
PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002i001 , Bogor Barat - INDONESIA
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PENGUMUMAN H/ASIL PELN(S/ANMiI AUDIT JARAK JAUH (REMOTE AUDIT)
PENIUKAN KE-4 SERIIFIIGSI

PENILAIAN KINER A PENGELO|-AAN HUrAN pROOt t(sl ESTARI (pHpr)

Nomor : 768/A-SERT/XI/2021

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

a. Nama Auditi
b. Nomor Izin
c. Lokasi Site
d. Alamat Kantor

. Pusat

. C-abang
e. Luas
f. Pelaksanaan

Telpon
Fax
Email
Website

0251-8333513, 8333515;
0251-8333593
asert@ayamarusertifi kasi.co. id
www.avamarusertifikasi.co.id

: IUPHHK.HT CV MLMARA LESTARI
i SK.522.2U[UPHHKHT/Ii2003/007 tanggat 25 Januari 2OO3: Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Jalan Sei Duku Tanjung Rhu, No. 333, Pekanbaru
Jalan Teluk Betung, No. 36 Jakarta pusat
+ 4.000 Heldar
25 sld 28 Oktober 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HT cv Mutiara Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja pHpL
dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baiki pemenuhan terhadap standar verifikasi iegalitas
kayu "MEMENUHI". Dengan demikian Sertifikat pHpL yang telah diterbitkan pada tinggal
27 Desember 2017 dengan Nomor: SPHPL.46IASERT/LPPHPL-oo1-IDN, masa berlaku sampai
dengan 26 Desember 2023, dinyatakan "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

bgor,22 November 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

Email :

asert@ayamarusertifi kasi.co.id
Website :

www.ayamarusertifi kasi.co. id

Lavanan Se(ifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verilikasi Legalitas Kayu (VLK)
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KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 030/ASERT-pHpL/Kpts/pntkl xu 2o2t

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINEPJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI (S.PHPL) TERHADAP IAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTA KAYU HUTAN

TANAMAN (IUPHHK.HT) CV MUTIARA LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGANG IUPHHK.HT NOMOR SK.522.2UIUPHHKHTIII2OO3IOO7

TANGGAL 25 JAI{UARI 2OO3 SELUAS + 4.OOO HEKTAR

Menimbang : 1. Bahwa IUPHHK-HT CV Mutiara Lestari pada tanggal 27 Desember 2017 telah
mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan produksi Lestari (S-pHpL) dengan nomor:
SPHPL.46IASERT/LPPHPL-011JDN masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember
2022 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "8aik";

2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur Jenderat
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62lpHpL/SET.5/KUM.1/1212020 tanggat
2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan ditakukan kepada pemegang S-pHpL
yang izinnya/hak pengelolaannya masih berlaku atau belum berakhir;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT CV Mutiara Lestari telah
dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat peDanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

175/ASERT-MLI/PHPAXI|a1L7 tanggal 2 November 2017;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT CV Mutiara Lestari

dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar penilaian Kinerja pengelolaan Hutan
Produksi 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
Direkur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi pengelolaan Hutan produki Lestari
(PHPL) terhadap IUPHHK-HT CV Mutiara Lestari.

: 1. AKTeditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-OO1-IDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5Z66IMenLHK-
PHPUUHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang penetapan Lembaga penitai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. pT Ayamaru Seftifikasi Sebagai
Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Lampiran 1.1 Keputusan Direktur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor:
SK.62IPHPUSET.5/KU14.L11212020 tanggat 2 Desember 2020 tentang pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;

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

SK.62lPHPVSET.5/KUl4.Ut2l2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar penitaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUpHHK-HT;

5. Lampiran 2.2 Keputusan DireKur Jenderal pengelolaan Hutan produksi Lestari Nomor :

SK.62lPHPVSET.5lKUM.7lLZl2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Veriflksi
Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak pengetotaan;

6. SNI ISO/IEC !7065i2012 Penilaian Kesesuaian - persyaratan Untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses Dan lasa;

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

8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Mengingat

Hal 1 dati2

Email i

asert@ayamarusertifikasi.co. id

Website :

www.ayamarusertifi kasi.co,id

Tanggal 1 Agustus 202'1

Lavanan Sertifikasi :
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

Segala biaya yang diperlukan untuk Re-S€rtifikasi dibebankan IUPHHK-HT CV Mutiara
Lestari.

IUPHHK-HT CV Mutiara Lestari berhak menggunakan Sertifikat, 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.

PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir.
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

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

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal I Agustus 2021

Email ;

asart@ayamarusertifi kasi.co.id
Website :

www.ayamarusertifi kasi.co.id

Lavanan Se sl:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL
PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINER]A PENGELOI AAN HUTAN PRODUKSI
LESIARI (S-PHPL) IUPHHK-HT CV MLMARA LESTARI.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT CV Mutiara Lestari
yang telah diterbitkan pada tanggal 27 Desember 2017 dengan nomor :

SPHPL.46/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 26 Desember 2023
dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".

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

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanogal : 17 November 2021

Hal2 dati 2

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)



SERTIFIKAT PHPL Vl$irl
-
Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OOI.IDN

Berlaku hlngga : 26 DscembEr 2O29No : SPHPL.46/ASERT/LPPHPL-OO1 -lDN

Tanggal Penetapan : 27 Desember 2017
Tanggal Perubahan : 17 November 2021

Dlberlkan kcpada :

GV MUTIARA LESTARI
SK IUPHHK-HTI Nomor
Luae & Lokasi
Alamat Kentor

SK.522.21|IUPHHKHT/1f2003&07, Tanggal 25 Januad 2003
t 4.000 Haktar - Ksbupatefl Pelalawan Provlnsi Rieu
Jl. Sel Duku No. 333, TanJung Rhu, Kcc. Limapuluh Pekanbaru-Riau

telah memenuhl Standar Pengelolaan Hutan Produksl Lestari (PHPL) dcngan predikat "BAIK"

...ud dr{trn :

rr|tldr.r t.t, LrrDlr.ll t,t t LrlDhUl 1, X.put..n D!.hr J.od*.|LnidC..n Hrun Ptldr*rtlrnd ihio.lKaZlHPllEldxuf,,litfio2o

l.ilr P.n-lrli.r Dolum.n V.|,.!diU. d trLEOt

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKAB-11, Lantal 1. Jalan Dr. $umeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Errtlf,krt lni Udik boldr dhep,roduksl e€b.glan, ktctall rccara kceclunhan de.!g!n izlntenulh dal PT. AYAMARU SERTIFIKAS|.
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RESUME  

HASIL PENILIKAN TAHUN KE-4  KINERJA PHPL  

IUPHHK-HT  CV MUTIARA LESTARI 
KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU 

 
 

(1) IDENTITAS LEMBAGA  PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI   
(LPPHPL)  

 
a. Nama Lembaga : PT.  Ayamaru Sertfikasi 

 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. Dr. Sumeru, Bogor 16111-

INDONESIA 

 d. Nomor  Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  

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 

tanggal 2 Desember 2020 tentang 

Pedoman Penilaian Kinerja 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

(PHPL) 

2) Lampiran 1.3  Keputusan Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari Nomor : 

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

tanggal 2 Desember 2020 tentang 

Standar Penilaian Kinerja 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

(PHPL) Pada IUPHHK-HT. 

