 2022
dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik";

2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62lPHPVSET.slKuq.llL2l2020 tanggal
2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan setiap 1(satu) tahun sekali
selama masa berlaku S-PHPL;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT m Madukoro Lestari

telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)
Nomor : |74IASERT-MDLI?HPL|XII2DL7 tanggal 2 November 2017;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT Madukoro Lestari

dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
ProduKi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dan pemenuhan terhadap
standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI";

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan

Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT Madukoro Lestari.

1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-00I-IDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-

PHPI/UHP/HPL, U8l2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

SK.62IPHPUSET.5lKUM.ll72l2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;

4. Lampiran 1.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

SK.62IPHPUSET.5lKuy,ilf2l2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;

5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

SK.62lPHPUSET.s/KUMJlf2l2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Veriflkasi

Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;

6, SNI ISO/IEC 77065i20L2 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Sertiflkasi Produk, Proses Dan Jasa;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. Panduan Mutu dAN PTOSEdUT PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Mengingat

Tanggal 1 Agustus 2021 Hal 1 dati2

Email :

ssert@ayamarusertifikasi.co. id

Website :

www.ayamarusertiflkasi.co. id

Lavanan Sertifikasi :
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIIVIA

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL
PENIUKAN KE.4 SERTIFIKASI PENILAI,AN KINERJA PENGELOI AAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI (S.PHPL) IUPHHK-HT PT MADUKORO LESTARI.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT pT Madukoro Lestarj
yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Desember 20L7 dengan nomor :

SPHPL.45/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 3 Desember 2023
dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" dinyatakan "terpelihara dan berlanjut,,.

Re-Sertifikasi akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Standar
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang
berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Re-sertifikasi dibebankan IUPHHK-HT Ff Madukoro
Lestari.

IUPHHK-HT PT Madukoro Lestari berhak menggunakan Sertiflkat, Logo pT Ayamaru
Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 10 November 2021

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris DireKorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal '1 Agustus 2021 Hal2 dati 2

Email :

asert@ayamarusertjfi kasi.co.id
Website :

www,ayamaruserlifi kasi.co.id

Lavanan Sertifikasi :

Menetapkan

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

V8rifikasi Legalitas Kayu IVLK)
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RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-4 KINERJA PHPL 
PADA IUPHHK-HTI  PT. MADUKORO LESTARI 
KABUPATEN PELALAWAN - PROVINSI RIAU 

 
1.  IDENTITAS LPPHPL  

a.  Nama Lembaga  :  PT. Ayamaru Sertifikasi  

b.  Nomor Akreditasi  :  LPPHPL-001-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 2 

September 2018, berlaku s/d 1 tanggal September 

2022;  LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 23 

November 2020, berlaku  s/d tanggal 22 

November 2025 

c.  Alamat  :  KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11  Lantai 1, Jl. 

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA 

d.  Nomor telepon/faks/E-mail  :  Telp. 0251-8333513, 8333515   

   Fax. 0251-8333593 

   Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id 

   Website : www.ayamarusertifikasi.co.id 

e.  Direktur  :  Ir. Akhmad 

f. Standar : 1.   Lampiran 1.1. Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 

SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL. 

2. Lampiran 1.3. Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 

SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tentang 

Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HTI. 

3. Lampiran 2.2. Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 

SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 Standar 

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-

HA, IUPHHK-HTI, dan Hak Pengelolaan.  

g.  Tim Audit  :  1. Oniranto Adi Fajari, S.Hut., M.Si (Lead Auditor 

/Auditor Produksi) 

  2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat) 

  3. Dwi Jatmico Febrianto, S.Hut (Auditor Ekologi) 

   4. Arde Wisben, S.ST, M.Pd (Auditor Sosial) 

   5. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLK) 

 

h.  Tim Pengambil Keputusan  :  1. Ir. Akhmad 

      2. Dr. Ir. Lukman Yunus 

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/
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2. IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HTI 

a. Nama Perusahaan  : PT. Madukoro Lestari 

b. Keputusan Bupati Pelalawan   

- Nomor  : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/017  

- Tanggal  : 31 Januari 2003  

c.   Keputusan Penetapan Areal Kerja  

- Nomor : SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.2/6/2020  

- Tanggal : 9 Juni 2020 

- Luas : 14.900,70 hektar 

 Lokasi : Kelompok Hutan Sungai Kutub, 

   Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau 

d. Alamat : Jalan Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Lima Puluh 

- Pekanbaru 28142 

e. Susunan Pengurus  

- Komisaris :  Muller Tampubolon 

- Direktur :  Agus Dwiyanto 

f. Kepemilikan Industri  

- Terkait dengan industri : PT. Riau Andalan Pulp and Paper 

- Jenis produk : Pulp 

- Kapasitas produksi : 2 juta ton pulp kering 

- Lokasi :  Kecamatan Pangkalan Kerinci 

   Kabupaten Pelalawan - Provinsi Riau 

- Pemilikan saham : Kerjasama pemenuhan bahan baku 
 

3. RINGKASAN TAHAPAN 

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 Penyusunan dokumen 

Rencana Kerja 

Senin-Selasa/ 

4-5 Oktober 2021 

Bogor 

- Melakukan pengumpulan dokumen dan  

penyusunan rencana kerja penilikan ke-4 
kinerja PHPL. 

- Melakukan diskusi kesiapan audit 

lapangan, penetapan jadwal lapangan 
dan komunikasi melalui telepon dan 

email. 

- Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL 
mengacu pada Peraturan Direktur 

Jenderal PHL Nomor : P.14/PHPL 

/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL-
3/8/2016 Tentang Standar dan Pedoman 

Pelaksanaan Penilaian Kinerja 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan 
Verifikasi Legalitas Kayu. 

2 Konsultasi dengan 

Direktorat UHP – Ditjen 

PHPL 

Senin/18 Oktober 2021 

Bogor – Jakarta (Virtual zoom 

meeting) 

- Menjelaskan rencana kerja penilikan ke-3 

kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT. Madukoro 

Lestari 
- Pengumpulan data dan informasi awal 



 

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  LESTARI 

PT. AYAMARU SERTIFIKASI 
 

 ASERT-324. Rev.3 

 

 

Tanggal 1 Agustus 2021  Halaman 3 dari 36 

 

KomiteAkreditasiNasional 

LPPHPL - 001-IDN 

 

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

3 Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan  

(Entry Meeting dan Exit 

Meeting) 

Kamis/21 Oktober 2021 

Bogor – Pekanbaru (Virtual zoom 

meeting) 

- Tim Auditor melapor ke Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, dan 

BPHP Wilayah III Pekanbaru.  
- Menjelaskan rencana kerja penilikan ke-3 

kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT. Madukoro 

Lestari 

- Pengumpulan data dan informasi awal 

Sabtu/23 Oktober 2021 

Bogor – Pekanbaru (Virtual zoom 

meeting) 

- Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Riau, dan BPHP 
Wilayah III Pekanbaru. 

- Menyampaikan bahwa Penilikan ke-3 

kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. Madukoro 

Lestari telah selesai. 

 Pertemuan Pembukaan 

(Opening Meeting) 

Rabu/20 Oktober 2021 

Bogor – Pekanbaru - Camp 

(Virtual zoom meeting) 

- Penyampaian rencana teknis  verifikasi 

- Konfirmasi ketersediaan MR dan  tenaga 

pendamping  
- Jadwal teknis pelaksanaan verifikasi per 

hari, jenis aspek dan lokasi yang akan 

diverifikasi, teknik mobilisasi Tim di 
lapangan, dll. 

- Output : (1)  Berita Acara opening  

Meeting,  (2)  Daftar Hadir. 

 Verifikasi Kelengkapan 

Dokumen  

Rabu-Jumat/  

20-22 Oktober 2021 

Bogor – Pekanbaru - Camp 

(Virtual zoom meeting) 

- Verifikasi dokumen bertujuan untuk : 

- Memperoleh data dan informasi aspek   

prasyarat antara lain : 

- Dokumen pelaksanaan  dan 

pemeliharaan tata batas; 

- Visi, misi perusahaan; 

- Dokumen pelaksanaan  THPB;  

- Dokumen  terkait perizinan (Akte, SK, 

NPWP, dll.); 

- Dokumen terkait dengan keberadaan 

tenaga profesional kehutanan/GANIS; 

- Struktur organisasi dan unit kerja 

dalam mendukung pengelolaan hutan 

lestari; 

- Ketersedian perangkat SIM dan tenga 

pelaksananya (dikukuhkan dengan 

SK); 

- Ketersediaan lembaga Pengawas 

internal (dikukuhkan dengan SK); 

- Dokumen implementasi visi misi 

perusahaan terkait dengan kelola 

produksi, lingkungan dan sosial; 

- Memperoleh data dan informasi aspek   

produksi antara lain : 

- Dokumen rencana kerja pengelolaan 

hutan yang sah (RKU, RKT dan 

lampiran peta) 

- Dokumen penataan areal kerja, dan 

pemeliharaan batas blok/petak. 

- Data potensi tegakan per tipe 

ekosistem dan informasi riap 
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No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

- Ketersediaan SOP pengelolaan hutan, 

dan implementasi sistem silvikultur 

THPB 

- Dokumen terkait potensi tegakan 

sebelum masak tebang dan tingkat 

permudaan 

- Dokumen RIL dan implementasinya 

- Dokumen inventarisasi tegakan hutan 

tanaman 

- Data Neraca Hutan Tanaman 

- Dokumen perencanaan pemanenan 

hutan, dan produksi kayu (termasuk 

LHP) 

- Dokumen Finansial (hasil audit 

akuntan publik); 

- Dokumen Laporan Keuangan 

Pengelolaan hutan tanaman termasuk 

rencana operasional (RKAP) 

- Dokumen kegiatan penanaman di areal 

tanaman pokok, tanaman unggulan, 

dan tanaman kehidupan. 

- Memperoleh data dan informasi aspek   

ekologi antara lain : 

- Dokumen pelaksanaan  RKL dan RPL;  

- Dokumen penanaman areal kehidupan 

dan unggulan; 

- Dokumen terkait kelola flora dan 

fauna; 

- Dokumen  perlindungan hutan; 

- Dokumen pengelolaan limbah. 

- Memperoleh data dan informasi aspek 

Sosial antara lain : 

- Dokumen  insentif masyarakat; 

- Dokumen CSR/CD; 

- Dokumen konflik. 

- Dokumen K3 

- Dokumen kecelakaan kerja 

- Dokumen ketenaga kerjaan 

- Surat perjanjian dengan masyarakat; 

- Dokumen terkait tenaga kerja. 

- Memperoleh data dan informasi aspek 

Legalitas Kayu antara lain : 

- Dokumen LHP 

- Dokumen pengangkatan petugas LHP, 

P2LHP, FAKB 

- Dokumen FAKB 

- Bon Trip 

- Dokumen SPP dan Bukti Setor PSDH. 

- Dokumen TUK 

- Surat Izin Log pond 

- Identas/tanda-tanda PUHH, dll.  
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No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

 Audit Bukti Fisik 

Lapangan (Audit Lapang) 

Kamis/21 Oktober 2021 

Bogor – Camp (Virtual zoom 

meeting) 

- Bertujuan untuk cross check/uji petik  

terhadap ketersediaan bukti fisik lapang 

pelaksanaan kegiatan : 

- Aspek prasyarat dan produksi : 

- Pelaksanaan  THPB; 

- Bukti  pelaksanaan dan pemeliharaan  

tata batas konsesi; 

- Implementasi visi misi terhadap kelola 

produksi, lingkungan dan sosial; 

- Sarana dan prasarana  produksi; 

- Kegiatan inventarisasi hutan tanaman 

- Data monitoring riap (PSP) 

- Pelaksanaan  RIL; 

- Pelaksanaan pemanenan; 

- Investasi dan reinvestasi pengelolaan 

hutan tanaman. 

- Aspek   ekologi  : 

- Pelaksanaan  RKL dan RPL;  

- Kelola flora dan fauna; 

- Kegiatan  perlindungan hutan; 

- Kegiatan  pengelolaan limbah. 

- Memperoleh data dan informasi Aspek 

Sosial : 

- Pelaksanaan  insentif masyarakat; 

- Pelaksanaan  CSR/CD; 

- Memperoleh data dan informasi Aspek 

Legalitas Kayu : 

- Ketersediaan APD 

- Implementasi K3 di lapangan 

- Keterlacakan asal usul log kayu bulat. 

 Verifikasi Akhir 

Kelengkapan Dokumen 

Sabtu/23 Oktober 2021 

Bogor –  Camp  

(Virtual zoom meeting) 

- Verifikasi dokumen masing-masing aspek 

(Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial, VLK) 
- Penyusunan tally sheet dan LKS 

 Pertemuan Penutup Sabtu/23 Oktober 2021 

Bogor –  Camp  

(Virtual zoom meeting) 

- Paparan hasil sementara audit dan 

klarifikasi keberadaan dokumen/ data 

yang belum tersedia. 
- Berita acara  Pertemuan Penutup 

- Daftar Hadir 

- Tally sheet dan LKS 

 Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi  

Bogor, 10 November 2021 

- Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HTI 

PT. Madukoro Lestari Kabupaten 
Pelalawan Provinsi Riau  “BAIK” dengan 

nilai kinerja sebesar 90,48%, tidak 

terdapat verifier dominan yang bernilai 
buruk dan “MEMENUHI” standar verifikasi 

legalitas kayu. 

- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat 
PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal  

4 Desember 2017 dengan Nomor : 

SPHPL.45/ASERT/LPPHPL-001-IDN 
dinyatakan terpelihara dan berlanjut. 
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4. RESUME HASIL PENILIKAN PHPL 

No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-3 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-4 
Progres 

Kinerja PHL 

1. PRASYARAT    

 1. 1. Kepastian Kawasan 
Pemegang IUPHHK-
HTI 

BAIK 

 Terdapat dokumen legal (SK 
IUPHHK-HT, akta pendirian 
dan perubahan terakhir, NPWP, 
SIUP, TDP dan NIB) dan 
administrasi tata batas 
(Pedoman Tatabatas No. 
122/MDK/VIII/2012 tanggal 23 
Agustus 2012, Instruksi Kerja 
tatabatas No. IK.10/BPKH.XII-
2/2012 tanggal 21 November 
2012 dan BA Penataan Batas 
Sendiri dan Persekutuan Areal 
IUPHHK HTI PT. Madukoro 
dengan CV. Alam Lestari,           
CV. Bhakti Praja Mulia,              
PT Harapanjaya Makmur 
Lestari di Kabupaten Pelalawan 
Provinsi Riau tanggal 19 Juli 
2014 serta Berita Acara 
Pemeliharaan Batas Konsesi 
tanggal 28 Mei 2020). 

 Realisasi tata batas areal kerja 
Auditi sudah 100% (temu 
gelang), yakni sepanjang 
51.316 meter yang ditunjukan 
dengan tersedianya dokumen 
Berita Acara dan Laporan 
Penataan Batas Sendiri dan 
Persekutuan Areal IUPHHK HTI 
PT. Madukoro dengan                 
CV. Alam Lestari,  CV. Bhakti 
Praja Mulia, CV. Harapan Jaya 
Makmur Lestari serta bukti fisik 
berupa pal batas areal kerja, 
antara lain pal : P.310, P.320, 
P.330, P.340, P.350, P.354, 
P.346, P.347 dan P.348.  
Keberadaan pal batas tersebut 
dalam kondisi baik dan 
identitas pal masih bisa 
dikenali 

 Selama periode pengelolaan 
November 2019 s.d. Oktober 
2020 tidak ada konflik batas 
dengan perusahaan, lembaga 
lain maupun dengan 
masyarakat. Hal tersebut 
ditunjukan dengan 
tersedianya : Berita Acara 
Pelaksanaan Tatabatas tanggal 
19 Juli 2014, Berita Acara dan 
Dokumentasi pelaksanaan 
sosialisasi terhadap masyarakat 
sekitar (Desa Pangkalan Terap, 
Sungai Ara dan Kuala Panduk) 
dan Bukti Fisik Pal Batas Areal 
kerja PT Madukoro Lestari 

 Tidak ada perubahan fungsi 
kawasan 

 Tidak terdapat penggunaan 
kawasan di luar sektor 
kehutanan. 
 