3) Lampiran 2.2  Keputusan Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari Nomor : 

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

tanggal 2 Desember 2020 tentang 

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/
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Standar Verifikasi Legalitas Kayu 

(VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, 

dan Hak Pengelolaan. 

 g. Tim Audit : a) Ir  Agung Supriyanto (Lead Auditor/ 

Auditor Prasyarat); 

b) Ir. Sulistiyo Nurcahyono (Auditor 

Produksi); 

c) Iyan Sofyan, S.Hut  (Auditor 

Ekologi); 

d) Ida Chodijah, Spi (Auditor Sosial); 

e) Rusmani, BSc.F  (Auditor VLK). 

 h. Pengambil Keputusan  a) Ir. Akhmad 

b) Dr. Ir. Lukman Yunus 

(2)   Identitas Auditi  

a. Nama Pemegang Izin  : IUPHHK-HT CV Mutiara Lestari 

b. Keputusan Bupati Pelalawan :  

 Nomor : 522.21/IUPHHKHT/I/2003/007. 

 Tanggal : 25 Januari 2003. 

 Luas  : + 4.000 Ha. 

 Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau 

c. Alamat :  

 Kantor Pusat : Jl. Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru. 

 Kantor Cabang : Jl. Teluk Betung No. 36 Jakarta Pusat. 

d. NPWP : Nomor 02.326.910.3-211.000. 

e. SIUP : Nomor 1421/BPT 04.01/VIII/2013. 

f. TDP : Nomor 040134605784. 

 

(3)   Komposisi Pemegang Saham 

 

Badan hukum dengan bentuk CV (Commanditaire Venoottschap) tidak dikenal kepemilikan                    

saham perusahaan, melainkan  Pesero Pengurus  dan  Pesero Komanditer.  Pesero Pengurus                 

adalah orang yang diberikan tanggungjawab untuk membayar hutang dan kerugian dari 

Persekutuan dengan segala harta kekayaannya. Sedangkan Pesero Komanditer bertanggung-

jawab sampai pada jumlah pemasukannya dalam modal persekutuan. 
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(4)   Susunan Direksi dan Komisaris 

Berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 29 tanggal 11 Juni 2018 yang dibuat dihadapan 

Notaris Riyanto, SH. MKn, di Kota Pekanbaru, susunan pengurus pada CV Mutiara Lestari 

adalah: 

a. Sekutu Komanditer : Eddy Ho 

b. Direktur : Sujoko 

(5)   Ringkasan Tahapan Penilikan Tahun Ke-4 

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 Audit Tahap I 
(Rencana Kerja 
Penilikan Tahun         
Ke-4) 

Senin s.d. Jumat, 
18 s.d. 22 Oktober 

2021 

 Melakukan pengumpulan dokumen dan  

penyusunan rencana kerja penilikan tahun 
ketiga. 

 Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, 

penetapan jadwal lapangan dan komunikasi 
melalui telepon dan email. 

 Pelaksanaan Penilikan Tahun Ke-4 Kinerja 
PHPL  mengacu pada Keputusan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 
tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman 
dan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada 
Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan 
Hak Pengelolaan. 

2 Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan  

Senin,  

25 Oktober 2021 

Virtual Zoom Meeting 

 

 Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP 

Wilayah III Pekanbaru perihal rencana 

penilikan ke-4 kinerja PHPL CV Mutiara 

Lestari,  Kabupaten Pelalawan. Provinsi 

Riau. 

 Menggali data dan informasi yang 

diperlukan terkait kinerja PHPL 

Kamis, 

28 Oktober 2021 

Virtual Zoom Meeting 

 Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP 

Wilayah III Pekanbaru perihal telah  selesai 

dilaksanakan Audit penilikan ke-4 kinerja 

PHPL CV Mutiara Lestari,  Kabupaten 

Pelalawan. Provinsi Riau. 

 Pengumpulan data dan informasi tambahan. 

3 Pertemuan 

Pembukaan 

Senin,  

25 Oktober 2021 

Virtual Zoom Meeting 

 

 Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian 

rencana pelaksanaan kegiatan penilikan  ke-

4 kinerja PHPL. 
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No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

 Penjelasan mengenai metodologi yang akan 

digunakan dalam kegiatan penilikan ke-4 

kinerja PHPL. 

 Penetapan Manajemen Representif dan 

petugas perusahaan oleh CV Mutiara Lestari 

untuk mendampingi Tim Auditor dan 

penandatanganan Berita Acara Opening 

Meeting. 

4 Verifikasi Dokumen 

dan Dokumentasi 

Bukti Fisik lapang 

 

Selasa dan Rabu, 26 

dan 27 Oktober 2021 

Virtual Zoom Meeting 

 Melakukan verifikasi dokumen legal dan 

laporan pelaksanaan kegiatan di masing-

masing aspek, yaitu : prasyarat, produksi, 

ekologi, sosial dan VLK. 

 Wawancara dengan karyawan yang 

bertanggungjawab (PIC) atas seluruh 

kegiatan di lapangan. 

 Melakukan verifikasi terhadap dokumentasi 

bukti fisik lapang (Blok RKT, TPN, TPK 

Hutan, Kantor TUK, batas areal kerja) serta 

kampung di sekitar areal kerja CV Mutiara 

Lestari. 

 Melakukan klarifikasi setiap ada temuan 

lapangan. 

5 Pertemuan Penutup Kamis, 

28 Oktober 2021 

Virtual Zoom Meeting 

 Melengkapi data-data yang belum dipenuhi 

oleh auditi  

 Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan 

gambaran kinerja PHPL CV Mutiara Lestari 

 Penandatangan Berita Acara Pertemuan 

Penutup (Closing Meeting) Penilikan ke-4 

Kinerja PHPL. 