BAIK 

 Auditi memiliki dokumen legal 
(SK IUPHHK-HTI, Perubahan 
Terakhir dan SK Penetapan 
Areal Kerja) dan administrasi 
tata batas tersedia lengkap 
sesuai dengan realisasi 
pelaksanaan 

 Realisasi tatabatas auditi di 
lapangan telah mencapai 
100% sepanjang 51.521,20 m 
sesuai dengan Berita Acara 
Laporan Penataan Batas 
Sendiri dan Persekutuan serta 
terdapat kegiatan 
pemeliharaan pal batas konsesi 

 Dalam pelaksanaan tata batas 
terdapat wakil para pihak 
sebagaima BA Pelaksanaan 
Tatabatas tanggal 19 Juli 2014 
di antaranya dari Kecamatan 
Pelalawan, Kecamatan Teluk 
Meranti, Kelurahan Pelalawan 
dan Desa Pangkalan Terap. 
Tidak ada konflik batas dengan 
perusahaan, lembaga lain 
maupun dengan masyarakat 

 Tidak ada perubahan fungsi 
kawasan sehingga verifier ini 
tidak dapat diterapkan atau 
Not Applicable 

 Tidak terdapat penggunaan 
kawasan di luar sektor 
kehutanan. Verifier ini menjadi 
Not Applicable. 

 Hasil wawancara dengan 
Auditi, diketahui bahwa pada 
areal kerja PT. Madukoro 
Lestari tidak ada konflik 
tenurial dengan pemegang izin 
lain serta okupasi (klaim) lahan 
oleh masyarakat serta terdapat 
laporan monitoring dan 
evaluasi pemetaan resolusi 
konflik 

  

TETAP 
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 1. 2. Komitmen 
Pemegang IUPHHK-
HTI 

BAIK 
 Hasil telaahan menunjukkan 

bahwa visi dan misi 
perusahaan telah sesuai 
dengan prinsip-prinsip 
pengelolaan hutan lestari (PHL) 

 Sosialisasi visi dan misi telah 
dilakukan mulai dari level 
pemegang izin dan masyarakat 
setempat, serta ada bukti 
pelaksanaan (Berita Acara) 

 Auditi belum 
mengimplementasikan seluruh 
visi dan misi perusahaan  yang 
nyata di lapangan. 

 Auditi telah memiliki tenaga 
teknis (GANIS) Perencanaan 
Hutan, Pemanfaatan Hasil 
Hutan (PKB-R) dan Bidang 
Pembinaan Hutan sesuai 
dengan PermenLHK Nomor: 
P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/
10/2019 tanggal 17 Oktober 
2019.  Secara kuantitas 
keberadaan Ganis PHPL telah 
memadai, hal ini  ditunjukan 
dengan kondisi dan aktifitas 
pengelolaan serta hasil kinerja 
PHPL yang telah dicapai 
berjalan dan berpredikat baik 
(bukti dokumen berita acara 
kegiatan, rencana dan laporan 
kegiatan seluruh aspek 
pengelolaan dan foto/video) 

 Auditi telah melaksanakan 
kegiatan pendidikan dan 
pelatihan (DIKLAT). Realisasi 
peningkatan kompetensi SDM 
selama periode November 
2019 s.d. Oktober 2020 adalah 
100,00 % (8 personil dari 8 
personil yang telah 
direncanakan) 

Dokumen ketenagakerjaan 
tersedia lengkap, sebagai acuan 
dalam pengembangan SDM yang 
profesional dan mampu 
mendukung terjaminnya 
pemanfaatan hutan produksi 
secara berkelanjutan 

BAIK 
 Dokumen Visi dan Misi auditi 

ditetapkan secara legal oleh 
Direksi dan telah  sesuai 
dengan kerangka PHPL dan 
telah disosialisasikan kepada 
karyawan dan masyarakat 
Desa Pangkalan Terap dan 
Sungai Ara serta Kontraktor 

 Visi Misi sudah sesuai dengan 
sebagian implementasi PHPL, 
namun masih ada Visi dan Misi 
yang belum 
terimplementasikan di 
lapangan.  

 Pemenuhan tenaga teknis 
kehutanan berdasarkan 
kualifikasi GANIS PHPL telah 
terpenuhi pada setiap bidang 
kegiatan pengelolaan hutan 
sesuai ketentuan yang berlaku 

 Peningkatan kompetensi selalu 
dilakukan auditi setiap tahun 
sesuai master plan training 
yang dimiliki. Rencana training 
tahun 2021 sebanyak 6 jenis 
training dengan 9 peserta 
training, seluruh jenis training 
dapat dilaksanakan dengan 
peserta mencapai 9 orang 
(100,00 %) 

 Tersedia dokumen legalitas 
dan administrasi tenaga 
professional/teknis bidang 
kehutanan secara lengkap 

TETAP 

 1. 3. Kapasitas dan 
Mekanisme untuk 
Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan, 
Pelaporan Periodik, 
Evaluasi dan 
Penyajian Umpan 
Balik Mengenai 
Kemajuan 
Pencapaian 
(Kegiatan) IUPHHK-
HTI 

BAIK 
 Terdapat kelengkapan unit 

kerja perusahaan berupa 
Struktur Organisasi dan Job 
Description yang ditetapkan 
berdasarkan Keputusan 
Direktur PT Madukoro Lestari 
No. 001/SK-OC/MDKL/IX/2020 
tanggal 1 September 2020 
tentang Penetapan Struktur 
Organisasi dan Job Description. 
Struktur Organisasi tersebut 
telah sesuai dengan kerangka 
PHPL, dimana terdapat bagian 
yang bertanggungjawab untuk 
aspek produksi, lingkungan 
dan sosial 

 Auditi memiliki peralatan SIM 
yang digunakan dalam rangka 

BAIK 
 Terdapat kelengkapan unit 

kerja perusahaan berupa 
Struktur Organisasi dan Job 
Description yang ditetapkan 
berdasarkan Keputusan 
Direktur PT Madukoro Lestari 
No. 001/SK-OC/MDKL/IX/2021 
tanggal 1 September 2021 
tentang Penetapan Struktur 
Organisasi dan Job Description. 
Struktur Organisasi tersebut 
telah sesuai dengan kerangka 
PHPL, dimana terdapat bagian 
yang bertanggungjawab untuk 
aspek produksi, lingkungan 
dan sosial 

 Auditi memiliki Petugas 
pelaksana SIM sesuai 

TETAP 
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pengelolaan hutan produksi 
lestari yang didukung oleh 
petugas khusus yang 
menangani SIM di lapangan 

 Auditi telah membentuk unit 
kerja SPI sesuai dengan 
struktur organisasi dan juga 
telah menunjuk 
penanggungjawab SPI sesuai 
Surat Direktur PT Madukoro 
Lestari Nomor: 02/MKL/I/2020 
tanggal 2 Januari 2020  yakni  
An. Dodi Asaputra. Aktifitas 
Satuan Pengawas Internal 
(SPI) telah berjalan, yang 
ditunjukan dengan tersedianya 
Laporan CARs Log IMS tahun 
2019, namun belum efektif 
untuk mengontrol seluruh 
tahapan kegiatan  PHL 

Terdapat beberapa tindakan 
untuk perbaikan berdasarkan 
rekomendasi internal audit 
(tingkat pencapaian 30,00 %). 

penunjukkan direksi dengan 
Keputusan Direksi PT 
Madukoro Lestari  Nomor No. 
54/MKL/IV/2017 tanggal 1 
April 2017 yaitu Jeffri M 
Situmorang dan memiliki 
perangkat sistem informasi 
manajemen yang digunakan 
untuk mendukung pengelolaan 
hutan produksi lestari berupa 
perangkat lunak dan perangkat 
keras dengan jumlah yang 
cukup 

 Tersedia operator  SIPUHH, 
SIMPNBP, SIGANISHUT, 
SEHATI dan SIPONGI yang 
pengangkatannya ditetapkan 
berdasarkan keputusan/surat 
Direksi dan patuh dalam 
menginput data kewajibannya 
melalui aplikasi SIM KLHK 

 Auditi telah membentuk unit 
kerja SPI sesuai dengan 
struktur organisasi dan juga 
telah menunjuk 
penanggungjawab SPI sesuai 
Surat Direktur PT Madukoro 
Lestari Nomor: 02/MKL/I/2020 
tanggal 2 Januari 2020  yakni  
An. Dodi Asaputra. Aktifitas 
Satuan Pengawas Internal 
(SPI) telah berjalan, yang 
ditunjukan dengan tersedianya 
Laporan CARs Log IMS tahun 
2021, namun belum efektif 
untuk mengontrol seluruh 
tahapan kegiatan PHL 

 Hasil rekomendasi yang 
diberikan Internal Audit 
terhadap temuan di lapangan, 
belum semua dilakukan 
tindakan koreksi terhadap 
kegiatan operasional hasl 
monitoring dan evaluasi   

 1. 4. Persetujuan atas  
dasar informasi 
awal tanpa paksaan 
(PADIATAPA) 

BAIK 

 Terdapat pemahaman dan 
persetujuan masyarakat terkait 
aktifitas pemanfaatan hasil 
hutan kayu pada Rencana 
Kerja Tahunan (RKT) 2020, 
yang ditunjukan dengan 
tersedianya dokumen 
sosialisasi terpadu kepada 
masyarakat Desa Pangkalan 
Terap (15 Juni 2020) dan 
Sungai Ara (4 Mei 2020), 
berupa Berita Acara Sosialisasi, 
daftar hadir dan bukti fisik foto 
sosialisasi 

 Terdapat perwakilan dari para 
pihak dalam proses 
pelaksanaan tatabatas areal 
kerja auditi sebagaimana yang 
dibuktikan dengan tersedianya 
Berita Acara  Pelaksanaan 
Tatabatas tanggal 19 Juli 2014 

 Terdapat pemahaman dan 
persetujuan masyarakat terkait 

BAIK 

 Auditi telah mensosialisasikan 
RKT 2021 yang dilaksanakan di 
Desa Pangkalan Terap (4 
Januari 2021) dan Desa Sungai 
Ara (18 Maret 2021), serta 
masyarakat telah memahami 
dan menyetujui materi 
sosialisasi yang disampaikan 
oleh pihak perusahaan.   Berita 
Acara dilengkapi dengan daftar 
hadir dan foto kegiatan 

 Auditi telah mensosialisasikan 
program Community 
Development (CD) 2021 yang 
dilaksanakan di Desa 
Pangkalan Terap (4 Januari 
2021) dan Desa Sungai Ara (18 
Maret 2021), serta masyarakat 
telah memahami dan 
menyetujui materi sosialisasi 
yang disampaikan oleh pihak 
perusahaan.   Berita Acara 
dilengkapi dengan daftar hadir 

TETAP 
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pelaksanaan community 
development, yang ditunjukan 
dengan tersedianya dokumen 
sosialisasi terpadu kepada 
masyarakat Desa Pangkalan 
Terap (15 Juni 2020) dan 
Sungai Ara (4 Mei 2020), 
berupa Berita Acara Sosialisasi, 
daftar hadir dan bukti fisik foto 
sosialisasi   

 Terdapat pemahaman dan 
persetujuan masyarakat terkait 
penetapan kawasan lindung 
yang ditunjukan dengan 
tersedianya dokumen 
sosialisasi terpadu kepada 
masyarakat Desa Pangkalan 
Terap (15 Juni 2020) dan 
Sungai Ara (4 Mei 2020), 
berupa Berita Acara Sosialisasi, 
daftar hadir dan bukti fisik foto 
sosialisasi 

dan foto kegiatan 

 Terdapat mekanisme 
persetujuan dalam penetapan 
kawasan lindung.  Bukti 
persetujuan dalam penetapan 
kawasan lindung ditunjukkan 
dalam bentuk berita acara 
sosialisasi yang dilaksanakan 
di 2 (dua) desa yaitu Desa 
Pangkalan Terap (4 Januari 
2021) dan Desa Sungai Ara 
(18 Maret 2021), serta 
masyarakat telah memahami 
dan menyetujui materi 
sosialisasi yang disampaikan 
oleh pihak perusahaan 

2. PRODUKSI    

 2.1. Penataan areal  
kerja jangka 
panjang dalam 
pengelolaan hutan 
lestari. 

BAIK 

o Terdapat dokumen Revisi 
Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Hutan Tanaman Industri 
(RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka 
Waktu 10 (Sepuluh) Tahun 
Periode Tahun 2017-2026 
yang telah mendapat 
persetujuan melalui: 
Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor : 
SK. 6026/ MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 
tanggal 28 Juni 2019, dimana 
dalam penyusunannya tidak  
mendapatkan peringatan atau 
teguran dari Kementerian LHK.   

o Seluruh penataan areal kerja di 
RKT 2019 dan RKT 2020 telah 
sesuai dengan dokumen Revisi 
RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 
10 tahun Periode Tahun 2017 
– 2026. 

o Tanda batas blok dan/atau 
petak kerja (compartement)  
di RKT 2019 dan RKT 2020 
terlihat jelas di lapangan, 
berupa kanal (primer, 
sekunder, cross drain, mid 
drain), papan nama RKT, dan 
patok pralon di sudut petak 
kerja/kompar-temen. 

BAIK 

 Terdapat dokumen Revisi 
Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Hutan Tanaman Industri 
(RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka 
Waktu 10 (Sepuluh) Tahun 
Periode Tahun 2017-2026 yang 
telah mendapat persetujuan 
melalui: Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor : SK. 
6026/MenLHK-PHPL/UHP/ 
HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 
2019. 

 Implementasi penataan areal 
kerja Tanaman Pokok, 
Tanaman Kehidupan, dan 
Kawasan Lindung telah sesuai 
dengan tata ruang HTI 
berdasarkan Revisi RKUPHHK-
HTI Jangka Waktu 10 tahun 
Periode Tahun 2017 – 2026. 

o Tanda batas blok dan/atau 
petak kerja (compartement)  
di RKT 2020 dan RKT 2021 
terlihat jelas di lapangan, 
berupa kanal (primer, 
sekunder, cross drain, mid 
drain), papan nama RKT, dan 
patok paralon di sudut petak 
kerja/kompartemen. 

TETAP 

 2.2. Tingkat pemanenan 
lestari untuk setiap 
jenis hasil hutan 
kayu utama dan nir 
kayu pada setiap 
tipe ekosistem 

SEDANG 

o Auditi  memiliki data potensi 
tegakan yang diperoleh dari 
hasil pelaksanaan PMA dan 
PHI selama 3 tahun terakhir, 
yaitu 2017/2018, 2018/2019, 
dan 2020 beserta kelengkapan 
pendukungnya seperti peta 
sebaran plot, dan tally sheet. 

o Terdapat data hasil 
pengukuran Permanen Sample 

SEDANG 

 Perusahaan memiliki data 
potensi tegakan yang diperoleh 
dari hasil pelaksanaan PMA dan 
PHI selama 3 tahun terakhir, 
yaitu 2018/2019, 2020, dan 
2021 beserta kelengkapan 
pendukungnya seperti peta 
sebaran plot, dan tally sheet. 

o Terdapat data hasil 
pengukuran Permanen Sample 

TETAP 
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Plot (PSP),  dan perhitungan 
MAI dari tahun 2018 sampai 
dengan bulan Oktober 2020, 
namun tidak terdapat analisis 
potensi dan riap setiap tahun. 

o Auditi telah melakukan 
pengukuran riap tegakan, 
namun data tersebut belum 
dilakukan analisis potensi dan 
riapnya setiap tahunnya,  
belum memanfaatkan hasil 
pengukuran riap tegakan 
untuk menyusun perhitungan 
JTT sendiri, dan belum 
menyerahkan laporan hasil 
pengukuran PSP kepada Badan 
Litbang dan Inovasi - 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan.   

Plot (PSP),  dan perhitungan 
MAI dari tahun 2018 sampai 
dengan bulan Oktober 2021, 
terdapat analisis potensi dan 
riap hingga tanaman berumur 
6 tahun, namun laporan PSP 
2020 belum diserahkan ke 
Badan Litbang LHK dan Dirjen 
PHPL. 

 2.3. Pelaksanaan 
penerapan tahapan 
sistem silvikultur 
untuk menjamin 
regenerasi hutan 

BAIK 

o Dokumen Prosedur Operasi 
Standart (POS) untuk tahapan 
kegiatan silvikultur THPB 
tersedia dengan lengkap, dan 
isinya telah sesuai dengan 
ketentuan berlaku.  Beberapa 
prosedur kerja mengalami 
revisi sesuai kebutuhan 
operasional di lapangan, dan 
penyesesuian terhadap 
peraturan perundangan. 

o SOP tahapan sistem silvikultur 
THPB telah diimplementasikan 
seluruhnya di lapangan selama 
periode RKT 2019 dan RKT 
2020. 

o Rata-tata potensi sebelum 
masak tebang hasil kegiatan 
PMA-42 tahun 2020 sebesar 
112,8 m3/ha.   

o Rata-rata potensi permudaan 
hingga tanaman berumur 30 
bulan sebesar 92%, atau 
sebanyak 1.535 batang/ha. 