7 Pengambilan 

Keputusan 

Kantor PT Ayamaru 

Sertifikasi 

Bogor, 17 November 

2021 

 

 Berdasarkan laporan hasil audit penilikan 

tahun ke-4  dan pengambilan keputusan 

diputuskan bahwa CV Mutiara Lestari, 

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, 

mendapatkan total nilai kinerja akhir 

sebesar 80,95 %, tidak terdapat verifier 

dominan yang bernilai buruk dan 

pemenuhan terhadap standar verifikasi 

legalitas kayu adalah memenuhi. 

 Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat 

PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal  

27 Desember 2017 dengan No. SPHPL.46/ 

ASERT/LPPHPL-001-IDN dinyatakan 

terpelihara dan berlanjut. 
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(6)   Resume Hasil Penilikan Tahun Ke-4  Kinerja PHPL  

No. Kriteria dan Indikator Nilai Kinerja Penilikan Ke-3 Nilai Kinerja Penilikan Ke-4 
Progres 
Kinerja 

1. PRASYARAT    

 

1.1. Kepastian 
Kawasan 
Pemegang 
IUPHHK-HTI 

BAIK 

 Terdapat dokumen legal dan 
administrasi tata batas yaitu : (a) 
Dokumen Legal : Akta Pendirian 
dan Perubahan Terakhir, TDP, 
NIB, SIUP, dan SK IUPHHK-HT 
No. 522.21/ IUPHHKHT/ 
I/2003/007 tanggal 25 Januari 
2003, (b) Administrasi Tata Batas 
: Pedoman Tatabatas Nomor 
57/ML/IV/2015 tanggal 15 April 
2015, Instruksi Kerja Nomor 
INS.21/BPKH XIX-3/2015 tanggal 
13 Juli 2015 dan Berita Acara 
Pemeliharaan Batas Konsesi, 
tanggal 19 Maret 2020 

 Auditi telah berupaya dalam 
melaksanakan tata batas areal 
kerja yang ditunjukan dengan 
tersedianya : Dokumen Tatabatas 
Nomor: 57/ML/IV/2015 tanggal 
15 April 2015 dan Instruksi Kerja 
Tata Batas Nomor INS.21/BPKH 
XIX-3/2015 tanggal 13 Juli 2015 
serta telah melaksanakan tata 
batas secara mandiri sepanjang 
12.600 meter dari total batas 
sepanjang 61.790 meter 
(20,39%). Terdapat pal batas 
sementara ditemukan di 
lapangan. Selain itu auditi secara 
periodik telah dilakukan 
pemeliharaan pal batas areal 
sementara, yang ditunjukan 
dengan tersedianya Berita Acara 
Pemeliharaan Pal Batas Areal 
Kerja, tanggal 19 Maret 2020.   

 Terdapat konflik batas dan 
tumpang tindih areal dengan PT 
Panca Surya Agrindo seluas 1.409 
Ha dan konflik/klaim masyarakat 
di tiga blok seluas 1.044 Ha. Atas 
hal tersebut auditi sudah 
memetakan areal konflik secara 
umum dan berupaya 
menyelesaiakan konflik secara 
terus menerus 

 Terdapat perubahan fungsi pada 
areal kerja CV Mutiara Lestari 
yakni dari Hutan Produksi Tetap 
(HP) menjadi : HP 1.390 Ha, HPK 
1.007 Ha dan APL 1.603 Ha. 
Perubahan tersebut sudah 
diakomodir dalam Revisi 
RKUPHHK-HT Tahun 2017-2026 
yang telah disahkan sesuai 
Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. : 
SK.6092/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, tanggal 
28 Juni 2019 

 Terdapat upaya dari pihak Auditi 
untuk melakukan pendataan, 

SEDANG 

 Terdapat dokumen legal dan 
administrasi tata batas yaitu : 
SK IUPHHK-HT No. 
522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 
tanggal 25 Januari 2003, 
Pedoman Tatabatas Nomor 
57/ML/IV/2015 tanggal 15 April 
2015, Instruksi Kerja No. : 
INS.21/BPKH XIX-3/2015 
tanggal 13 Juli 2015 dan Berita 
Acara Pemeliharaan Batas 
Konsesi 

 Auditi telah berupaya dalam 
proses tata batas areal kerjanya 
yang ditunjukan dengan 
tersedianya dokumen Tatabatas 
Nomor: 57/ML/IV/2015 tanggal 
15 April 2015 dan Instruksi Kerja 
Tata Batas Nomor INS.21/BPKH 
XIX-3/2015 tanggal 13 Juli 2015 
serta telah dilaksanakan tata 
batas secara mandiri yakni 
sepanjang 12.600 meter (12,79 
km) dari total batas sepanjang 
61.790 meter (20,39%). 
Terdapat pal batas sementara 
ditemukan di lapangan. Selain 
itu telah dilakukan pemeliharaan 
pal batas areal sementara (bukti 
Berita Acara Pemeliharaan) 

 Terdapat konflik batas dan 
tumpang tindih areal dengan          
PT Panca Surya Agrindo seluas 
1.409 Ha dan konflik/klaim 
masyarakat di tiga blok seluas 
1.044 Ha. Atas hal tersebut 
auditi sudah memetakan areal 
konflik dan berupaya 
menyelesaiakan konflik secara 
terus menerus 

 Terdapat perubahan fungsi pada 
areal kerja CV Mutiara Lestari 
yakni dari Hutan Produksi Tetap 
(HP) menjadi : HP 1.390 Ha, 
HPK 1.007 Ha dan APL 1.603 
Ha. Perubahan tersebut sudah 
diakomodir dalam Revisi 
RKUPHHK-HT Tahun 2017-2026 
yang telah disahkan sesuai 
Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. : 
SK.6092/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, 
tanggal 28 Juni 2019 

 Terdapat upaya dari pihak Auditi 
untuk melakukan pendataan, 
pemetaaan, dan pelaporan 
penggunaan kawasan di luar 
sektor kehutanan tanpa izin 
kepada instansi yang 
berwenang, serta melakukan 
monitoring dan upaya 

TURUN 
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pemetaaan, dan pelaporan 
penggunaan kawasan di luar 
sektor kehutanan tanpa izin 
kepada instansi yang berwenang, 
serta melakukan monitoring dan 
upaya penyelesaian secara terus 
menerus. 

penyelesaian secara terus 
menerus 

 Terdapat konflik tenurial 
kawasan hutan (tumpang tindih 
lahan) pada areal kerja IUPHHK-
HTI CV Mutiara Lestari dan 
berdasarkan tata ruang yang 
terdapat dalam dokumen Revisi 
RKUPHHK-HTI CV Mutiara 
Lestari areal tersebut sebagain 
besar diperuntukan sebagai 
kawasan lindung dan tanaman 
kehidupan. Sehingga aktifitas 
produksi masih bisa berjalan.  
Selain itu terdapat upaya 
pemegang izin untuk 
menyelesaikan konflik sesuai 
dengan peraturan perundang 
undangan. 