BAIK 

 SOP kegiatan silvikultur THPB 
tersedia dengan lengkap, 
sesuai dengan ketentuan 
berlaku, dan telah 
diimplementasikan di lapangan 
mulai dari penataan areal 
kerja, persiapan lahan, 
penanaman, pemanenan hutan 
, dan 
perlindungan/pengamanan 
hutan. 

 Rata-tata potensi sebelum 
masak tebang hasil kegiatan 
PMA-42 tahun 2021 sebesar 
116 m3/ha. 

 Rata-rata potensi permudaan 
hingga tanaman berumur 30 
bulan sebesar 90,4%, atau 
sebanyak 1.508 batang/ha. 

o Tersedia semua kelas umur 
tetapi sebaran luasnya cukup 
merata sampai masak tebang 
(>60%), khususnya untuk 
tanaman berumur lebih dari 2 
tahun. 

TETAP 

 2.4. Ketersediaan dan 
penerapan 
teknologi ramah 
lingkungan untuk 
pemanfaatan hutan 

BAIK 

o Terdapat dokumen Prosedur 
Operasi Standar (POS) 
pemanfaatan hutan ramah 
lingkungan dan isinya sudah 
sesuai dengan dengan 
karateristik kondisi areal 
setempat yang merupakan 
hutan rawa gambut.   

o Terdapat implementasi 
pengelolaan hutan ramah 
lingkungan selama periode 
RKT 2019 – RKT 2020, namun 
pengelolaan K3 belum berjalan 
dengan baik seperti 
pengelolaan sampah 
anorganik, dan penyediaan 
APAR. 

o Rata-rata nilai Faktor 
Eksploitasi (FE) kegiatan 
pemanenan hutan tanaman 

BAIK 

 Terdapat dokumen Prosedur 
Operasi Standar (POS) 
pemanfaatan hutan ramah 
lingkungan sesuai dengan 
dengan karateristik kondisi 
areal setempat dan telah 
diimplementasikan di RKT 2021 
mulai dari tahap perencanaan 
pemanenan, pelaksanaan 
pemanenan, dan paska 
pemanenan.  

o Rata-rata nilai Faktor 
Eksploitasi (FE) pemanenan 
hutan tanaman RKT Tahun  
2021 sebesar  0,99. 

TETAP 
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RKT Tahun  2020 sebesar  
0,99.    

 2.5. Realisasi 
penebangan sesuai 
dengan rencana 
kerja penebangan/ 
pemanenan/ 
pemanfaatan pada 
areal kerjanya 

BAIK 

o Terdapat dokumen RKT 2019 
s/d RKT 2020 (termasuk 
revisinya) secara lengkap yang 
disahkan secara mandiri (self 
approval) oleh Direktur (Bp. 
Agus Dwiyanto). 

o Terdapat peta kerja RKT 2019 
dan RKT 2020 yang 
menggambarkan areal yang 
boleh 
ditebang/dipanen/dimanfaatkan/
ditanam/dipelihara beserta areal 
yang ditetapkan sebagai 
kawasan lindung sesuai dengan 
peta Revisi RKUPHHK-HTI 
Jangka Waktu 10 Tahun Periode 
Tahun 2017 - 2026. 

o Terdapat implementasi peta 
kerja blok RKT 2020 pada 
seluruh batas blok tebangan di 
areal tanaman pokok, areal 
tanaman kehidupan maupun 
kawasan lindung, yaitu berupa 
batas kanal, pemasangan 
papan nama, dan patok batas 
dari peralon. 

o Realisasi produksi kayu hasil 
pemanenan hutan tanaman 
RKT 2020 sebesar 65.489,9 
m3, atau 101,3% dari rencana 
64.656 m3. Lokasi panen telah 
sesuai dengan blok RKT tahun 
berjalan, dimana jenis yang 
dipanen adalah Acacia 
crassicarpa. 

BAIK 

 Terdapat dokumen RKT 2020 
s/d RKT 2021 (termasuk 
revisinya) secara lengkap yang 
disahkan secara mandiri (self 
approval) oleh Direktur.  

 Terdapat peta kerja RKT 2020 
dan RKT 2021 yang 
menggambarkan areal yang 
boleh 
ditebang/dipanen/dimanfaatkan/
ditanam/dipelihara beserta areal 
yang ditetapkan sebagai 
kawasan lindung sesuai dengan 
peta Revisi RKUPHHK-HTI 
Jangka Waktu 10 Tahun Periode 
Tahun 2017 - 2026. 

 Terdapat implementasi peta 
kerja blok RKT 2021 pada 
seluruh batas blok tebangan di 
areal tanaman pokok, dan areal 
tanaman kehidupan yaitu berupa 
batas kanal, pemasangan papan 
nama, dan patok batas dari 
peralon. 

o Realisasi produksi kayu hasil 
pemanenan hutan tanaman 
RKT 2020 sebesar 65.489,9 
m3, atau 101,3% dari rencana 
64.656 m3. Adapun realisasi 
pemanenan hutan RKT 2021 
hingga pertengahan Oktober 
seluas 165,2 ha, dengan 
produksi kayu sebanyak 
11.665,8 m3. Lokasi panen 
telah sesuai dengan blok RKT 
tahun berjalan, dimana jenis 
yang dipanen adalah Acacia 
crassicarpa.  

TETAP 

 2.6. Kesehatan finansial 
perusahaan dan 
tingkat investasi 
dan reinvestasi 
yang memadai dan 
memenuhi 
kebutuhan dalam 
pengelolaan hutan, 
administrasi, 
penelitian dan 
pengembangan, 
serta pening-katan 
kemampuan 
sumber daya 
manusia 

BAIK 

o Kondisi kesehatan perusahan 
pada tahun 2019 adalah 
likuiditas 22,8%, solvabilitas 
22,8%, dan rentabilitas -
23,2% (negatif), dan Catatan 
Kantor Akuntan Publik 
Hadibroto & Rekan 
menyatakan bahwa laporan 
keuangan menyajikan data 
yang Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP).  Data 
keuangan yang disajikan tidak 
menggambarkan kondisi 
keuangan pengelolaan hutan 
tanaman yang sebenarnya 
karena tidak memasukkan 
komponen biaya penanaman, 
pemeliharaan tanaman, 
pemanenan, pembayaran 
PSDH, R&D, dan administrasi 
umum. 

o Menurut data RKAP Tahun 
2019 bahwa realisasi alokasi 
dana pengelolaan hutan 
sebesar Rp 37.772.535.555, 

SEDANG 

 Kondisi kesehatan perusahan 
pada tahun 2020 adalah 
likuiditas 4,43%, solvabilitas 
4,43%, dan rentabilitas negatif, 
dan Catatan Kantor Akuntan 
Publik menyatakan bahwa 
laporan keuangan menyajikan 
data yang Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP).  

 Menurut data RKAP Tahun 
2020 bahwa realisasi alokasi 
dana pengelolaan hutan 
sebesar Rp 26.518.980.419, 
atau 125% dari rencana 
sebesar Rp 21.136.138.644.  
Namun demikian, data tersebut 
tidak diaudit oleh Akuntan 
Publik sebagaimana 
dipersyaratkan dalam norma 
verifier ini. Sedangkan biaya 
penanaman, pemeliharaan 
tanaman, dan pemanenan 
tidak dicantumkan dalam 
Laporan Keuangan yang 
diaudit Akuntan Publik. 

TURUN 
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atau 111% dari rencana 
sebesar Rp 34.140.141.256.  
Namun demikian, data 
tersebut tidak diaudit oleh 
Akuntan Publik sebagaimana 
dipesyaratkan dalam norma 
verifier ini. 

o Rata-rata proporsi biaya 
kegiatan pengelolaan hutan 
tanaman tahun 2019 sebesar 
12,9%, dimana perbedaan 
biaya terbesar (pengendalian 
kebakaran dan pengamanan 
hutan) dan terkecil 
(pemanenan). 

o Realisasi pendanaan untuk 
menunjang kegiatan teknis 
kehutanan RKT 2020 berjalan 
lancer dan dapat dilaksanakan 
sesuai dengan tata waktunya, 
dimana kegiatan pengadaan 
bibit, persiapan lahan, 
penanaman, pemeliharaan 
tanaman, dan pemanenan 
dapat direalisasikan 100%.    

o Modal yang diinvestasikan 
kembali ke hutan selama 
periode RKT 2020  sebesar 
100%, dimana realisasi 
kegiatan penanaman (areal 
tanaman pokok dan tanaman 
kehidupan) seluas 395 ha 
dibandingkan dengan realisasi 
kegiatan pemanenan seluas 
395 ha. 

o Realisasi fisik kegiatan 
penanaman di areal tanaman 
pokok dan tanaman kehidupan 
per bulan September 2020 
seluas 6.032 ha, atau 100%, 
yang terdiri atas tanaman 
pokok seluas 4.817 ha dan 
tanaman kehidupan seluas 
1.215 ha. 

 Rata-rata proporsi biaya 
kegiatan pengelolaan hutan 
tanaman tahun 2020 sebesar 
39%, dimana perbedaan biaya 
terbesar (pemanenan hutan) 
dan terkecil (kelola lingkungan 
dan sosial). 

 Realisasi pendanaan untuk 
menunjang kegiatan teknis 
kehutanan RKT 2021 berjalan 
lancar, namun pelaksanaannya 
tida sesuai dengan tata 
waktunya, dimana kegiatan 
pengadaan bibit, persiapan 
lahan, penanaman, dan 
pemanenan baru dimulai pada 
bulan September 2021. 

 Realisasi fisik kegiatan 
penanaman di areal tanaman 
pokok dan tanaman kehidupan 
per bulan September 2020 
seluas 6.034,6 ha, atau 100%, 
yang terdiri atas tanaman 
pokok seluas 4.815,7 ha dan 
tanaman kehidupan seluas 
1.218,9 ha. 

o Realisasi fisik kegiatan 
penanaman RKT 2020  seluas 
395 ha (100%), yang berada 
di areal tanaman pokok seluas 
7 ha dan areal tanaman 
kehidupan seluas 388 ha.  
Adapun realisasi penanaman 
RKT 2021 hingga bulan 
Oktober seluas 32,9 ha, dan 
akan berlangsung hingga 31 
Desember 2021. 

3. EKOLOGI    

 3. 1. Keberadaan 
kemantapan dan 
Kondisi Kawasan 
Dilindungi Pada 
Setiap Tipe Hutan 

BAIK 

o Auditi telah menetapkan 
alokasi luasan kawasan 
lindung di lapangan sesuai 
dengan dokumen Revisi 
RKUPHHK-HTI periode 2017-
2026 serta telah dikukuhkan 
melalui Keputusan Direksi PT. 
Madukoro Lestari No. 
02/SK/MKL/I/2019 tanggal 7 
Januari 2019 yaitu seluas 
8.732 Ha atau sebesar 58,21% 
dari total luas arealnya. 
Kawasan lindung tesebut telah 
diimplementasikan di lapangan 
berupa Sempadan Sungai, 
KPPN, KPSL dan Kawasan 
Lindung Lainnya dan telah 
sesuai dengan kondisi biofisik 
dan kondisi spesifik yang ada 
pada areal pemegang izin 

 

BAIK 

o Auditi telah menetapkan 
alokasi luasan kawasan 
lindung di lapangan sesuai 
dengan dokumen Revisi 
RKUPHHK-HTI periode 2017 – 
2026 serta telah dikukuhkan 
melalui Keputusan Direksi PT 
Madukoro Lestari No. 
02/SK/MKL/I/2019, tanggal 7 
Januari 2019, yaitu seluas 
8.732 Ha atau sebesar 58,21% 
dari total luas arealnya.  
Kawasan lindung yang telah 
diimplementasikan adalah 
Sempadan Sungai, KPPN, 
KPSL, dan Kawasan Lindung 
Lainnya dimana telah sesuai 
dengan kondisi biofisik dan 
kondisi spesifik yang ada pada 
areal pemegang izin. 

 

TETAP 
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o Kegiatan penandaan batas 
kawasan lindung telah 
dilakukan pada seluruh areal 
kawasan lindung (100 %) 
dengan total panjang kawasan 
lindung sepanjang 117,697 km 
termasuk kawasan lindung 
pada blok RKT tahun 2020 
sepanjang 10,222 km.  Dalam 
periode penilikan ke-3, 
kegiatan terkait penandaan 
batas berupa pemeliharaan 
batas kawasan lindung 
sepanjang 95,1 Km.  Tanda 
batas kawasan lindung dikenali 
dengan jelas di lapangan 
berupa patok paralon dan 
polet merah pada batang 
pohon 

o Mengacu pada overlay tata 
ruang kawasan lindung 
dengan peta penafsiran citra 
landsat terbaru liputan 6 
Januari 2020, kawasan lindung 
yang berhutan berupa hutan 
rawa sekunder adalah sebesar 
98,01 % sisanya tertutup 
awan sebesar 1,99 %.  Hasil 
ground checking melalui 
gambar (foto dan drone), 
menunjukkan bahwa pada 
kawasan lindung tersebut 
belum terdapat jaringan kanal, 
sehingga areal kawasan 
lindung relatif terjaga dengan 
akses yang terbatas 

o Dalam rangka memperoleh 
pengakuan atas kawasan 
lindung, auditi telah 
melakukan kegiatan sosialisasi 
keberadaan kawasan lindung 
terhadap masyarakat Desa 
Pangkalan Terap dan Sungai 
Ara.  Sosialisasi yang dilakukan 
belum merepresentsikan 
seluruh para pihak yang ada di 
sekitar areal pemegang izin.  
Dalam hal pengakuan para 
pihak terhadap kawasan 
lindung tidak secara tegas 
tertuang dalam dokumen 
berita acara ataupun dokumen 
lainnya 

Auditi telah melakukan 
implementasi pengelolaan 
kawasan lindung sesuai dengan 
dokumen perencanaan dan tata 
ruang yang telah ditetapkan. 
Terdapat beberapa kegiatan yang 
belum diimplementasikan 
seluruhnya dan belum terdapat 
laporannya.  Selain itu 
pengelolaan yang dilakukan 
belum seluruhnya mencakup 
kawasan lindung yang ada pada 
areal pemegang izin 

o Kegiatan penandaan batas 
kawasan lindung telah 
dilakukan pada seluruh areal 
kawasan lindung (100%) 
dengan total panjang kawasan 
lindung sepanjang 117,697 
km.  Dalam periode penilikan 
ke-4, kegiatan terkait 
penandaan batas berupa 
pemeliharaan batas kawasan 
lindung sepanjang 95,1 Km.  
Tanda batas kawasan lindung 
dikenali dengan jelas di 
lapangan berupa patok paralon 
dan polet merah pada batang 
pohon. 

o Mengacu pada overlay tata 
ruang kawasan lindung 
dengan peta penafsiran citra 
landsat terbaru liputan 6 
Januari 2020, kawasan lindung 
yang berhutan berupa hutan 
rawa sekunder adalah sebesar 
98,01% sisanya tertutup awan 
sebesar 1,99%.  Hasil ground 
checking foto dan drone, 
menunjukkan bahwa pada 
kawasan lindung tersebut tidak 
terdapat akses jaringan kanal, 
sehingga areal kawasan 
lindung relatif terjaga. 

o Dalam hal rencana kegiatan 
pemulihan ekosistem gambut, 
auditi telah memperoleh Surat 
Keputusan Dirjen Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Nomor: 
SK.98/PPKL/PKG/PKL.0/9/2018 
tanggal 21 September 2018 
tentang Rencana Pemulihan 
Ekosistem Gambut, Penetapan 
Titik Penaatan Tinggi Muka Air 
Tanah, dan Titik Stasiun 
Pemantauan Curah Hujan PT 
Madukoro Lestari, namun 
secara implementasi dan bukti 
pelaporan belum seluruhnya 
sesuai dengan kewajiban yang 
telah ditetapkan. 

o Dalam rangka memperoleh 
pengakuan atas kawasan 
lindung, auditi telah 
melakukan kegiatan sosialisasi 
keberadaan kawasan lindung 
terhadap masyarakat Desa 
Pangkalan Terap dan Sungai 
Ara.  Sosialisasi yang dilakukan 
belum merepresentasikan 
seluruh para pihak yang ada di 
sekitar areal pemegang izin, 
dalam hal ini pengakuan para 
pihak terhadap kawasan 
lindung tidak secara tegas 
tertuang dalam dokumen 
berita acara kegiatan ataupun 
dokumen lainnya. 

 Auditi memiliki prosedur yang 
mengatur mengenai 
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pengelolaan terhadap sebagian 
kawasan lindung.  Dari hasil 
laporan kegiatan pengelolaan 
kawasan lindung yang 
dilakukan, disimpulkan bahwa 
kegiatan pengelolaan belum 
seluruhnya mencakup seluruh 
jenis kawasan lindung sesuai 
dengan hasil tata ruang areal. 

 3. 2. Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

BAIK 

o Terdapat 3 (tiga) prosedur 
perlindungan dan pengamanan 
hutan yaitu MKL-POS-KAR- 001, 
MKL-POS-HUM-009 dan MKL-
POS-NAM-005.  Dokumen 
prosedur yang disusun telah 
memenuhi aspek teknis, mudah 
difahami dan dapat diterapkan 
serta telah mendapat legalitas 
dari perusahaan sebagai 
dokumen acuan kerja yang 
ditandatangani oleh pimpinan 
perusahaan dan telah 
mencakup seluruh potensi 
gangguan yang ada 

o Auditi telah memiliki sarana dan 
prasarana terkait perlindungan 
dan pengamanan hutan. 
Terdapat 120 jenis peralatan 
terkait karhutla dengan jumlah 
total 630 unit dan seluruhnya 
dalam kondisi baik. Namun 
demikian sarana perlengkapan 
pribadi untuk regu masih belum 
seluruhnya tersedia. Selain itu 
beberapa sarana lainnya masih 
belum dilengkapi 

o Tersedia SDM perlindungan dan 
pengamanan hutan.  SDM 
pengamanan bekerjasama 
dengan rekanan yang telah 
memiliki kualifikasi, sedangkan 
regu Brigdalkarhutla sebanyak 
1 regu inti (15 orang) yang 
dibantu oleh regu pendukung 
(seluruh karyawan) dan regu 
perbantuan (masyarakat dan  
MPA).  Jumlah regu inti RPK  
telah sesuai dengan Permen 
LHK No. 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/
2016, namun personel regu inti 
belum seluruhnya memiliki 
kompetensi sebagaimana yang 
dipersyaratkan 

Terdapat implementasi kegiatan 
perlindungan dan penanggulangan                     
gangguan hutan melalui tindakan 
tertentu baik secara preemtif, 
preventif maupun jika 
dimungkinkan represif.  Kegiatan 
yang dilakukan telah 
mempertimbangkan seluruh jenis 
gangguan yang mungkin terjadi 
pada areal pemegang izin 

 

BAIK 

o Terdapat prosedur 
perlindungan dan pengamanan 
hutan, yang disusun memenuhi 
aspek teknis, dan telah 
mendapat legalitas dari 
perusahaan sebagai dokumen 
acuan kerja yang 
ditandatangani oleh pimpinan 
perusahaan serta telah 
mencakup seluruh potensi 
gangguan hutan yang ada. 

o Auditi telah memiliki sarana dan 
prasarana terkait perlindungan 
dan pengamanan hutan, dan 
seluruhnya dalam kondisi baik. 

o Tersedia SDM pengamanan 
hutan bekerjasama dengan 
rekanan yang telah memiliki 
kualifikasi, sedangkan SDM 
Brigdalkarhutla sebanyak 1 
regu inti (15 orang) yang 
dibantu oleh regu pendukung 
(kontraktor dan security) dan 
regu perbantuan (MPA).  
Jumlah regu RPK telah sesuai 
dengan ketentuan, namun 
personel belum seluruhnya 
dilengkapi kompetensi 
sebagaimana yang 
dipersyaratkan. 

 Terdapat implementasi kegiatan 
perlindungan dan 
penanggulangan gangguan 
hutan melalui tindakan tertentu 
baik secara preemtif, preventif 
maupun jika dimungkinkan 
represif.  Kegiatan yang 
dilakukan telah 
mempertimbangkan seluruh 
jenis gangguan yang mungkin 
terjadi pada areal pemegang 
izin. 

TETAP 



 

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  LESTARI 

PT. AYAMARU SERTIFIKASI 
 

 ASERT-324. Rev.3 

 

 

Tanggal 1 Agustus 2021  Halaman 15 dari 36 

 

KomiteAkreditasiNasional 

LPPHPL - 001-IDN 

 

No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-3 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-4 
Progres 

Kinerja PHL 

 3. 3. Pengelolaan dan 
Pemantauan 
Dampak Terhadap 
Tanah dan Air 
Akibat 
Pemanfaatan 
Hutan 

BAIK 

o Tersedia 15 (lima belas) 
Prosedur Operasi Standar 
(POS) terkait pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air akibat 
pemanfaatan hutan.  Dokumen 
yang disusun telah memenuhi 
aspek teknis, mudah difahami 
dan dapat diterapkan dan 
telah memiliki legalitas dari 
perusahaan sebagai dokumen 
formil acuan kerja di lapangan 
serta telah mencakup seluruh 
dampak yang harus dikelola 
dan dipantau 

 Auditi telah memiliki sarana 
dan prasarana pengelolaan 
dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air akibat 
pemanfaatan hutan, namun 
demikian sarana 
bengkel/workshop, gudang 
pupuk dan gudang pestisida 
belum tersedia. Seluruh 
sarana yang tersedia berfungsi 
dengan baik 

o Terdapat SDM yang 
menangani aspek pengelolaan 
dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air, Auditi 
telah memiliki personil dengan 
kualifikasi Ganis PHPL-Binhut 
sebanyak 1 (satu) orang 
sesuai dan telah seuai dengan 
ketentuan 

o Auditi telah memiliki dokumen 
Rencana Pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air yang 
tertuang dalam Rencana 
Operasional tahun 2020, 
dokumen Revisi RKUPHHK-HTI 
tahun 2019 dan dokumen 
Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL). 
Implementasi kegiatan 
pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air telah dilakukan 
di lapangan terhadap seluruh 
parameter dampak sesuai 
dengan dokumen 
perencanaan, namun demikian 
terdapat bukti bahwa kegiatan 
pengelolaan limbah B3 belum 
seluruhnya terimplementasi 
dengan baik 

o Terdapat dokumen Rencana 
Pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air yang tertuang 
dalam Rencana Operasional 
tahun 2020, dokumen Revisi 
RKUPHHK-HTI tahun 2019 dan 
dokumen Rencana 
Pemantauan Lingkungan 
(RPL). Implementasi kegiatan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air telah dilakukan 
di lapangan terhadap 

BAIK 

o Tersedia Prosedur mengenai 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan 
air akibat pemanfaatan hutan, 
dokumen yang disusun telah 
memenuhi aspek teknis, serta 
telah mencakup seluruh 
dampak yang harus dikelola 
dan dipantau sesuai dengan 
dokumen RKL dan RPL serta 
ketentuan yang berlaku. 

 Auditi telah memiliki sarana 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan 
air akibat pemanfaatan hutan 
serta berfungsi dengan baik, 
namun berdasarkan 
implementasi operasional 
lapangan belum tersedia bukti 
sarana bengkel/workshop, 
gudang pupuk dan gudang 
pestisida. 

o Terdapat SDM yang 
menangani aspek pengelolaan 
dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air, secara 
persyaratan kualifikasi telah 
memiliki personil Ganis PHPL-
Binhut sebanyak 1 (satu) 
orang dan telah sesuai dengan 
ketentuan. 

o Auditi telah memiliki dokumen 
Rencana Pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air, dan 
secara implementasi telah 
dilakukan di lapangan 
terhadap parameter dampak 
sesuai dengan dokumen 
perencanaan, namun 
berdasarkan bukti kegiatan 
terkait pengelolaan limbah B3 
belum seluruhnya 
terimplementasi dengan baik. 

o Tersedia dokumen Rencana 
Pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air, dan secara 
implementasi telah dilakukan 
di lapangan terhadap 
parameter lingkungan sesuai 
dengan dokumen 
perencanaan, namun demikian 
kegiatan pemantauan 
terhadap kualitas air pada 
outlet sungai belum dilakukan, 
termasuk pada sungai yang 
direkomendasikan dalam 
dokumen AMDAL. 

 Secara umum komponen 
lingkungan tidak terindikasi 
adanya dampak besar dan 
penting, dari hasil evaluasi 
kegiatan pemantauan yang 
telah dilakukan memiliki nilai 
yang masih di bawah baku 
mutu lingkungan yang 
ditetapkan.  Beberapa 
parameter memiliki nilai di 

TETAP 
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parameter lingkungan sesuai 
dengan dokumen 
perencanaan, namun demikian 
kegiatan pemantauan 
terhadap kualitas air baru 
dilakukan pada inlet sungai 
sedangkan outlite belum 
dilakukan termasuk pada 
sungai yang direkomendasikan 
dalam dokumen Amdal. 

Kondisi tanah dan air setelah 
kegiatan pemanfaatan relatif 
tidak banyak berubah dengan 
rona awal amdal. Secara umum 
komponen lingkungan yang 
dipantau memiliki nilai yang 
masih di bawah baku mutu 
lingkungan yang ditetapkan.  
Beberapa parameter memiliki nilai 
di atas baku mutu yang diizinkan, 
namun demikian kondisi ini bukan 
disebabkan oleh kegiatan 
perusahaan, namun kondisi tapak 
areal alami yang terjadi pada 
umumnya di perairan gambut.  
Beberapa parameter 
menunjukkan kecenderungan 
penurunan kualitas, namun tidak 
mencerminkan adanya indikasi 
pencemaran air dan terbentuknya 
lahan kritis.  Dengan demikian 
tidak terindikasi adanya dampak 
besar dan penting 

atas baku mutu yang 
diizinkan, namun tidak 
mencerminkan adanya indikasi 
pencemaran air dan 
terbentuknya lahan kritis. 

 3. 4. Identifikasi  Spesies 
Flora dan Fauna 
Yang Dilindungi 
dan/ atau Langka 
(Endangered), 
Jarang (Rare), 
Terancam Punah 
(Threatened) dan 
Endemik 

SEDANG 

o Tersedia prosedur identifikasi 
flora dan fauna yang 
dilindungi. Dokumen prosedur 
belum memuat seluruh jenis 
flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka (endangered), 
jarang (rare), terancam punah 
(threatened) dan endemik 
mengacu pada perundangan 
yang berlaku 

Auditi telah melakukan 
implementasi identifikasi flora dan 
fauna di kawasan lindung. 
Kegiatan identifikasi baru 
mencakup sebagian areal dan 
belum merepresentasikan 
keberadaan flora dan fauna 
dilindungi pada seluruh areal 
kerja 

SEDANG 

o Tersedia prosedur identifikasi 
flora dan fauna yang 
dilindungi, namun secara detail 
belum menyertakan 
metodologi inventarisasi flora 
dan fauna pada setiap jenis 
kawasan lindung sesuai 
dengan tata ruang yang telah 
ditetapkan. 

 Auditi telah melakukan 
implementasi inventarisasi dan 
identifikasi flora dan fauna 
pada sebagian jenis kawasan 
lindung, sehingga hasil 
identifikasi belum 
merepresentasikan seluruh 
keberadaan flora dan fauna 
dilindungi dan/atau langka 
(endangered), jarang (rare), 
terancam punah (threatened) 
dan endemik yang berada di 
areal izin konsesi. 

TETAP 

 3. 5. Pengelolaan Flora 
untuk: 
- Luasan terten tu 

dari hutan 
produksi yang 
tidak terganggu, 
dan bagian yang 
tidak rusak. 

- Perlindungan 
terhadap species 
flora dilindungi 

SEDANG 

o Terdapat prosedur pengelolaan 
flora dilindungi, langka dan 
atau jarang,endemik dan 
terancam punah.  Dokumen 
prosedur sudah mengacu pada 
peraturan perundangan yang 
berlaku dan tercakup kegiatan 
perencanaan, pelaksana, 
kegiatan, dan pemantauan 

SEDANG 

o Terdapat prosedur pengelolaan 
flora dilindungi, langka dan 
atau jarang, endemik dan 
terancam punah skala habitat.  
Dokumen prosedur telah 
mengacu pada peraturan 
perundangan yang berlaku. 

o Terdapat implementasi 
kegiatan pengelolaan flora 

TETAP 
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dan/ atau jarang 
langka dan 
terancam punah 
dan endemik 

untuk masing-masing jenis 
flora sesuai dengan status 
perlindungannya. POS tersebut 
bersifat operasional dan dapat 
dipahami hingga tingkat 
pelaksana lapangan 

o Terdapat implementasi 
kegiatan pengelolaan flora 
dilindungi berupa 
pengalokasian KPPN, 
pemasangan papan amaran, 
patroli dan sosialisasi 
keberadaan flora dilindungi, 
namun demikian pengelolaan 
flora dilindungi lebih pada 
pendekatan kawasan dan 
belum spesifik untuk masing-
masing jenis diindungi 
berdasarkan status 
perlindungan baik secara 
peraturan maupun jenis flora 
yang dimanfaatkan 
masyarakat/kearifan lokal 

Terdapat gangguan terhadap 
sebagian kondisi flora dilindungi 
dan atau jarang, langka, 
endemik, terancam punah 
dengan indikasi penurunan indeks 
keanekaragaman hayati pada plot 
pemantauan di strata semai dan 
pancang dan tidak 
teridentifikasinya beberapa jenis 
dilindungi sesuai rona awal 
Amdal.   Dalam hal ini terdapat 
penanggulangannya antara lain 
melalui pengalokasian kawasan 
lindung, sosialisasi, patroli serta 
pemasangan papan amaran 

dilindungi berupa pengalo-
kasian KPPN, pemasangan 
papan amaran, patroli, dan 
sosialisasi keberadaan flora 
dilindungi, namun demikian 
pengelolaan lebih pada 
pendekatan kawasan dan 
belum spesifik langsung 
kepada jenis-jenis berdasarkan 
status perlindungan, belum 
mencakup jenis yang 
dimanfaatkan masyarakat/ 
kearifan lokal sesuai dengan 
prosedur kerja yang telah 
disusun. 

 Kondisi spesies flora dilindungi 
dan/atau jarang, langka dan 
terancam punah dan endemik 
belum secara maksimal 
diketahui, dikarenakan belum 
tersedia secara lengkap jenis-
jenis flora dilindungi sesuai 
referensi/ peraturan dan rona 
awal AMDAL untuk dilakukan 
pengelolaan dan monitoring.  
Namun dalam hal ini terdapat 
upaya penanggulangan dan 
pengelolaan secara habitat 
diantaranya melalui 
pengalokasian kawasan 
lindung, sosialisasi, patroli 
serta pemasangan papan 
amaran. 

 3. 6. Pengelolaan Fauna 
untuk:  
- Luasan tertentu 

dari hutan 
produksi yang 
tidak terganggu, 
dan bagian yang 
tidak rusak.  

- Perlindungan 
terha dap species 
fauna dilidungi 
dan/ atau jarang, 
langka, terancam 
punah dan 
endemik 

SEDANG 

o Tidak terdapat perubahan atas 
prosedur yang telah dibuat 
yaitu MKL-POS-LIN-006 
(Pengelolaan dan Pemantauan 
Satwa Liar Dilindungi). Prosedur 
tersebut telah memenuhi aspek 
legal formal, baik struktur 
maupun substansinya 

o Auditi telah 
mengimplementasikan sebagian 
besar kegiatan dalam rangka 
implementasi pengelolaan 
fauna dilindungi sesuai dengan 
dokumen perencanaan. 
Pengelolaan yang dilakukan 
melalui pendekatan kawasan 
dan belum secara spesifik 
langsung terhadap jenis 
dilindungi. Auditi belum 
memiliki prioritas pengelolaan 
pada jenis fauna dilindungi 
yang memiliki status Critically 
Endangered. 

Terdapat indikasi gangguan 
terhadap kondisi fauna dilindungi 
dengan penurunan nilai indeks 
keanekaragaman hayati (H’) dan 
jumlah jenis yang teridentifikasi 

SEDANG 

o Terdapat prosedur pengelolaan 
fauna dilindungi, langka dan 
atau jarang, endemik dan 
terancam punah skala habitat.  
Dokumen prosedur telah 
mengacu pada peraturan 
perundangan yang berlaku. 

o Auditi telah melakukan kegiatan 
dalam rangka implementasi 
pengelolaan fauna dilindungi, 
namun belum seluruhnya 
sesuai dengan prosedur kerja 
yang telah disusun.  
Pengelolaan yang dilakukan 
melalui pendekatan kawasan 
dan belum secara spesifik pada 
jenis-jenis berdasarkan status 
perlindungannya. 

 Kondisi spesies fauna 
dilindungi dan/atau jarang, 
langka dan terancam punah 
dan endemik belum secara 
maksimal diketahui, 
dikarenakan belum tersedia 
secara lengkap jenis-jenis 
fauna dilindungi sesuai 
referensi/ peraturan dan rona 
awal AMDAL untuk dilakukan 

TETAP 
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pada areal yang dipertahankan 
sebagai hutan.  Namun demikian 
terdapat upayapengelolaan yang 
dilakukan oleh pemegang izin 
melalui pengelolaan kawasan 
lindung, sosialisasi, pemasangan 
papan larangan berburu, dan 
kegiatan patroli 

pemeliharaan, perlindungan, 
dan monitoring.  Namun 
dalam hal ini terdapat upaya 
penanggulangan dan 
pengelolaan secara habitat 
diantaranya melalui 
pengalokasian kawasan 
lindung, sosialisasi, patroli 
serta pemasangan papan 
amaran. 