 

1.2. Komitmen 
Pemegang 
IUPHHK-HTI 

BAIK 

 Terdapat dokumen Visi dan misi 
perusahaan (belum ada revisi) 
yaitu berdasarkan SK Direksi 
Nomor : 05/SK/ML/I/2015  tanggal  
5 Januari 2015.  Keberadaan Visi 
dan Misi tersebut telah sesuai 
dengan kerangka PHP 

 Auditi telah melaksanakan 
sosialisasi visi-misi terhadap  
karyawan (level internal pemegang 
izin) dan masyarakat sekitar (Desa 
Sering dan Kelurahan Pelalawan) 
baik secara formal maupun non-
formal berupa : (a) kegiatan 
sosialisasi terhadap karyawan 
(internal pemegang izin) dan 
masyarakat (Desa Sering dan 
Kelurahan Pelalawan), (b)  
pemasangan famlet visi misi dan 
(c) kegiatan apel pagi setiap hari 
Senin s.d. Jumat sebagai sarana 
evaluasi dalam rangka pencapaian 
visi misi perusahaan 

 Sebagian implementasi 
Pengelolaan Hutan Lestari telah 
sesuai dengan Visi Misi auditi, 
namun masih terdapat praktik PHL 
yang belum terimplementasi 
dengan baik antara lain :  tata 
batas formal sesuai Instruk Kerja 
tata Batas, pengembangan kualitas 
sumberdaya masyarakat sekitar 
hutan (masyarakat binaan) dengan 
melakukan pembinaan dalam 
rangka pemberdayaan masyarakat 
dan pemanfaatan potensi sumber 
daya alam (SDA) secara tepat dan 
legalitas kerjasama dalam 
implementasi tanaman kehidupan 
terhadap masyarakat yang berhak 
menerima 

 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.1/10/2

BAIK 

 Auditi telah melaksanakan 
sosialisasi visi-misi terhadap  
karyawan (level internal 
pemegang izin) dan masyarakat 
sekitar (Desa Sering dan 
Kelurahan Pelalawan) baik secara 
formal maupun non-formal 
berupa : (a) kegiatan sosialisasi 
terhadap karyawan (internal 
pemegang izin) dan masyarakat 
(Desa Sering dan Kelurahan 
Pelalawan), (b)  pemasangan 
famlet visi misi dan (c) kegiatan 
apel pagi setiap hari Senin s.d. 
Jumat sebagai sarana evaluasi 
dalam rangka pencapaian visi 
misi perusahaan 

 Sebagian implementasi 
Pengelolaan Hutan Lestari telah 
sesuai dengan Visi Misi auditi, 
namun masih terdapat praktik 
PHL yang belum terimplementasi 
dengan baik antara lain :  tata 
batas formal sesuai Instruk Kerja 
tata Batas, pengembangan 
kualitas sumberdaya masyarakat 
sekitar hutan (masyarakat 
binaan) dengan melakukan 
pembinaan dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat dan 
pemanfaatan potensi sumber 
daya alam (SDA) secara tepat 
dan legalitas kerjasama dalam 
implementasi tanaman kehidupan 
terhadap masyarakat yang 
berhak menerima 

 Auditi telah memiliki tenaga 
teknis (GANIS) Perencanaan 
Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan 
(PKB-R dan Nenhut) dan Bidang 
Pembinaan Hutan (Binhut) sesuai 
dengan PermenLHK No. 8 Tahun 
2021 tanggal 1 April 2021. Secara 
kuantitas keberadaan Ganis PHPL 
telah memadai, hal ini  
ditunjukan dengan kondisi dan 
aktifitas pengelolaan telah 

TETAP 
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019 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 
komitmennya untuk meningkatkan 
kompetensi SDM secara terus 
menerus melalui pelaksanaan 
DIKLAT (inhouse training maupun 
eksternal training). Realiasasi 
DIKLAT selama periode Oktober 
2019 s.d. September 2020 adalah 
sebanyak 6 orang dari rencana 6 
orang (100 %) yang meliputi 4 
jenis training 

 Auditi telah memiliki dokumen 
ketenagakerjaan lengkap 
(Laporan Tenaga Kerja ke 
Disnaker, Peraturan Perusahaan, 
Bukti Kepesertaan BPJS, 
Kebijakan Prinsip Dasar Tenaga 
Kerja, SOP terkait SDM, 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 
dll.) untuk mendukung 
pelaksanaan PHPL dan sekaligus 
sebagai bentuk komitmen dalam 
pengelolaan SDM secara 
profesional 

berjalan baik (bukti dokumen 
berita acara kegiatan, rencana 
dan laporan kegiatan seluruh 
aspek pengelolaan dan 
foto/video) 

 Auditi telah melaksanakan 
komitmennya untuk 
meningkatkan kompetensi SDM 
secara terus menerus melalui 
pelaksanaan DIKLAT (inhouse 
training maupun eksternal 
training). Realiasasi DIKLAT 
selama periode Oktober 2020 
s.d. September 2021 adalah 
sebanyak 4 orang dari rencana 4 
orang (100 %) yang meliputi 4 
jenis training 

 Auditi telah memiliki dokumen 
ketenagakerjaan lengkap terkait 
dengan GANIS PHPL 

 

1.3.   Kapasitas dan 
Mekanisme untuk 
Perencanaan, 
Pelaksanaan, 
Pemantauan 
Periodik, Evaluasi 
dan Penyajian 
Umpan Balik 
Mengenai 
Kemajuan 
Pencapaian 
(Kegiatan) 
IUPHHK Pada 
Hutan Tanaman 

BAIK 

 Auditi telah memiliki Struktur 
Organisasi dan Job Description yang 
ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi CV Mutiara 
Lestari Nomor : 001/SK-OC/ML/IX/ 
2020 tanggal 1 September 2020 
(revisi) serta telah sesuai dengan 
kerangka PHPL 

 Terdapat perangkat SIM (perangkat 
lunak dan perangkat keras). Selain 
itu Auditi juga telah menunjuk 
personil khusus sebagai 
penanggung jawab PIMS, yakni 
atas nama Febri Pratamar (NIK. 15-
0291) yang dikukuhkan 
berdasarkan Surat Direktur  CV 
Mutiara Lestari Nomor: 
44/ML/III/2017 tanggal 1 Maret 
2017 