4. SOSIAL    

 4. 1. Kejelasan deliniasi  
kawasan  
operasional  
perusahaan/ 
pemegang izin 
dengan kawasan 
masyarakat hukum 
adat dan/atau 
masyarakat 
setempat. 

BAIK 

- Auditi mempunyai beberapa 
laporan tentang masyarakat 
seperti; dokumen Amdal tahun 
2002 PT. Madukoro Lestari, 
Social Impact Assessment, 
data sosial dan profile 3 desa 
yang berada di sekitar 
perusahaan, yaitu; Desa 
Pangkalan Terap, Sungai Ara 
dan Kuala Panduk. Rencana 
pemanfaatan SDA terdapat 
dalam dokumen RKUPHHK-HTI 
tahun 2017-2026 dan 
RKTUPHHK-HTI tahun 2020. 
Informasi tambahan adalah 
data dari Badan Pusat Statistik 
berupa Kecamatan Teluk 
Meranti dalam angka 2020, 
Kecamatan Pelalawan dalam 
angka 2020 dan Kabupaten 
Pelalawan dalam angka 2020. 
Namun belum ada kajian atau 
studi mengenai sejarah dan 
hubungan masyarakat desa 
dengan hutan 

- Tersedia prosedur operasional 
standar sebagai pedoman 
dalam penyelesaian konflik 
kawasan, seperti; POS 
perlindungan hutan, POS 
protokol konflik, POS 
penanganan kegiatan tindakan 
ancaman keamanan dan POS 
penanganan kasus sosial 
masyarakat dan hubungan 
para pihak. Kades Sungai Ara 
sudah memberikan penjelasan 
bahwa lokasi areal kerja PT 
Madukoro Lestari sangat jauh  
dari pemukiman, sehingga 
tidak ada warga yang 
membuka lading dilokasi 
tersebut. 

- Auditi memiliki prosedur 
operasional standar untuk 
mengakui hak hak dasar 
masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 
perencanaan SDA. POS yang 
tersedia adalah; Survey data 
masyarakat, Sosialisasi dan 
pelaporan kegiatan Community 

BAIK  

 Informasi umum mengenai 
keadaan masyarakat di sekitar 
PT Madukoro Lestari dapat 
ditemukan pada laporan yang 
disusun oleh Badan Statistik 
Kabupaten Pelalawan tahun 
2021. Terdapat laporan 
AMDAL, Social Impact 
Assessment dan profile 3 
Desa di sekitar perusahaan. 
Rencana pemanfaatan SDA 
oleh pemegang izin dapat 
dilihat pada Revisi RKUPHHK-
HTI tahun 2017-2026 dan 
RKTUPHHK-HTI tahun 2021. 
Namun auditi belum 
melakukan kajian/studi untuk 
mendapatkan informasi 
lengkap mengenai 
keberadaan masyarakat desa, 
hak hak masyarakat terkait 
hutan dan juga tradisi terkait 
dengan  hutan, yang 
merupakan Car’s pada 
penilikan tahun ke 3. 

 Masih terjaga dengan baik 
mekanisme penyelesaian 
konflik batas kawasan yang 
disusun dalam bentuk 
prosedur operasional standar 
(POS). POS yang dimiliki   
adalah; POS Perlindungan 
Hutan, POS Protokol Resolusi 
Konflik, POS Penanganan 
kegiatan tindakan ancaman 
keamanan dan POS 
Penanganan kasus sosial 
masyarakat dan hubungan 
para pihak. POS yang dimiliki 
sudah merujuk pada undang 
undang dan peraturan 
pemerintah yang relevan. POS 
yang dimiliki sudah lengkap, 
jelas dan dapat menjadi 
panduan di lapangan untuk 
menyelesaikan konflik batas 
kawasan. 

 Masih terjaga dengan baik 
mekanisme pengakuan 
terhadap hak hak dasar 
masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 
perencanaan SDA, yang telah 

TETAP 
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Development, Pelaksanaan 
program, pengembangan 
perekonomian pedesaan, dan 
pengembangan infrastruktur 
sosial. Semua POS masih 
relevan dengan kebutuhan 
lapangan dan  dapat 
digunakan sebagai rujukan. 

- Kawasan yang digunakan oleh 
perusahaan berbatasan 
langsung dengan dengan 
perusahaan lain, seperti PT 
Andalan Pulp and Paper, CV 
Alam Lestari, PT Bhakti Praja  
Mulia dan PT Harapan Jaya 
Makmur Lestari. Pengakuan 
dari Kades yang berada 
disekitar perusahaan, tidak ada 
warga yang membuka lahan 
dan pemukiman di areal kerja 
perusahaan. Dengan demikian, 
verifier 4.1.4 tidak dapat 
diterapkan 

Pengakuan dari Kades Sungai 
Ara, Haryono, masyarakat sudah 
mengetahui luas areal yang 
menjadi wilayah kerja PT 
Madukoro Lestari. Informasi luas 
areal kerja ini diketahui pada 
saat pembahasan tanaman 
kehidupan, sehingga secara 
proporsional, telah disepakati 
luasan tanaman kehidupan untuk 
masing masing Desa.  Tidak ada 
pernyataan tertulis yang 
menunjukkan para pihak di desa 
telah mengetahui luas dan batas 
areal kerja PT Madukoro Lestari. 

disusun dalam bentuk 
prosedur operasi standar 
(POS).  POS yang dimiliki 
adalah; POS  Survey data 
masyarakat, POS Sosialisasi 
dan pelaporan kegiatan 
Community Development, 
POS Pengajuan dan 
Pelaksanaan program, POS 
Pengembangan perekonomian 
pedesaan, POS Program dan 
pengembangan infrastruktur 
sosial. POS yang dimiliki 
sudah merujuk pada undang 
undang dan peraturan 
pemerintah yang relevan. 
Prosedur diatas telah disusun 
dengan jelas, sesuai 
kebutuhan dan dapat 
diimplementasikan di 
lapangan. 

 Areal PT Madukoro Lestari 
tidak berbatasan langsung 
dengan pemukiman 
masyarakat desa sekitar. 
Auditi memilliki peta 
administrasi wilayah desa, 
Skala 1 : 400.000, yang 
menunjukkan jarak Kantor 
Madukoro Lestari ke desa 
sekitar konsesi. Jarak terdekat 
adalah 131,5 Km yaitu ke 
Desa Kuala Panduk. Auditi 
memiliki peta yang 
menunjukkan areal 
perusahaaan berbatasan 
langsung dengan dengan 
perusahaan lain, yaitu; PT 
Andalan Pulp and Paper, CV 
Alam Lestari, PT Bhakti Praja  
Mulia dan PT Harapan Jaya 
Makmur Lestari. Dalam 
wawancara dengan Haryono, 
Kades Sungai Ara diakui tidak 
ada masyarakat desa yang 
membuka lahan dan membuat 
pemukiman di lokasi 
perusahaan. 
Mempertimbangkan fakta 
fakta yang disebutkan diatas, 
maka verifier 4.1.4 tidak dapa 
diterapkan. 

o Auditi memiliki bukti 
pelaksanaan sosialisasi di Desa 
Pangkalan Terap tanggal 4 
Januari 2021 dan sosialisasi di 
Desa Sungai Ara pada tanggal 
18 Maret 2021.   Namun tidak 
ada materi sosialisasi yang 
dapat menunjukkan kepada 
masyarakat tentang luas dan 
batas areal PT Madukoro 
Lestari. Berita acara yang 
dimiliki hanya menunjukkan 
tanggal pelaksanaan 
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sosialisasi, yang dilengkapi 
dengan daftar hadir. 

 4. 2. Implementasi 
tanggung jawab 
sosial perusahaan  
sesuai dengan 
peraturan dan 
perundangan yang 
berlaku. 

BAIK 

- Pelaksanaan tanggung jawab 
sosial perusahaan pada masa 
pandemi covid 19 telah 
diarahkan pada penanganan 
dampak sosial ekonomi 
masyarakat. Hal ini sesuai 
dengan himbauan pemerintah, 
diantaranya himbauan dari 
Dirjen Pengelolan Hutan 
Produksi Lestari, Kementerian 
Lingkungan hidup dan 
Kehutanan kepada anggota 
Asosiasi Pengusaha Hutan 
Indonesia  dan himbauan dari 
Dinas Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Propinsi Riau 
kepada perusahaan. Komitmen 
perusahaan untuk tanggung 
jawab sosial kepada 
masyarakat juga sudah 
diwujudkan dalam MOU 
tanaman kehidupan 

- Auditi memiliki mekanisme 
pelaksanaaan kewajiban sosial 
PT Madukoro Lestari pada 
masyarakat sekitar dalam 
bentuk prosedur operasional 
standar, antara lain; POS 
Survey data masyarakat, 
Sosialisasi dan pelaporan 
kegiatan Community 
Development, Pengajuan dan 
Pelaksanaan program, 
pengembangan perekonomian 
pedesaan serta Program dan 
pengembangan infrastruktur 
sosial. Juga sudah dicatatkan 
MOU tanaman kehidupan yang 
menyebutkan luas lahan untuk 
masing masing desa, masa 
panen dan bentuk tanaman 

- Auditi memiliki bukti 
pelaksanaan sosialisasi di Desa 
Sungai Ara pada tanggal 4 Mei 
2020 dan sosialisasi di Desa 
Pangkalan Terap pada tanggal 
15 Juni 2020. Kedua kegiatan 
ini bertujuan untuk 
menyampaikan Visi dan Misi 
perusahaan. Namun tidak 
tersedia materi sosialisasi dan 
tidak ada notulensi kegiatan 
yang menunjukkan proses 
pada saat sosialisasi 
berlangsung. Terbatasnya 
masyarakat dalam acara 
sosialisasi tahun 2020 juga 
untuk mengurangi penyebaran 
virus Covid 19 

- PT Madukoro Lestari telah 
memberikan paket sembako 
sebanyak 50 paket di Desa 
Pangkalan Terap, dengan jenis 
bantuan; beras 5 kg, mie 

BAIK  

 Auditi memiliki dokumen 
panduan tanggung jawab 
sosial yang disusun dalam 
Revisi RKUPHHK-HTI Tahun 
2017 – 2026, dan RKTUPHHK-
HTI tahun 2021. Pada tata 
ruang Revisi RKUPHHK-HTI 
tahun 2017 – 2026 telah 
dialokasikan areal  tanaman 
kehidupan seluas 1.250 Ha. 
Telah dibuat kerjasama 
pengelolaan tanaman 
kehidupan dengan Desa 
Pangkalan Terap dan Desa 
Sungai Ara. PT Madukoro 
Lestari telah merealisasikan 
kerjasama pengelolaan 
tanaman kehidupan dengan 
masyarakat desa sebagai 
wujud tanggung jawab sosial. 
Terdapat Rencana 
Operasional tahun 2021 
dengan lima jenis yaitu 
dibidang Bidang pendidikan, 
keagamaan, ekonomi, sarana 
dan sosial lingkungan dengan 
total anggaran sebesar Rp 
27.000.000. 

 Auditi masih menjaga 
mekanisme pelaksanaaan 
kewajiban sosial PT Madukoro 
Lestari pada masyarakat 
sekitar, yang disusun  dalam 
bentuk prosedur operasional 
standar (POS). POS yang 
dimiliki adalah: POS Survey 
data masyarakat, POS 
Sosialisasi dan pelaporan 
kegiatan Community 
Development, POS Pengajuan 
dan Pelaksanaan program, 
POS Pengembangan 
perekonomian pedesaan, POS 
Program dan pengembangan 
infrastruktur sosial. Program 
tahunan CD ditetapkan 
melalui rapat evaluasi dana 
penetapan anggaran 
mengikuti jadwal penetapan 
anggaran perusahaan yang 
diselenggarakan setiap 
tahun.Untuk mekanisme 
tanaman kehidupan, telah 
diatur dalam MOU yang  
disepakati bersama dan telah 
dicatatkan pada notaris H 
Riyanto, SH, MKn. Mekanisme 
yang dimiliki sudah jelas dan 
dapat digunakan sebagai 
panduan dalam pelaksanaan 
tanggung jawab sosial Auditi 
masih menjaga mekanisme 
pelaksanaaan kewajiban sosial 
PT Madukoro Lestari pada 
masyarakat sekitar, yang 

TETAP 
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instan 1 dus dan minyak 
goreng 1 lt. Namun 
penyerahan bantuan hanya 
dilakukan pada satu desa 
binaan. Juga tidak ada  
penjelasan lebih jauh 
bagaimana prioritas 
penyerahan bantuan, 
dikarenakan jumlah paket yang 
diserahkan tidak mencakup 
semua warga yang terdampak 
covid 19 

Perusahaan sudah 
mendokumentasikan penyerahan 
paket sembako yang terdiri dari; 
beras 5 kg, mie instan 1 dus dan 
minyak goreng 1 lt.  
Dokumentasi juga sudah 
dilengkapi dengan foto dan 
berita acara penyerahan 

disusun  dalam bentuk 
prosedur operasional standar 
(POS). POS yang dimiliki 
adalah: POS Survey data 
masyarakat, POS Sosialisasi 
dan pelaporan kegiatan 
Community Development, 
POS Pengajuan dan 
Pelaksanaan program, POS 
Pengembangan perekonomian 
pedesaan, POS Program dan 
pengembangan infrastruktur 
sosial. Program tahunan CD 
ditetapkan melalui rapat 
evaluasi dana penetapan 
anggaran mengikuti jadwal 
penetapan anggaran 
perusahaan yang 
diselenggarakan setiap 
tahun.Untuk mekanisme 
tanaman kehidupan, telah 
diatur dalam MOU yang  
disepakati bersama dan telah 
dicatatkan pada notaris H 
Riyanto, SH, MKn. Mekanisme 
yang dimiliki sudah jelas dan 
dapat digunakan sebagai 
panduan dalam pelaksanaan 
tanggung jawab sosial. 

 Terdapat bukti pelaksanaan 
sosialisasi di Desa Pangkalan 
Terap pada tanggal 4 Januari 
2021, dan di Desa Sungai Ara 
pada tanggal 18 Maret 2021. 
Bukti kegiatan berupa berita 
acara dan foto kegiatan. 
Acara sosialisasi dilakukan 
dikantor pemerintahan desa 
dan dihadiri oleh pejabat desa 
dan masyarakat. PT Madukoro 
Lestari telah menyampaikan 
Visi dan Misi perusahaan. 
Tidak dapat ditunjukkan detail 
materi sosialisasi, yang dapat 
dibaca oleh masyarakat desa. 
Tidak tersedia notulensi untuk 
setiap sosialisasi yang telah 
dilaksanakan. Auditi belum 
dapat memenuhi CARs pada 
penilikan ke-3. 

 PT Madukoro Lestari telah 
menyalurkan bantuan kepada 
masyarakat dengan total Rp 
17.925.500, selama 
pelaksanaan RKT tahun 2020. 
Bantuan digunakan untuk 
mengurangi  dampak pandemi 
covid 19 yang dirasakan 
masyarakat sekitar. PT 
Madukoro Lestari telah 
memberikan paket sembako 
sebanyak 50 paket di Desa 
Pangkalan Terap yang masing 
masing paket terdiri dari beras 
5 Kg dan mie instant 1 dus. 
Total anggaran yang telah 
disalurkan sepanjang tahun 
2020 adalah 71,7 % (Rp 
17.925.500) dari total 
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anggaran Rp 25.000.000. 
Pada tahun 2021 PT 
Madukoro Lestari telah 
menyalurkan bantuan untuk 
Desa Sungai Ara dalam 
bentuk pemberian printer 
multifungsi dengan nilai 
bantuan sebesar Rp 
4.888.000. Presentase 
anggaran yang telah 
disalurkan adalah 18 % (Rp 
4.888.000) dari total rencana 
Rp 27.000.000. 

o Untuk pelaksanaan RKT tahun 
2020, PT Madukoro Lestari 
telah mendokumentasikan 
penyerahan bantuan dalam 
rangka mengurangi  dampak 
pandemi covid 19 yang 
dirasakan masyarakat sekitar. 
Terdapat berita acara untuk 
penyerahan paket sembako 
sebanyak 50 paket di Desa 
Pangkalan Terap. Terdapat 
laporan pelaksanaan CSR PT 
Madukoro Lestari tahun 2020, 
yang disampaikan kepada 
Kepala Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Propinsi 
Riau. Untuk pelaksanaan 
tanggung jawab sosial tahun 
2021, PT Madukoro Lestari 
telah menyalurkan bantuan 
kepada Desa Sungai Ara 
berupa penyerahan satu unit 
printer multifungsi. Sebagai 
bukti penunjang telah 
ditunjukkan berita acara 
penyerahan printer dan foto 
kegiatan. 