 Auditi telah memiliki organisasi 
Satuan Pengawas Internal (SPI) 
yang dikukuhkan berdasarkan 
Surat Keputusan Direksi CV 
Mutiara Lestari Nomor : 001/SK-
OC/ML/IX/ 2020, tanggal 1 
September 2020 dan penanggung 
jawab dalam pelaksanaan Audit 
Internal yang ditunjuk sesuai 
dengan SK Direksi Nomor : 
43/ML/III/2017 tanggal 1 Maret 
2017. Namun lingkup audit yang 

BAIK 

 Auditi telah memiliki Struktur 
Organisasi dan Job Description 
yang ditetapkan berdasarkan 
Surat Keputusan Direksi CV 
Mutiara Lestari Nomor : No. 
004/SK-OC/ML/IX/2021 tanggal 
1 September 2021 (revisi) serta 
telah sesuai dengan kerangka 
PHPL 

 Terdapat perangkat SIM 
(perangkat lunak dan perangkat 
keras). Selain itu Auditi juga 
telah menunjuk personil khusus 
sebagai penanggung jawab 
PIMS, yakni atas nama Febri 
Pratamar (NIK. 15-0291) yang 
dikukuhkan berdasarkan Surat 
Direktur  CV Mutiara Lestari 
Nomor: 44/ML/III/2017 tanggal 
1 Maret 2017 

 CV Alam Lestari telah memiliki 
perangkat dan tenaga pelaksana 
SIM milik KemenLHK yakni : An. 
Thabrani (SIM SEHATI dan 
SIGANISHUT), Muhammad Rian 
Adi Putra (SIM SIPONGI) dan 
Mashadiman (SIM SIPUHH dan 
PNBP). Implementasi SIM milik 
KemenLHK  tersebut  telah 
berjalan   

TETAP 
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dilakukan belum mencakup 
seluruh aspek PHPL 

 Terdapat beberapa tindakan 
perbaikan berdasarkan 
rekomendasi internal audit 
(tingkat pencapaian           42,86 
%)   

 Auditi telah memiliki organisasi 
Satuan Pengawas Internal (SPI) 
yang dikukuhkan berdasarkan 
Surat Keputusan Direksi CV 
Mutiara Lestari Nomor : 
OC/ML/IX/2021 tanggal 1 
September 2021 dan 
penanggung jawab dalam 
pelaksanaan Audit Internal yang 
ditunjuk sesuai dengan SK 
Direksi Nomor : 
63/SK/ML/X/2021, tanggal 1 
Oktober 2021. Namun lingkup 
audit yang dilakukan belum 
mencakup seluruh aspek PHPL 

 Terdapat beberapa tindakan 
perbaikan berdasarkan 
rekomendasi internal audit 
(tingkat pencapaian 63,64 %) 

 

1.4. Pengelolaan 

Persetujuan atas  

dasar informasi awal 

tanpa paksaan 

(PADIATAPA) 

SEDANG 

 Terdapat beberapa tindakan 

perbaikan berdasarkan 

rekomendasi internal audit 

(tingkat pencapaian 42,86 %)   

 Terdapat okupasi masyarakat 

yang cukup luas terhadap areal 

kerja CV Mutiara Lestari, hal 

tersebut menunjukkan bahwa 

secara de facto masih terdapat 

sebagian pihak/masyarakat  yang 

belum mengakui atas batas-batas 

areal kerja perusahaan   

 Auditi telah melaksanakan 

sosialisasi CD/CSR tahun RKT 

2020 yang ditunjukan dengan 

tersedianya dokumen Berita Acara 

Sosialisasi (Kelurahan Pelalawan 

dan  Desa Sering).  Pelaksanaan 

sosialisasi masih belum 

komprehensif dan juga belum ada 

persetujuan secara tertulis 

terhadap CD/CSR tahun RKT 2020 

 Auditi telah melaksanakan 

sosialisasi terhadap keberadaan 

kawasan lindung tahun RKT 2020 

yang ditunjukan dengan 

tersedianya dokumen Berita Acara 

Sosialisasi (Kelurahan Pelalawan 

dan  Desa Sering). Pelaksanaan 

sosialisasi masih belum 

komprehensif dan masih terdapat 

okupasi masyarakat, hal ini 

menunjukkan bahwa secara de 

facto masih terdapat sebagian 

pihak/masyarakat  yang belum 

mengakui keberadaan kawasan 

lindung pada areal kerja 

perusahaan 

BAIK 

 Tidak terdapat rencana/aktifitas 

penebangan pada RKT 2021 

(tanaman belum masak tebang), 

namun berkenaan dengan 

aktifitas pengelolaan yang lain 

Auditi telah melaksanakan 

sosialisasi di 2 (dua) 

kelurahan/desa (Kelurahan 

Pelalawan dan Desa Sering), 

yang ditunjukan dengan 

tersedianya berita acara 

dilengkapi daftar hadir dan 

dokumentasi. 

 Auditi telah melaksanakan 

sosialisasi dan persetujuan 

program CD/CSR tahun RKT 

2021 yang ditunjukan dengan 

tersedianya dokumen Berita 

Acara Sosialisasi (Kelurahan 

Pelalawan dan  Desa Sering). 

Terdapat mekanisme (SOP) 

sebagai acuan dalam proses 

pelaksanaan CD/CSR serta 

dokumen pelaksanaan program 

CSR  dan sekaligus dokumentasi 

bukti fisiknya.   

 Auditi telah melaksanakan 

sosialisasi dan persetujuan 

terhadap keberadaan kawasan 

lindung pada areal kerja RKT 

2021 yang ditunjukan dengan 

tersedianya dokumen Berita 

Acara Sosialisasi (Kelurahan 

Pelalawan dan  Desa Sering). 

Namun masih terdapat klaim 

terhadap kawasan lindung, hal 

ini menunjukkan bahwa secara 

de facto masih terdapat 

sebagian pihak/masyarakat  

yang belum mengakui. 