 4. 3. Ketersedia an 
mekanisme dan 
implementasi  
distribusi manfaat  
yang adil antar para 
pihak 

SEDANG 

- Data dan informasi masyarakat 
hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang 
terlibat, tergantung, 
terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH, dapat 
ditelusuri pada dokumen yang 
sudah dimiliki oleh auditi, yaitu 
Dokumen Amdal PT. Madukoro 
Lestari, laporan Social Impact 
Assessment,  data dan profile 
desa. Informasi mengenai 
kondisi sosial ekonomi juga 
dapat ditemukan pada 
RKUPHHK-HTI Tahun 2017-
2026 dan RKTPHHK-HTI tahun 
2020. Namun belum tersedia 
kajian yang menjelaskan tren 
pergeseran pola kehidupan 
masyarakat disekitar hutan, 
terkait dengan pemanfaatan 
sumber daya hutan 

- Auditi telah mengatur 
mekanisme pelaksanaan 
peningkatan peran serta dan 
aktifitas ekonomi masyarakat, 
dalam bentuk prosedur operasi 

SEDANG 

 Areal kerja PT Madukoro 
Lestari masuk dalam wilayah 
administrasi Desa Pangkalan 
Terap dan Desa Sungai Ara. 
Terdapat Laporan Amdal 
IUPHHK-HTI PT. Madukoro 
Lestari yang dibuat tahun 
2002. Terdapat laporan Social 
Impact Assessment. Terdapat 
profile Desa Pangkalan Terap 
dan profile Desa Sungai Ara. 
Rencana pengembangan 
masyarakat oleh PT Madukoro 
Lestari telah disusun dalam 
Revisi RKUPHHK-HTI tahun 
2017-2026 dan RKTUPHHK-
HTI tahun 2021.  Auditi belum 
melakukan kajian untuk 
mengetahui tren pergeseran 
pola kehidupan masyarakat 
disekitar hutan, terkait 
dengan pemanfaatan sumber 
daya hutan, yang menjadi 
CARs pada penilikan ke-3. 

 Auditi masih 
mendokumentasikan dengan 
baik mekanisme peningkatan 

TETAP 
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standar (POS). POS yang 
dimiliki adalah; Survey data 
masyarakat, Sosialisasi dan 
pelaporan program CD, 
Pengajuan dan pelaksanaan 
program, Pengembangan 
perekonomian pedesaan dan 
program pengembangan 
infrastruktur sosial. Semua POS 
diatas  sudah cukup dan jelas 
sehingga dapat digunakan 
sebagai panduan pelaksanaan 
lapangan 

- PT Madukoro Lestari 
mempunyai dokumen 
perencanaan untuk 
peningkatan peran serta 
masyarakat, berupa; 
RKUPHHK-HTI 2017 – 2026  
dan RKTUPHHK-HTI Tahun 
2020. Rencana kelestarian 
sosial yang akan dilaksanakan 
adalah kemitraan dalam 
pengelolaan tanaman 
kehidupan dan kemitraan 
dalam kegiatan HTI. Juga 
rencana pembentukan 
koperasi, pembentukan 
kelompok masyarakat dan 
pengikatan kerjasama. Namun 
belum tersedia rencana 
tahunan kegiatan peningkatan 
peran serta dan aktifitas 
ekonomi masyarakat yang 
disusun dengan kerangka 
logical frame work (LFA), yang 
memuat keterangan detail 
mengenai; sasaran kegiatan, 
jenis kegiatan, anggaran, 
indikator keberhasilan dan 
jadwal pelaksanaan kegiatan 

- PT Madukoro Lestari telah 
memberikan paket sembako 
sebanyak 50 paket di Desa 
Pangkalan Terap, yang terdiri 
dari; beras 5 kg, mie instan 1 
dus dan minyak goreng 1 lt. 
Desa lainnya, tidak 
mendapatkan bantuan dengan 
pertimbangan sudah diberi 
bantuan oleh perusahaan lain. 
Bantuan yang diberikan masih 
merupakan program 
berdampak sesaat. Perusahaan 
belum dapat menunjukkan 
adanya program 
pemberdayaan ekonomi yang 
berdampak luas dan memberi 
manfaat jangka Panjang. 

Manajemen PT Madukoro Lestari, 
telah membuat pernyataan 
bahwa perusahaan menyambut 
himbauan pemerintah dan akan 
menyalurkan bantuan pada 
masyarakat sekitar. Terdapat 
berita acara untuk penyerahan 
paket sembako sebanyak 50 
paket di Desa Pangkalan Terap. 
Kegiatan penyerahan bantuan 

peran serta dan aktifitas 
ekonomi masyarakat hukum 
adat atau masyarakat 
setempat yang disusun dalam 
bentuk Prosedur Operasional 
Standar (POS). POS yang 
tersedia adalah; POS Survey 
data masyarakat, POS 
Sosialisasi dan pelaporan 
kegiatan Community 
Development, POS Pengajuan 
dan Pelaksanaan program, 
POS program pengembangan 
perekonomian pedesaan, POS 
Program dan pengembangan 
infrastruktur sosial, dan POS 
Penerimaan karyawan. 
Prosedur dalam penyusunan 
program CD, Humas 
melakukan verifikasi dan 
alasan mengapa suatu 
program layak untuk 
dilaksanakan. Selanjutnya 
Humas Menyusun biaya dan 
mereferensikan kegiatan 
kepada Kepala Lapangan. 
Prosedur operasional standar 
yang dimiliki sudah cukup dan 
jelas sehingga dapat 
digunakan sebagai panduan 
pelaksanaan di lapangan. 

 Dokumen rencana pemegang 
izin mengenai kegiatan 
peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 
yang dimiliki perusahaan 
adalah Revisi RKUPHHK-HTI 
tahun 2017-2026 dan 
RKTUPHHK-HTI tahun 2021.  
Rencana kegiatan kelola sosial 
dalam perencanaan 
RKTPHHK-HTI 2021 adalah  
pembangunan infrastruktur 
bidang keagamaan, kerjasama 
dengan koperasi sekitar hutan 
dan membangun kemitraan 
usaha. Tersedia Rencana 
operasional tahun 2021, 
dengan bidang kegiatan: 
Bidang pendidikan, 
keagamaan, eknomi, sarana, 
sosial dan lingkungan. Total 
rencana kegiatan tahun 2021 
adalah Rp 27.000.000. 
Perusahaan mempunyai 
laporan Social Impact 
Assessment, namun masih 
sebatas menganalisis dampak 
bantuan perusahaan yang 
telah disalurkan kepada 
masyarakat. Auditi belum 
membuat rencana tahunan 
kegiatan dengan kerangka 
logical frame work (LFA), 
dengan detail sasaran 
kegiatan, jenis kegiatan, 
anggaran, indikator 
keberhasilan dan jadwal 
pelaksanaan kegiatan, yang 
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telah didokumentasikan dengan 
baik berupa berita acara yang 
menyebutkan setiap paket 
bantuan terdiri dari; beras 5 kg, 
mie instan 1 dus dan minyak 
goreng 1 lt. Dokumentasi juga 
telah dilengkapi dengan foto 
penyerahan bantuan. 

merupakan CARs pada 
penilikan tahun ke 3. 

 PT Madukoro Lestari telah 
merespon himbauan 
pemerintah untuk 
berpartisipasi dalam respon 
covid 19 tahun 2020, melalui 
penyerahan  paket sembako. 
Sebanyak 50 paket sembako 
telah diberikan di Desa 
Pangkalan Terap. Total 
anggaran yang telah 
disalurkan sepanjang tahun 
2020 adalah Rp 17.925.500. 
Pada tahun 2021 PT 
Madukoro Lestari telah 
menyalurkan bantuan untuk 
Desa Sungai Ara dalam 
bentuk pemberian printer 
multifungsi. Sampai dengan 
pelaksanaan audit penilikan 
ke-4 total anggaraan yang 
sudah disalurkan adalah Rp 
4.888.000. Auditi belum 
melakukan kegiatan 
pemberdayaan ekonomi di 
desa yang berdampak luas 
dan memberi manfaat jangka 
Panjang, yang menjadi CARs 
pada penilikan ke-3. 

 PT Madukoro Lestari telah 
mendukung gerakan 
pemerintah mempercepat 
penanganan covid 19 tahun 
2020, melalui penyerahan 
paket sembako sebanyak 50 
paket di Desa Pangkalan 
Terap. Total anggaran yang 
telah didistribusikan kepada 
masyarakat sepanjang tahun  
2020 adalah Rp 17.925.500. 
Pada tahun 2021 PT 
Madukoro Lestari telah 
menyalurkan bantuan untuk 
Desa Sungai Ara dalam 
bentuk pemberian printer 
multifungsi, dengan biaya Rp 
4.888.000. Distribusi manfaat 
kepada karyawan telah 
dilakukan melalui pemberian 
gaji dan fasilitas pendukung 
kerja. Uji petik pada salah 
satu karyawan, yang 
bersangkutan menerima gaji 
bruto sebesar Rp 4.396.000. 
Selain itu karyawan masih 
mendapatkan bonus yang 
sifatnya tidak tetap yaitu; 
insentive produksi, tunjangan 
hutan, flexi dan HTOP. Untuk 
iuran kepada negara, 
sepanjang tahun 2021 PT 
Madukoro Lestari telah 
membayarkan PSDH bulan 
Januari sampai Oktober 
dengan total Rp 108.296.092. 
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 4. 4. Keberadaan  
mekanisme  resolusi 
konflik yang handal 

BAIK 

- Auditi telah mempunyai 
mekanisme untuk resolusi 
konflik yang disusun dalam 
bentuk prosedur operasional 
standar (POS), diantaranya; 
POS Perlindungan Hutan, POS 
Protokol Resolusi Konflik, POS 
Penanganan kegiatan tindakan 
ancaman keamanan, POS 
Penanganan kasus sosial 
masyarakat dan hubungan 
para pihak. Prosedur 
operasional standar dimiliki 
sudah cukup dan jelas dan 
dapat menjadi panduan untuk 
penyelesaian konflik di 
lapangan. 

- Auditi telah menyusun 
pemetaan konflik, yang 
merupakan representasi dari 
pihak pihak yang terlibat dalam 
konflik antara perusahaan dan 
masyarakat disekitar. 
Pemetaan konflik telah 
menunjukkan indikator dan 
nilai status.  Tersedia laporan 
monitoring dan evaluasi 
pemetaan konflik yang 
menyebutkan bahwa selama 
tahun 2019 tidak ada konflik 
yang terjadi. Kejadian nihil 
konflik diperkuat dengan 
pernyataan dari Kades Sungai 
Ara dan Kepala Lapangan 

- Auditi telah memahami bahwa 
kelembagaan resolusi konflik 
adalah organisasi parapihak 
yang dapat membantu 
penyelesaian konflik yang 
terjadi dengan masyarakat 
sekitar. Telah tersedia daftar 
tokoh tokoh masyarakat desa 
untuk memfasilitasi komunikasi 
dengan masyarakat. Namun 
belum dapat ditunjukkan 
adanya dana dalam budget 
program tahunan, yang dapat 
digunakan untuk mendukung 
operasional kelembagaan 
resolusi konflik. 

Tersedia laporan monitoring dan 
evaluasi pemetaan konflik yang 
menyebutkan nihil konflik pada 
pelaksanaan RKT 2019. Kades 
Sungai Ara juga memberikan  
klarifikasi tidak ada konflik 
selama tahun 2019. Areal kerja 
PT Madukoro Lestari tidak 
bersinggungan langsung dengan 
pemukiman masyarakat, tapi 
berbatasan dengan perusahaan 
lain. Peta rute jalan 
menunjukkan informasi jarak ke 
Desa Pangkalan Terap lebih 
kurang 135,5 Km dan Jarak ke 
Desa Sungai Ara lebih kurang 
139, km   

BAIK  

 Auditi masih menjaga dengan 
baik mekanisme resolusi 
konflik yang disusun dalam 
bentuk prosedur operasional 
standar (POS). POS yang 
tersedia adalah; POS 
Perlindungan Hutan, POS 
Protokol Resolusi Konflik, POS 
Penanganan kegiatan 
tindakan ancaman keamanan, 
POS Penanganan kasus sosial 
masyarakat dan hubungan 
para pihak. Ruang lingkup 
dari prosedur mencakup 
tahapan tahapan dari semua 
pihak dan khususnya sosial 
kemasyarakatan yang berada 
di sekitar areal konsesi atau 
areal kerja.  Prosedur 
operasional standar dimiliki 
sudah cukup, jelas dan dapat 
dijadikan panduan untuk 
penyelesaian konflik di 
lapangan. 

 Tersedia laporan monitoring 
dan evaluasi pemetaan konflik 
yang menyebutkan potensi 
yang mungkin timbul terkait 
pelaksanaan RKT 2021. 
Terdapat peta rute jalan dari 
kantor PT Madukoro Lestari ke 
desa sekitar. Terdapat peta 
yang menunjukkan batas 
perusahaan berbatasan 
langsung dengan dengan 
perusahaan lain, yaitu; PT 
Andalan Pulp and Paper, CV 
Alam Lestari,  PT Bhakti Praja  
Mulia dan PT Harapan Jaya 
Makmur Lestari. Auditi telah 
menyusun pemetaan sesuai 
dengan Perdirjen no 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 
tentang pedoman pemetaan 
potensi resolusi konflik pada 
pemegang IUPPHK dalam 
hutan produksi. Namun 
pemetaan konflik yang 
disusun PT Madukoro Lestari, 
belum memaparkan potensi 
konflik di lapangan. 

 Auditi masih menjaga dan 
memperbaharui daftar tokoh 
tokoh masyarakat desa untuk 
memfasilitasi komunikasi 
dengan masyarakat. Namun 
belum ada kegiatan lanjutan 
setelah identifikasi para pihak 
ini. Auditi belum belum dapat 
menunjukkan adanya dana 
dalam budget program 
tahunan, yang dapat 
digunakan untuk mendukung 
operasional kelembagaan 
resolusi konflik. CARs pada 
penilikan tahun ke 3 belum 
dipenuhi. 

 

TETAP 
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o Tersedia laporan monitoring 
dan evaluasi pemetaan konflik 
yang menyebutkan nihil konflik 
pada pelaksanaan RKT 2021. 
Laporan Humas PT Madukoro 
Lestari sepanjang pelaksanaan 
RKT tahun 2021 tidak terjadi 
konflik antara perusahaan 
dengan masyarakat desa. 
Pengakuan dari Kepala Desa 
Sei Ara, Haryono, masyarakat 
desa Sei Ara tidak memiliki 
ladang garapan dan 
pemukiman di areal kerja PT 
Madukoro Lestari. Terdapat 
peta rute jalan dari kantor PT 
Ma ke desa sekitar konsesi 
yang menunjukkan jarak ke 
desa desa terdekat. Terdapat 
peta yang menunjukkan lokasi 
PT Madukoro Lestari tidak 
bersinggungan langsung 
dengan pemukiman 
masyarakat. Batas batas areal 
kerja berbatasan dengan 
perusahaan lain. 

 4. 5. Perlindungan, 
Pengem bangan dan 
Peningkat an 
kesejahteraan 
Tenaga Kerja 

BAIK  

- Auditi telah memiliki sarana 
untuk praktik hubungan 
industrial melalui;   
musyawarah Serikat Pekerja 
PT Madukoro Lestari dalam 
pengesahan Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga, 
keanggotaan Serikat Pekerja 
PT Madukoro Lestari tahun 
2020, peraturan perusahaan, 
dan tersedia sarana 
penyampaian keluhan, yang 
diatur dalam POS penanganan 
keluh kesah karyawan. 
Perusahaan akan membantu 
penyelesaian perselisihan 
antara karyawan dan 
manajemen, sebelum 
ditingkatkan pada perselisihan 
hubungan industrial. 