 

NAIK 
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2. PRODUKSI 
   

 

2.1. Penataan areal  
kerja jangka 
panjang dalam 
pengelolaan hutan 
lestari 

SEDANG 
- Terdapat dokumen rencana jangka 

Panjang berupa dokumen revisi 
RKUPHHK-HTI Periode Tahun 
2017–2026, yang  telah  disetujui 
oleh pejabat yang berwenang, 
yang disusun berdasarkan 
ketentuan berlaku dan tidak 
mendapatkan peringatan dari 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan  

- Batas blok RKT dan batas petak 
berupa berupa kanal (main kanal, 
branch kanal, cross branch dan 
mid branch). Identitas batas petak 
berupa pal terbuat dari paralon 
dan plang papan nama petak, 
sedangkan identitas batas blok 
berupa papan nama RKT. 
Implementasi penataan areal kerja 
batas blok RKT hanya sebagian 
besar telah sesuai dengan rencana 
jangka panjangnya (RKUPHHK) 

 Kegiatan pemeliharaan batas blok 
dan petak tebang berupa 
penggantian dan perbaikan pal 
batas petak dan papan nama blok 
RKT yang rusak atau hilang akibat 
dari kegiatan pengelolaan hutan. 
Sebagian besar pal batas petak, 
papan nama blok RKT terlihat 
jelas di lapangan namun tidak 
terdapat laporan atau berita acara 
kegiatan pemeliharaan batas blok 
dan petak tersebut 

SEDANG 
- Terdapat dokumen rencana 

jangka Panjang berupa dokumen 
revisi RKUPHHK-HTI Periode 
Tahun 2017–2026, Nomor : 
SK.6092/MenLHK-PHPL/UHP/ 
HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 
2019, yang  telah  disetujui oleh 
pejabat yang berwenang, yang 
disusun berdasarkan ketentuan 
berlaku dan tidak mendapatkan 
peringatan dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

- Batas blok RKT dan batas petak 
berupa berupa kanal (main kanal, 
branch kanal, cross branch dan 
mid branch)  dan identitas batas 
petak berupa pal terbuat dari 
paralon dan plang papan nama 
petak serta identitas batas blok 
berupa papan nama RKT. 
Implementasi penataan areal 
kerja batas blok RKT hanya 
sebagian besar (79,61 %) telah 
sesuai dengan rencana jangka 
panjangnya (RKUPHHK-HTI 
Periode 2017-2026)  

 Kegiatan pemeliharaan batas 
blok dan petak tebang berupa 
penggantian dan perbaikan pal 
batas petak dan papan nama 
blok RKT yang rusak atau hilang 
akibat dari kegiatan pengelolaan 
hutan sebesar 83,33%, dimana 
sebagian besar pal batas petak, 
papan nama blok RKT terlihat 
jelas di lapangan dan tidak 
terdapat berita acara atau 
laporan kegiatan pemeliharaan 
batas blok dan petak tersebut 

TETAP 

 

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

BURUK 
- Terdapat data potensi tegakan 

berupa hasil inventory yang 
diperoleh dari kegiatan 
inventarisasi hutan tanaman 
berumur 6 bulan, 18 bulan,  dan 
42 bulan namun belum seluruhnya 
dilengkapi dengan peta rencana 
dan realisasi serta peta sebaran 
plot sample 

- Terdapat data hasil pengukuran 
permanen sample plot (PSP) dan  
hasil pengukuran belum dilakukan 
analisis dan dibuatkan laporan 
secara secara menyeluruh  

 Hasil pengukuran PSP belum 
dilakukan analisis secara 
menyeluruh dan belum melaporkan 
ke badan litbang Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
sehingga belum bisa dijadikan dasar 
dalam perhitungan JPT tahunan 

SEDANG 
- Terdapat data potensi tegakan 

berupa hasil inventory yang 
diperoleh dari kegiatan 
inventarisasi hutan tanaman 18 
bulan dan 30 bulan namun belum 
seluruhnya umur tanaman 
terdapat dan belum dilengkapi 
dengan peta rencana dan 
realisasi serta peta sebaran plot 
contoh kegiatan inventarisasi 
htan tanaman 

 Terdapat kegiatan pengukuran 
pohon uji pada Plot Sample 
Permanen (PSP)  sampai dengan 
tahun 2020 untuk semua tipe 
ekosistem yang ada dan sudah 
dianalisis terhadap riap tanaman 
Acacia mangium dan Eucalyptus 
sp, namun belum memanfaatkan 
hasil pengukuran riap untuk 
menyusun perhitungan JTT 
sendiri dan JTT yang digunakan 
berdasarkan Penelitian 
Pertumbuhan dan Riap PT. Riau 
Andalan Pulp Paper sebagai 

NAIK 
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induk perusahaan melalui 
perjanjian kerjasama, 
mengadakan kerjasama dengan 
Badan Inovasi, Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

 

2.3. Pelaksanaan 
penerapan 
tahapan sistem 
silvikultur untuk 
menjamin 
regenerasi hutan 

 BAIK 
- CV. Mutiara Lesatari memiliki 

dokumen Standard Operating 
Prosedure (SOP) untuk semua 
tahapan kegiatan silvikultur THPB. 

- Kegiatan operasional dilapangan 
seluruhnya dilaksanakan oleh 
pihak kedua melalui perjanjian 
kesepakatan bersama, untuk 
kegiatan penanaman, 
pemeliharaan tanaman muda dan 
pemanenan dilakukan oleh pihak 
ketiga dengan sistem kontrak, 
belum seluruh kegiatan 
pengelolaan hutan sesuai dengan 
Standar Operasi Prosedur (SOP) 
yang dibuat, terdapat dokumen 
evaluasi untuk setiap kegiatan 
yang dilaksanakan oleh pihak ke 
tiga 

- Data sediaan potensi tegakan 
sebelum masak tebang didapat 
potensi sebesar 137 m3/Ha 

- Data laporan hasil inventory 
tanaman umur 6 bulan dan 18 
bulan rata-rata                 persen 
tumbuh sebesar 95.2% untuk 
tanaman sampai berumur 18 bulan  

 Verifier baru sesuai Keputusan 
Direktur Jenderal Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari No. 
SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/202
0 tanggal 2 Desember 2020 dan 
belum ada saat penilikan ke-3. 

SEDANG 
- CV Mutiara Lestari telah memiliki 

dokumen Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dengan lengkap 
yang isinya telah sesuai dengan 
ketentuan teknis terkait dengan 
tahapan kegiatan sistem 
silvikultur THPB, namun belum 
menyesuaikan dengan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor : P8 Tahun 
2021 serta kegiatan operasional 
di lapangan dilakukan oleh pihak 
ketiga melalui perjanjian 
kesepakatan bersama, terdapat 
upaya implementasi  SOP pada  
sebagian besar tahapan sistem 
silvikultur THPB yang telah 
dilaksanakan dengan baik dan 
terdapat  beberapa kegiatan yang 
pelaksanaannya belum optimal 
atau terdapat kegiatan yang tidak 
tercapai 100 % sebagai akibat 
tata waktu pelaksanaan yang 
belum sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan   

- Terdapat data sediaan potensi 
tegakan sebelum masak tebang 
didapat potensi sebesar 154 
m3/Ha 

- Data laporan hasil inventory 
tanaman umur 18 bulan dan 30 
bulan rata-rata  persen tumbuh 
sebesar 72,35 % (< 75 %)    

 Terdapat struktur tegakan yang 
menjamin regenerasi hutan 
umur tanaman 30 bulan pada 
areal CV Mutiara Lestari adalah 
57,61 % (< 60-79 %).   