- Terdapat rencana training 
untuk tahun 2020 bagi 
karyawan PT Madukoro Lestari. 
Rencana training tersebut telah 
dilaksanakan yaitu, penyegaran 
teknis Ganis Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari, refreshment 
training inventori dan 
refreshment inventori dengan 
total peserta pelatihan 
sebanyak 8 orang. Belum 
dapat ditunjukkan 
perencanaan pelatihan sudah 
disusun dengan penilaian 
kebutuhan pelatihan 

- Auditi telah memiliki standar 
jenjang karir yang disusun 
dalam bentuk prosedur operasi 
standar (POS), seperti; People 
Review Program, promosi, 

BAIK  

 Auditi dapat menunjukkan 
adanya pelaksanaan 
hubungan industrial di 
lingkungan PT Madukoro 
Lestari, dengan bukti; telah 
dicatatkannya pengurus unit 
kerja perjuangan rimba lestari 
pada kantor Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Pelalawan, 
tanggal 16 Juni tahun 2020. 
Tersedia Perjanjian Kerja 
Bersama antara PT Madukoro 
Lestari dengan pengurus unit 
kerja perjuangan rimba lestari 
tahun 2017, dengan 
pengesahan Kepala Dinas 
Ketenagakerjaan dan 
Transmigrasi Provinsi Riau. 
PKB berlaku sejak tanggal 5 
Oktober 2020 – 5 Oktober 
2022. Tersedia sarana 
penyampaian keluhan, yang 
diatur dalam POS penanganan 
keluh kesah karyawan. 
Perusahaan akan 
memfasilitasi penyelesaian 
perselisihan antara karyawan 
dan manajemen, bilamana 
dibutuhkan mediator dari 
pihak pemerintah 

 PT Madukoro Lestari telah 
menyusun rencana training 
untuk tahun 2021, yaitu: 
Resilience and stress 
management, Refresh 
technical plantation for 
mandor, Refresh inventory, 
Survey and mapping, 
Operation and maintenance 
manual chainsaw. Total 
peserta yang direncanakan 

TETAP 
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pelatihan, dan penerimaan 
karyawan. Telah dilaksanakan 
penilaian tahunan untuk 
menilai pencapaian individu. 
Promosi telah diberikan pada 
karyawan disertai dengan 
penyesuaian haknya. 

PT Madukoro Lestari sudah 
menerapkan kebijakan 
pengupahan dengan 
membayarkan gaji karyawan 
diatas UMK Kabupaten Pelalawan 
tahun 2020. Selain upah, 
karyawan masih mendapatkan 
bonus. Karyawan sudah 
diikutsertakan dalam BJPS yang 
ditunjukkan dengan terbitnya 
kartu keanggotaan. Juga 
terdapat tambahan fasilitas 
Kesehatan. Tersedia fasilitas 
pendukung karyawan untuk 
bekerja seperti tempat tinggal 
dan kendaraan 

untuk mengikuti pelatihan 
berjumlah 9 orang. Terdapat 
bukti realisasi 100% 
pelaksanaan training pada 
tahun 2021. Namun auditi 
belum dapat menunjukkan 
telah dilakukan analis 
kebutuhan pelatihan sebagai 
dasar penyusunan rencana 
pelatihan tahunan, yang 
menjadi Cars pada penilikan 
ke-3   

 Auditi masih menjada 
panduan untuk jenjang karir 
karyawan yang disusun dalam 
bentuk prosedur operasi 
standar (POS). POS yang 
dimiliki adalah; POS People 
Review Program, POS 
promosi, POS Pelatihan dan 
POS penerimaan karyawan. 
Terdapat penilaian tahunan 
bagi karyawan untuk evaluasi 
menilai kinerja dan 
pencapaian target individu. 
Penilaian juga akan dijadikan 
pertimbangan untuk 
pemberian promosi. Tahun 
2021 perusahaan telah 
memberikan promosi kepada 
4 karyawan berupa kenaikan 
level. Penyesuaian hak atas 
promosi bagi karyawan 
bersangkutan akan terhitung 
mulai tanggal 1 April 2021 

o PT Madukoro Lestari sudah 
menerapkan kebijakan 
pengupahan sesuai dengan PP 
no 78 tahun 2015, dengan 
membayarkan gaji karyawan 
diatas upah minimum 
Kabupaten.  Uji petik pada 
salah satu karyawan, yang 
bersangkutan menerima gaji 
bruto sebesar Rp 4.396.000. 
Nilai tersebut telah melebihi 
UMK untuk Kabupaten 
Pelalawan telah ditetapkan Rp 
3.002.383,89,-. Selain itu 
karyawan masih mendapatkan 
bonus yang sifatnya tidak 
tetap yaitu; incentive produksi, 
tunjangan hutan, flexi dan 
HTOP. Terdapat bukti 
pembayaran iuran BPJS 
Tenaga Kerja dan BPJS 
Kesehatan untuk  bulan 
Oktober 2021. PT Madukoro 
telah menyediakan sarana dan 
prasarana bagi karyawan 
untuk penunjang pekerjaan di 
lapangan. Tersedia fasilitas 
kendaraan untuk penunjang 
kerja bagi karyawan 
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5. RESUME HASIL PENILIKAN VLK 

No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-3 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-4 
Progres 

Kinerja PHPL 

1 Prinsip 1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan   

 K1.1.   Areal unit 
manajemen hutan 
terletak di kawasan 
hutan produksi.  

   

 1.1.1. Pemegang izin 
mampu 
menunjukkan 
keabsahan Izin 
Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK) 

   

 a. Dokumen legal 
terkait perizinan 
usaha (SK IUPHHK) 

Memenuhi 

Auditi telah memiliki dokumen 
IUPHHK-HTI secara lengkap dan 
absah, serta berdasarkan Peta 
Kawasan Hutan Provinsi Riau 
(lampiran Kepmenlhk No. 
SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/20
16, tanggal 7 Desember 2016) 
menunjukan bahwa, seluruh areal 
kerja  Auditi merupakan kawasan 
hutan dengan fungsi Hutan 
Produksi Tetap. 

Memenuhi 
 Terdapat 

SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.2?
6/2020, tanggal 9 Juni 2020, 
tentang Penetapan Areal Kerja 
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Pada hutan 
Tanaman Industri (IUPHHK-
HTI) PT. Madukoro Seluas 
14.900,70 Di Kabupaten 
Pelalawan Provinsi Riau. 
Berdasarkan Peta Kawasan 
Hutan Provinsi Riau (lampiran 
Kepmenlhk No. 
SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/1
2/2016, tanggal 7 Desember 
2016) menunjukan bahwa, 
seluruh areal kerja  Auditi 
merupakan kawasan hutan 
dengan fungsi Hutan Produksi 
Tetap. 

Terpelihara 

 b. Bukti pemenuhan 
kewajiban Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu. 
(IIUPHHK) 

Memenuhi 

Terdapat bukti pembayaran Iuran 
IUPHHK-HTI kepada Negara, yang 
dibayarkan sesuai Surat Perintah 
Pembayaran Iuran Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Hutan Tanaman (SPP-IUPHHK-
HTI) Nomor 
522.1/PR/XII/2002/897 tanggal 3 
Desember 2002, sebesar Rp. 
39.000.000,- untuk areal seluas 
15.000 Ha. 

Memenuhi 
 Terdapat  SPP-IUPHHK-HTI 

Nomor 
522.1/PR/XII/2002/897 
tanggal 3 Desember 2002 
sebesar Rp. 39.000.000,- 
untuk areal seluas 15.000 ha. 
Kewajiban kepada Negara 
tersebut telah dibayarkan oleh 
pihak  perusahaan pada 
tanggal 8 September 2003 
melalui Bank Buana Indonesia  
An. Bendahara Umum Iuran 
HPH dan IHH Bank Indonesia 
Cabang Thamrin Jakarta. 

Terpelihara 

 c. Penggunaan 
kawasan yang sah 
di luar kegiatan 
IUPHHK (jika ada)  

Tidak diverifikasi : 
Di dalam areal kerja PT. 
Madukoro Lestari  tidak terdapat 
penggunaan kawasan secara 
sah di luar kegiatan IUPHHK. 

Tidak diverifikasi : 
 Di dalam areal kerja PT. 

Madukoro Lestari  tidak 
terdapat penggunaan 
kawasan secara sah di luar 
kegiatan IUPHHK. 

- 

2 Prinsip 2.  Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah  

 K2.1.  Pemegang izin 

memiliki rencana 

penebangan pada 

areal tebangan 

yang disahkan oleh 

pejabat yang 

berwenang. 
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No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-3 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-4 
Progres 

Kinerja PHPL 

 2.1.1.  RKUPHHK/ RPKH 
dan Rencana Kerja 
Tahunan (RKT/ 
Bagan Kerja/RTT) 
disahkan oleh yang 
berwenang. 

   

 a. Dokumen 
RKUPHHK/ RPKH, 
RKT/Bagan Kerja/ 
RTT beserta 
lampirannya yang 
telah disahkan oleh 
pejabat yang ber-
wenang, meliputi :  
- Dokumen 

RKUPHHK/RPKH & 
lampirannya yang 
disusun berdasar-
kan IHMB/risalah 
hutan dan 
dilaksanakan oleh 
Ganis PHPL 
Timber Cruising 
dan/atau Canhut.  

- Dokumen RKT/ 
RTT yang disusun 
berdasarkan RKU 
dan disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang atau 
yang disahkan 
secara self 
approval  

- Peta rencana PAK 
yang dibuat oleh 
Ganis PHPL 
Canhut 

Memenuhi 

Kelengkapan dan keabsahan 
dokumen RKUPHHK-HTI jangka 
waktu 10 tahun periode tahun 
2017 s/d 2026 Dalam Rangka 
Perbaikan Tata Kelola Gambut, 
dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 
2017/2018  dan revisi Dokumen 
RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 
beserta lampirannya dipenuhi 
seluruhnya. 

Memenuhi 
 Terdapat dokumen Revisi 

RKUPHHK-HTI jangka waktu 
10 tahun periode tahun 2017 
s/d 2026, beserta lampirannya 
yang telah mendapat 
persetujuan dari Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari an. Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sesuai Surat 
Keputusan Nomor: 
SK.6026/MenLHK-PHPL/UHP/ 
HPL.1/6/2019, tanggal 28 Juni 
2019 serta terdapat dokumen 
RKTUPHHK-HTI Tahun 2020  
dan Tahun 2021 beserta 
lampirannya dipenuhi 
seluruhnya. 

Terpelihara 

 b. Peta areal yang 

tidak boleh ditebang 

pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementa-sinya di 

lapangan 

Memenuhi 

Tersedia peta areal yang tidak 

boleh ditebang (Sempadan 

Sungai, KPPN dan KPSL) yang 

selanjutnya menjadi  Kawasan 

Fungsi Lindung Ekosistem Gambut 

yang berasal dari Perlindungan 

Setempat dan Kawasan Lindung 

Lainnya (KL-KFLEG), yang 

keberadaan dan upaya 

perlindungannya terbukti di 

lapangan. 

Memenuhi 

 Tersedia peta kerja RKT yang 

menggambarkan areal yang 

tidak boleh ditebang  yaitu ; 

Sempadan Sungai, KPPN dan 

KPSL serta  Kawasan Lindung 

Lainnya yang keberadaan dan 

upaya perlindungannya 

terbukti di lapangan. 

Terpelihara 

 c. Penandaan lokasi 
blok tebangan/ blok 
RKT/petak RTT 
yang jelas di peta 
dan terbukti di 
lapangan 

Memenuhi 

Keberadaan lokasi blok/petak 
tebangan tahun 2019 dan 2020 
terbukti di lapangan dan posisi 
serta identitasnya sesuai yang 
tercantum dalam dokumen 
RKTUPHHK-HTI dan peta kerja. 

Memenuhi 
 Terdapat lokasi blok/petak 

tebangan tahun 2020 dan 
2021 terbukti di lapangan dan 
posisi serta identitasnya 
sesuai yang tercantum dalam 
dokumen RKTUPHHK-HTI dan 
peta kerja.   

Terpelihara 

 K2.2.  Adanya rencana 
kerja yang sah  

   

 2.2.1. Pemegang izin   
hutan mempunyai 
rencana kerja yang 
sah sesuai dengan 
peraturan yang 
berlaku. 
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No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-3 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-4 
Progres 

Kinerja PHPL 

 a. Dokumen Rencana 
Kerja Usaha 
Pemanfa-atan Hasil 
Hutan Kayu 
(RKUPHHK) (bisa 
dalam proses) 
dengan lampiran-
lampirannya 

Memenuhi 

Terdapat kelengkapan dokumen 
Revisi RKUPHHK-HTI jangka waktu 
10 tahun periode tahun 2017 s/d 
2026 yang telah mendapat 
persetujuan dari Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari an. Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sesuai Surat 
Keputusan Nomor: 
SK.6026/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/ 6/2019, tanggal 
28 Juni 2019. 

Memenuhi 
 Tersedia dokumen Revisi 

RKUPHHK-HTI jangka waktu 
10 tahun periode tahun 2017 
s/d 2026 yang telah mendapat 
persetujuan dari Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari an. Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sesuai Surat 
Keputusan Nomor: 
SK.6026/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/ 6/2019, 
tanggal 28 Juni 2019 beserta 
lampirannya. 

Terpelihara 

 b. Kesesuaian lokasi 
dan volume 
pemanfaatan kayu 
hutan alam pada 
areal penyiapan 
lahan yang diizinkan 
untuk pembangun-
an hutan tanaman 
industri. 

Tidak Diverifikasi 
Seluruh kayu yang direncanakan 
untuk dipanen maupun hasil 
pemanenannya merupakan kayu 
yang berasal dari blok hutan 
tanaman. 

Tidak Diverifikasi 
 Seluruh kayu yang 

direncanakan untuk dipanen 
maupun hasil pemanenannya 
merupakan kayu yang berasal 
dari blok hutan tanaman. 

- 

3 Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat  

 K3.1.  Pemegang izin 
menjamin bahwa 
semua kayu yang 
diangkut dari TPK 
hutan ke TPK 
Antara dan dari TPK 
Antara ke industri 
primer hasil hutan 
(IPHH)/pasar, 
mempunyai 
identitas fisik dan 
dokumen yang sah 

   

 3.1.1. Seluruh kayu bulat 
yang ditebang/ 
dipanen atau yang 
dipanen/ 
dimanfaatkan telah 
di-LHPkan 

   

 a. Dokumen LHP yang 
telah disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang 

Memenuhi 
Seluruh kayu bulat  kecil (KBK) 
hasil kegiatan pemanenan telah 
dibuatkan dokumen LHP oleh 
GANIS PHPL PKB-R yang ditunjuk 
sebagai Petugas Pembuat  
Laporan Hasil Produksi (PLHP) 
yang ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Direktur PT Madukoro 
Lestari. Nomor tumpukan kayu 
sesuai yang tercatat pada 
dokumen  Buku Ukur dan LHP. 

Memenuhi 
 Terdapat dokumen LHP kayu 

bulat  kecil (KBK) hasil 
kegiatan pemanenan yang 
dibuatkan oleh GANIS PHPL 
PKB-R, yang ditunjuk sebagai 
Petugas Pembuat  Laporan 
Hasil Produksi (PLHP) yang 
ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Direktur PT 
Madukoro Lestari. Realisasi 
pemanenan selama periode 1 
(satu) tahun terakhir 
(November 2020 s/d tanggal 
20 Oktober 2021) adalah 
sebanyak 12.892,42 m3 yang 
seluruhnya merupakan 
realisasi pemanenan pada 
RKT Tahun 2021. 

Terpelihara 
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No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-3 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-4 
Progres 

Kinerja PHPL 

 3.1.2.    Seluruh kayu yang 

diangkut keluar 

areal izin dilindungi 

dengan surat 

keterangan sahnya 

hasil hutan.  

   

 a. Surat keterangan 

sahnya hasil hutan 

dan lampirannya 

dari :  

- TPK hutan ke TPK 

Antara,  

- TPK hutan ke 

industri primer 

dan/atau 

penampung kayu 

terdaftar,  

- TPK Antara ke 

industri primer 

hasil hutan 

dan/atau 

penampung kayu 

terdaftar 

Memenuhi 

Seluruh kayu yang diangkut dari 

TPK Hutan ke Industri telah 

dilindungi dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan  

kayu (SKSHHK) sesuai ketentuan. 

Kayu yang diangkut dari TPK 

Hutan menuju ke tujuan akhir 

Industri tercatat dalam dokumen 

mutasi kayu bulat 

Memenuhi 

 Seluruh kayu yang diangkut 

dari TPK Hutan ke Industri 

telah dilindungi dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan  

kayu (SKSHHK) sesuai 

ketentuan. Selama periode 

November 2020 s.d 20 

Oktober 2021 terdapat 

penerbitan SKSHHK sebanyak 

67 set yang berasal dari TPK 

Hutan menuju Industri. Kayu 

yang diangkut dari TPK Hutan 

menuju ke tujuan akhir 

Industri tercatat dalam 

dokumen mutasi kayu bulat. 