TURUN 

 

2.4. Ketersediaan dan 
penerapan 
teknologi ramah 
lingkungan untuk 
pemanfaatan hasil 
hutan  kayu 

BAIK 
-  Terdapat Standar Operasi 

Prosedur (SOP) yang mendukung 
dan berhubungan dengan 
pemanfaatan hutan ramah 
lingkungan dan isinya sudah 
sesuai dengan dengan karateristik 
kondisi areal setempat yang 
merupakan hutan rawa   

- RKT 2018/2019, RKT 2019 dan 
RKT 2020 tidak ada rencana dan 
realiasi kegiatan pemanenan 
sehingga untuk verifier ini tidak 
dapat diverifikasi 

- RKT 2018/2019, RKT 2019 dan 
RKT 2020 tidak ada rencana dan 
realiasi kegiatan pemanenan 
sehingga untuk verifier ini tidak 
dapat diverifikasi  
 

BAIK 
- CV Mutiara Lestari telah memiliki 

Standar Operasi Prosedur (SOP) 
yang mendukung dan 
berhubungan dengan 
pemanfaatan hutan ramah 
lingkungan dan isinya sudah 
sesuai dengan dengan 
karateristik kondisi areal 
setempat yang merupakan hutan 
rawa namun belum Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor : P8 Tahun 
2021 tanggal 1 April 2021 dan 
belum terdapat penerapan SOP 
RIL dikarenakan tidak adanya 
kegiatan penebangan 

 Pada Kegiatan RKT 2020 dan 
RKT 2021 tidak terdapat rencana 
dan realiasi kegiatan pemanenan 
sehingga untuk verifier ini tidak 
dapat diverifikasi 

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

BAIK 
- Terdapat dokumen RKTUPHHK-

HTI Tahun RKT 2018/2019 yang 
disusun berdasarkan RKUPHHK-
HTI Periode 2017 – 2026, Revisi 
RKT 2018/2019 yang disusun 
berdasarkan penyeseuaian 
RKUPHHK-HTI periode tahun 
2017-2026 untuk tahun kegiatan 
2018/2019 beserta lampirannya 
dan RKT 2019 dan RKT 2020 yang 
disusun berdasrkan Revisi 
RKUPHHK-HTI periode tahun 2017 
- 2026 yang disahkan secara 
mandiri (Self Approval).   

- Batas tanaman pokok, tanaman 
kehidupan dan kawasan lindung 
secara umum  telah mengacu 
kepada rencana jangka panjang 
(RKUPHHK), namun rencana                  
lokasi penanaman tidak 
tergambarkan lokasinya pada peta 
kerja RKT   

- Batas blok tanaman pokok, 
tanaman kehidupan dan kawasan 
lindung berupa kanal dan diberi 
identitas berupa pal yang terbuat 
dari paralon, terdapat 
implementasi  penandaan batas 
dan identitas batas pada tanaman 
pokok, tanaman unggulan, 
tanaman kehidupan dan kawasan 
lindung di lapangan   

 RKT 2018/2019, RKT 2019 dan 
RKT 2020 tidak ada rencana dan 
realiasi kegiatan pemanenan 
sehingga untuk verifier ini tidak 
dapat diverifikasi 

BAIK 
- Terdapat dokumen RKT 2020 dan 

RKT 2021 beserta lampirannya 
yang disusun berdasarkan Revisi 
RKUPHHK-HTI periode tahun 
2017 - 2026 yang disahkan 
secara mandiri (Self Approval).   

- Terdapat batas tanaman pokok, 
tanaman kehidupan dan kawasan 
lindung secara umum   telah 
mengacu kepada rencana jangka 
panjang (RKUPHHK-HTI) periode 
2017-2026, dan sudah 
tergambarkan lokasinya pada 
peta kerja RKT 2020 dan RKT 
2021. 

- Terdapat batas lokasi tanaman 
pokok, tanaman kehidupan dan 
kawasan lindung berupa kanal 
dan diberi identitas berupa pal 
yang terbuat dari paralon dan 
terdapat implementasi  
penandaan batas dan identitas 
batas pada tanaman pokok, 
tanaman kehidupan dan kawasan 
lindung di lapangan, namun pada 
beberapa lokasi penandaan tidak 
jelas karena masih terdapat 
sengketa dengan pihak lain.   

 Kegiatan RKT 2020 dan RKT 
2021 tidak terdapat ada rencana 
dan realiasi kegiatan pemanenan 
sehingga untuk verifier ini tidak 
dapat dilakukan diverifikasi 

TETAP 

 

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

BURUK 
- Kondisi kesehatan laporan 

keuangan tahun 2018 dan 2019 
rata-rata likuiditas sebesar 
14,17%, solvabiltas sebesar 
32,44% dan rentabilitas negatif.   

- Realisasi pembiayaan kegiatan 
tahun 2018 terealisasi sebesar 
87.87% dan untuk tahun 2019 
tidak dapat dilihat prosentasi 
realisasi kegiatan pembiayaanya 
karena tidak semua bidang 
kegiatan pengelolaan hutan 
terdapat data rencana kegiatan 
anggran perusahaanya, laporan 
keuangan tahun 2018 dan tahun 
2019 sudah dapat 
menggambarkan realisasi 
pembiayaan untuk masing-masing 
kegiatan pengelolaan hutan 

- Selisih antara proporsi biaya 
tertinggi dan terendah adalah 
sebesar 39.22% 

- Realisasi kegiatan fisik di lapangan 
cenderung lancar walaupun kondisi 
perusahaan secara indikator 
keuangan kondisinya tidak likuid 
atau dengan kata lain sulit untuk 
memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya 

BURUK 
- Kondisi kesehatan finansial 

berdasarkan laporan keuangan 
tahun 2019 dan 2020 rata-rata 
likuiditas sebesar 3,75%, 
solvabiltas sebesar 28,55% dan 
rentabilitas negatif 