Terpelihara 

 3.1.3. Pembuktian asal 

usul kayu bulat (KB) 

dari pemegang 

IUPHHK-HA/ 

IUPHHK-HT/ 

IUPHHK-RE/Peme 

gang Hak 

Pengelolaan 

   

 a. Tanda-tanda PUHH/ 

barcode pada kayu 

dari pemegang 

IUPHHK-HA bisa 

dilacak balak 

Tidak diverifikasi  

Verifier ini diperuntukan untuk 

memverifikasi tanda-tanda PUHH 

pada KB hasil tebangan IUPHHK-

HA. 

Tidak diverifikasi  

 Verifier ini diperuntukan untuk 

memverifikasi tanda-tanda 

PUHH pada KB hasil tebangan 

IUPHHK-HA. 

 

- 

 b. Identitas kayu 

diterapkan secara 

konsisten oleh 

pemegang izin 

Tidak diverifikasi 

Verifier ini diperuntukan untuk 

memverifikasi tanda-tanda PUHH 

pada KB hasil tebangan IUPHHK-

HA 

Tidak diverifikasi 

 Verifier ini diperuntukan untuk 

memverifikasi tanda-tanda 

PUHH pada KB hasil tebangan 

IUPHHK-HA 

 

- 

 3.1.4. Pemegang izin 

mampu membukti 

kan adanya catatan 

angkutan kayu ke 

luar TPK 

   

 a. Arsip SKSKB dan 

dilampiri Daftar 

Hasil Hutan (DHH) 

untuk hutan alam, 

dan arsip FAKB dan 

lampirannya untuk 

hutan tanaman 

Memenuhi 

Tersedia dokumen SKSHHKK dan 

lampirannya yang menyertai 

pengangkutan kayu dari TPn/TPK 

Hutan ke TPK Industri untuk 

periode November 2019 s.d. 

Oktober 2020 secara lengkap dan 

sah, diterbitkan oleh petugas yang 

berwenang secara self 
assessment. 

Memenuhi 

 Terdapat dokumen SKSHHKK 

dan lampirannya yang 

menyertai pengangkutan kayu 

dari TPn/TPK Hutan ke TPK 

Industri untuk periode 

November 2020 s.d. 20 

Oktober 2021 secara lengkap 

dan sah, diterbitkan oleh 

petugas yang berwenang 

secara self assesment 
 

Terpelihara 
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Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-3 
Nilai Kinerja 

Penilikan Ke-4 
Progres 

Kinerja PHPL 

 K3.2.  Pemegang izin telah 

melunasi kewajiban 

pungutan 

pemerintah yang 

terkait dengan kayu  

   

 3.2.1. Pemegang izin  

menunjukkan bukti 

pelunasan Dana 

Reboisasi (DR) dan        

Provisi Sumber Daya 

Hutan (PSDH). 

   

 a. Dokumen SPP 

(Surat Perintah 

Pembayaran) DR 

dan/atau PSDH 

telah diterbitkan 

Memenuhi 

Terdapat Surat Perintah 

Pembayaran (SPP) PSDH atas 

kayu yang dipanen sesuai LHP 

yang dibuat berupa : Kewajiban 

Provisi Sumber Daya Hutan 

(PSDH) sesuai Rincian Pembuatan 

Tagihan Kementerian / Lembaga 

dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan secara 

Online melalui Sistem Informasi 

PNBP Online (SIPNBP-SIMPONI) 

untuk kayu sebanyak 65.489,90 

M3 dengan total kewajiban PSDH 

sebesar Rp.  550.115.160,- 

Memenuhi 

 Surat Perintah Pembayaran 

(SPP) PSDH atas kayu yang 

dipanen sesuai LHP yang 

dibuat berupa : Kewajiban 

Provisi Sumber Daya Hutan 

(PSDH) sesuai Rincian 

Pembuatan Tagihan 

Kementerian / Lembaga dari 

Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan secara 

Online melalui Sistem 

Informasi PNBP Online 

(SIPNBP-SIMPONI) untuk 

kayu sebanyak 12.892 m3 

(November 2020 s/d 20 

Oktober 2021) dengan total 

kewajiban PSDH sebesar Rp. 

108.296,328,-. 

 

Terpelihara 

 b. Bukti Setor DR dan/ 

atau PSDH 
Memenuhi 

Seluruh kewajiban atas Provisi 

Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk 

LHP periode November 2019  

sampai dengan tanggal 31 

Oktober 2020, sesuai Bukti 

Penerimaan Negara Kementerian / 

Lembaga dari Kementerian 

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

secara Online melalui Sistem 

Informasi PNBP Online (SIPNBP-

SIMPONI) untuk kayu sebanyak 

65.489,90 M3 dengan total 

kewajiban PSDH sebesar Rp.  

550.115.160,-  telah dibayar 

lunas. 

Memenuhi 

 Kewajiban atas Provisi 

Sumber Daya Hutan (PSDH) 

untuk LHP periode November 

2020 s/d 20 Oktober 2021, 

sesuai Bukti Penerimaan 

Negara Kementerian / 

Lembaga dari Kementerian 

Lingkungan Hidup Dan 

Kehutanan secara Online 

melalui Sistem Informasi 

PNBP Online (SIPNBP-

SIMPONI) untuk kayu 

sebanyak 12.892 m3 dengan 

total kewajiban PSDH sebesar 

Rp.  108.296,328,- telah 

dibayar lunas. 

 

 

Terpelihara 

 c. Kesesuaian tarif DR 

dan PSDH atas kayu 

hutan alam 

(termasuk hasil 

kegiatan penyiapan 

lahan untuk 

pembangunan 

hutan tanaman) dan 

kesesuaian tarif 

PSDH untuk kayu 

hutan tanaman 

Memenuhi 

Pembayaran PSDH sesuai dengan 

tarif yang telah ditetapkan 

langsung secara On-line melalui 

SIPUHH PNBP Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

untuk Kelompok Jenis dan 

Kelompok Sortimennya. 

Memenuhi 

 Seluruh Pembayaran PSDH 

telah sesuai dengan tarif yang 

telah ditetapkan langsung 

secara On-line melalui 

SIPUHH PNBP Kementerian 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan berdasarkan 

Kelompok Jenis. 

Terpelihara 
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 K3.3.  Pengangkutan dan 
perdagangan antar 
pulau  

   

 3.3.1. Pemegang izin yang 
mengirim kayu 
bulat antar pulau 
memiliki pengakuan 
sebagai Pedagang 
Kayu Antar Pulau 
Terdaftar (PKAPT). 

   

 a. Dokumen PKAPT Tidak Diverifikasi 
Dengan terbitnya Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor: 81 
Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018, 
kewajiban pemegang izin untuk 
mendapat Pengakuan sebagai 
Pedagang Kayu Antar Pulau 
Terdaftar (PKAPT) telah dicabut. 

Tidak Diverifikasi 
 Dengan terbitnya Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor: 
81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 
2018, kewajiban pemegang 
izin untuk mendapat 
Pengakuan sebagai Pedagang 
Kayu Antar Pulau Terdaftar 
(PKAPT) telah dicabut. 

- 

 3.3.2.  Pengangkutan kayu 
bulat yang 
menggunakan kapal 
harus kapal yang 
berbendera 
Indonesia dan 
memiliki izin yang 
sah. 

   

 a. Dokumen yang 
menunjukkan 
identitas kapal 

Tidak Dilverifikasi 
Seluruh kayu hasil produksi dari 
areal kerja dijual ke industri pulp 
terkait (PT. RAPP) dengan 
menggunakan moda trasportasi 
darat (Truk). 

Tidak Dilverifikasi 
 Seluruh kayu hasil produksi 

dari areal kerja dijual ke 
industri pulp terkait (PT. 
RAPP) dengan menggunakan 
moda trasportasi darat (Truk). 

- 

 K3.4    Pemenuhan 
Penggunaan Tanda 
V-Legal 

   

 3.4.1   Implementasi 
Tanda V-Legal 

   

 a. Tanda V-Legal yang 
dibubuhkan sesuai 
ketentuan 

Memenuhi 

Terdapat penggunaan Tanda V-
Legal yang dibubuhkan pada 
setiap dokumen SKSHHK yang 
menyertai setiap pengangkutan 
kayu. Pembubuhan Tanda V-Legal 
tersebut telah sesuai dengan 
ketentuan. 

Memenuhi 
 Penggunaan tanda V-Legal 

atas hasil produksi kayu 
terbubuh pada dokumen 
angkutan kayu yang 
sah/SKSHHK. Pembubuhan 
tanda V-Legal tersebut sesuai 
dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Terpelihara 

4 Prinsip 4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan  

 K.4.1  Pemegang izin telah 
memiliki Analisa 
Mengenai Dampak 
Lingkungan 
(AMDAL)/ Dokumen 
Pengelolaan dan 
Pemantauan 
Lingkungan (DPPL)/ 
Upaya Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) 
dan Upaya 
Pemantauan 
Lingkungan (UPL) & 
melaksanakan 
kewajiban yang 
diper-syaratkan da- 
lam dokumen 
lingkungan tersebut 
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 4.1.1.  Pemegang izin telah 

memiliki Dokumen 

AMDAL/DPPL/UKL-

UPL meliputi Analisa 

Dampak Lingkungan 

(ANDAL), Rencana 

Kelola Lingkungan 

(RKL), dan Rencana 

Pemantauan 

Lingkungan (RPL) 

yang telah disahkan 

sesuai peraturan 

yang berlaku 

meliputi seluruh 

areal kerjanya.  

   

 a. Dokumen 

MDAL/DPPL/UKL-

UPL/RKL-RPL 

Memenuhi 

Tidak terdapat perubahan terhadap 

dokumen AMDAL yang telah 

mendapat persetujuan dari  Bupati 

Pelalawan sebagaimana Surat 

Nomor: 02/Amdal/2002 tanggal 2 

September 2002. Proses 

penyusunan dokumen lingkungan 

tersebut sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

Memenuhi 

 Terdapat dokumen AMDAL 

yang telah mendapat 

persetujuan dari  Bupati 

Pelalawan sebagaimana Surat 

Nomor: 02/Amdal/2002 

tanggal 2 September 2002. 

Proses penyusunan dokumen 

lingkungan tersebut sesuai 

dengan ketentuan yang 

berlaku  

 

 

Terpelihara 

 4.1.2.  Pemegang izin 

memiliki laporan 

pelaksanaan RKL 

dan RPL yang 

menunjukkan 

penerapan tindakan 

untuk mengatasi 

dampak lingkungan 

dan menyediakan 

manfaat sosial. 

   

 a. Dokumen RKL dan 

RPL 
Memenuhi 

Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL 

dan RPL  Semester II Tahun 2019 

dan Semester I tahun 2020 yang 

disusun mengacu pada dokumen 

AMDAL yang telah disahkan, serta 

terdapat tanda bukti penyerahan 

laporan kepada instansi terkait. 

Memenuhi 

 Terdapat Laporan 

Pelaksanaan RKL dan RPL  

Semester II Tahun 2020 dan 

Semester I tahun 2021 yang 

disusun mengacu pada 

dokumen AMDAL yang telah 

disahkan, serta terdapat tanda 

bukti penyerahan laporan 

kepada instansi terkait. 

 

 

Terpelihara 

 b. Bukti pelaksanaan 

pengelolaan dan 

pemantauan 

dampak penting 

aspek fisik- kimia, 

biologi dan sosial 

Memenuhi 

Auditi telah melakukan kegiatan 

pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan meliputi dampak 

penting aspek fisik-kimia, biologi 

dan sosial yang mengacu pada 

dokumen RKL dan RPL serta 

terdapat bukti fisik di lapangan. 

Memenuhi 

 Terdapat kegiatan 

pengelolaan dan pemantauan 

lingkungan meliputi dampak 

penting aspek fisik-kimia, 

biologi dan sosial yang 

mengacu pada dokumen RKL 

dan RPL serta terdapat bukti 

fisik di lapangan. 

 

Terpelihara 
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5 Prinsip 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan  

 K.5.1.  Pemenuhan 
ketentuan 
Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja 
(K3) 

   

 5.1.1.  Prosedur dan 
Implementasi K3 

   

 a. Implementasi 
prosedur K3 

Memenuhi 

Tersedia pedoman/prosedur K3 
(POS terkait K3) dan personel 
yang ditunjuk untuk bertanggung 
jawab dalam implementasi 
pedoman K3 (P2K3) dan telah 
mendapat pengesahan melalui  
Surat Keputusan Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Riau No.: 
KEP.189/Disnakertrans-PK/SK-
P2K3/X/2017, tanggal 4 Oktober 
2017. 

Memenuhi 
 Tersedia prosedur terkait 

kegiatan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) dan 
telah terbentuk panitia 
pembina keselamatan dan 
kesehatan kerja (P2K3) yang 
telah mendapat pengesahan 
melalui  Surat Keputusan 
Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi 
Riau No.: 
KEP.189/Disnakertrans-PK/SK-
P2K3/X/2017, tanggal 4 
Oktober 2017. 

Terpelihara 

 b. Ketersediaan 
peralatan K3 

Memenuhi 

Tersedia peralatan K3 sesuai 
dengan kebutuhan dan ketentuan 
yang berlaku, dimana secara 
keseluruhan peralatan yang ada 
masih berfungsi dengan 
baik/belum kadaluarsa 

Memenuhi 
 Peralatan K3 yang tersedia 

sesuai dengan kebutuhan dan 
ketentuan yang berlaku, 
dimana secara keseluruhan 
peralatan yang ada masih 
berfungsi dengan baik/belum 
kadaluarsa. 

Terpelihara 

 c. Catatan kecelakaan 
kerja 

Memenuhi 

Auditi telah membuat catatan 
kecelakaan kerja yang dibuat pada 
setiap bulan dan terdapat upaya 
untuk meminimalisasi kecelakaan 
kerja. 

Memenuhi 
 Terdapat laporan catatan 

kecelakaan kerja yang dibuat 
dalam setiap bulan serta  
adanya upaya pemegang izin 
meminimalisasi terjadinya 
kecelakaan kerja. 

Terpelihara 

 K.5.2. Pemenuhan hak-hak 
tenaga kerja  

   

 5.2.1.   Kebebasan 
berserikat bagi 
pekerja  

   

 a. Ada serikat pekerja 
atau kebijakan 
perusahaan yang 
membolehkan untuk 
membentuk atau 
terlibat dalam 
kegiatan serikat 
pekerja 

Memenuhi 

Karyawan PT. Madukoro Lestari 
telah membentuk serikat pekerja 
dengan nama Serikat Pekerja 
Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) 
PT. Madukoro Lestari, yang 
tercatat pada Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Pelalawan dengan 
nomor pencatatan: 250/DTK-
PEN/SP-SB/2020/26 tanggal 18 
Juni 2020. 

Memenuhi 
 Telah terbentuk serikat 

pekerja dengan nama Serikat 
Pekerja Perjuangan Rimba 
Lestari (SP2RL) PT. Madukoro 
Lestari, yang tercatat pada 
Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Pelalawan dengan 
nomor pencatatan: 250/DTK-
PEN/SP-SB/2020/26 tanggal 
18 Juni 2020. 

Terpelihara 

 5.2.2.  Adanya 
Kesepakatan Kerja 
Bersama (KKB) atau 
Peraturan 
Perusahaan (PP) 

   

 a. Ketersediaan 
Dokumen KKB atau 
PP 

Memenuhi 

Tersedia dokumen Peraturan 
Perusahaan yang mengatur 
hubungan industrial antara pihak 
perusahaan dan pekerja. 
Kesepakatan Kerja Bersama 

Memenuhi 
 Terdapat dokumen perjanjian 

kerja bersama (PKB) yang 
telah mendapat pengesahan 
dari kepada Kepala Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten 

Terpelihara 
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sedang dalam proses  untuk 
mendapatkan pengesahan ke 
instansi yang berwenang. 

Pelalawan No. KPTS.560/DTK-
HS/PKB/2020/15, tanggal 23 
Desember 2020 yang  berlaku 
sampai dengan 5 Oktober 
2022. 

 5.2.3.  Perusahaan tidak 
mempekerjakan 
anak di bawah 
umur 

   

 a. Tidak ada pekerja 
yang masih di 
bawah umur 

Memenuhi 

Tidak terdapat pekerja yang 
usianya masih di bawah umur, 
karyawan termuda An. Repelita 
Pendra yang bekerja pada bagian 
pemanenan, berumur 20 Tahun 1 
Bulan pada saat mulai bekerja di 
PT. Madukoro Lestari, sedangkan 
karyawan termuda pada 
kontraktor A.n. Maskariani Nduru 
yang bekerja di PT Agung 
Artomoro pada usia 19 Tahun 9 
Bulan. 

Memenuhi 
 Perusahan tidak 

mempekerjakan karyawan 
yang usianya masih di bawah 
umur  baik karyawan tetap 
ataupun kontraktor. 

Terpelihara 

 

Bogor,  November  2021 
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi 
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Ir. Akhmad 
Direktur 