- Realisasi pembiayaan kegiatan 
untuk tahun 2020 tidak dapat 
dilihat persentase realisasi 
kegiatan pembiayaanya karena 
tidak semua bidang kegiatan 
pengelolaan hutan terdapat data 
rencana kegiatan anggaran 
perusahaanya, laporan keuangan 
tahun 2020 belum dapat 
menggambarkan realisasi 
pembiayaan untuk masing-
masing kegiatan pengelolaan 
hutan dan Penyajian Laporan 
Keuangan tahun 2020 belum 
mengacu kepada Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor : P8 Tahun 
2021   

- Terdapat selisih antara proporsi 
biaya tertinggi dan terendah 
adalah sebesar 52,24% dan 
Penyajian Laporan Keuangan 
tahun 2020 belum mengacu 

TETAP 
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- Modal yang ditanam kembali  
kehutan berupa penanaman 
tanaman dan pemeliharaan 
tanaman rata-rata terealisasi 
sebesar 151.76%, namun belum 
secara keseluruhan dimana untuk 
tanaman kehidupan belum ada 
realisasi penanaman dilapangan   

 Realisasi penanaman tanaman 
pokok dan tanaman kehidupan 
rata-rata sebesar 18.95%  dari 
yang seharusnya)   

kepada Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor : P8 Tahun 2021.    

- Terdapat realisasi kegiatan fisik di 
lapangan cenderung lancar dalam 
kurun waktu 2019-2020 
walaupun kondisi perusahaan 
secara indikator keuangan 
kondisinya tidak likuid atau tidak 
dapat memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya 

- Modal yang ditanam kembali  ke 
hutan berupa penanaman 
tanaman dan pemeliharaan 
tanaman rata-rata terealisasi 
sebesar lebih dari 100 %, namun 
belum secara keseluruhan 
dimana untuk tanaman 
kehidupan belum ada realisasi 
penanaman dilapangan  

 Terdapat realisasi penanaman 
tanaman pokok dan tanaman 
kehidupan pada areal kerja CV 
Mutiara Lestari rata-rata sebesar 
39,81%  dari yang seharusnya 

3. EKOLOGI 
   

 3.1. Keberadaan 
kemantapan dan 
Kondisi Kawasan 
Dilindungi Pada 
Setiap Tipe Hutan 

BAIK 
 Luas yang dialokasikan untuk 

kawasan lindung berdasarkan 
dokumen Revisi RKUPHHK-HTI 
periode 2017-2026 adalah seluas 
1.785 ha (44,63%) yang terdiri 
dari Sempadan sungai 903 ha, 
KPPN/Buffer Zone  seluas 59 ha 
dan Kawasan Lindung Lainnya   
823 ha.  Dalam penentuan lokasi 
kawasan lindung telah 
mempertimbangan beberapa hal 
yaitu: ekosistem gambut 
(termasuk pertimbangan kubah 
gambut dan non kubah gambut), 
keberadaan sungai, kondisi 
penutupan lahan dan keberadaan 
jenis flora dan fauna dilindungi 
baik menurut peraturan nasional,  
IUCN maupun CITES. 

 Pada tahun 2020 auditi belum 
bisa melanjutkan kegiatan 
penandaan batas kawasan 
lindung mengingat proses 
penyelesaian claim areal belum 
selesai, kegiatan terkait batas 
kawasan lindung hanya 
pemeliharaan batas. Batas 
kawasan lindung yang sudah 
dilakukan penandaan batas 
adalah sepanjang 8.290 m (17,30 
%), sedangkan sisanya seluas  
belum bisa dilakukan penataan 
karena masih dalam claim oleh 
masyarakat dan PT Panca Surya 
Agrindo. 

 Hasil Peta Penafsiran Citra 
Landsat 8 OLI Band 542 Path 126 
Row 60 liputan tanggal 6 Mei 
2019 skala 1:100.000, kondisi 
penutupan lahan areal kawasan 

SEDANG 

 Luas yang dialokasikan sebagai 
kawasan lindung mengacu pada 
dokumen Revisi RKUPHHK-HTI 
periode 2017-2026. Dalam 
periode penilikan, luas dimaksud 
tidak mengalami perubahan 
yaitu seluas 1.785 ha (44,63%) 
yang terdiri dari Sempadan 
sungai 903 ha, KPPN/Buffer 
Zone  seluas 59 ha dan Kawasan 
Lindung Lainnya 823 ha. 
Penentuan lokasi kawasan 
lindung telah mempertimbangan 
kondisi biofisik dan kondisi 
spesifik yang ada pada areal 
pemegang izin diantaranya yaitu 
: tipe hutan mencakup 
ekosistem Gambut (termasuk 
pertimbangan kubah gambut 
dan non kubah gambut), 
keberadaan sungai, kondisi 
penutupan lahan dan 
keberadaan jenis flora dan fauna 
dilindungi 

 Penandaan batas kawasan 
lindung kumulatif sampai 
dengan tahun 2021 baru 
dilakukan terhadap sebagian 
kawasan lindung bebas konflik 
dan tanpa klaim yaitu sepanjang 
8,290 km (17,30 %), sedangkan 
sisanya belum bisa dilakukan 
penataan karena masih dalam 
klaim oleh masyarakat dan 
perkebunan sawit PT. Panca 
Surya Agrindo.  Realisasi 
kegiatan penandaan batas 
kawasan lindung menjadi 
stagnasi dan tidak dapat 

TURUN 
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lindung  adalah sebagai berkiut : 
LOA 974,3 ha (54,58%), belukar 
571,1 ha (31,99%) dan kebun 
239,6 ha (13,42%). 

 Sebagian besar areal kawasan 
lindung merupakan areal claim 
masyarakat dan yang sudah 
menjadi kebun  seluas 239,6 ha.  
Dilihat dari luasan kawasan 
lindung yang di calim oleh 
masyarakat cukup luas dan 
melibatkan jumlah anggota 
masyarakat yang cukup banyak, 
hal ini menunjukan  bahwa 
sebagian besar para pihak 
terutama masyarakat sekitar areal 
konsesi  belum mengakui 
keberadaan kawasan lindun. 

 Hasil kegiatan pengelolaan 
didokumentasikan dalam bentuk 
Laporan Pelaksanaan Izin 
lingkungan  yang di buat setiap 
semester, Laporan bulanan K3L 
Departemen Enviro dan 
Departemen Enviro,  berita acara 
hasil kegiatan dan tally sheet  
serta peta. 

dilakukan lebih lanjut seiring 
belum selesainya permasalahan 
konflik dan klaim lahan baik 
dengan masyarakat secara 
individual/kelompok maupun 
dengan perusahaan sebagai 
badan usaha tertentu 

 Kondisi kawasan lindung yang 
berpenutupan berhutan rawa 
sekunder berdasarkan overlay 
peta citra landsat terbaru liputan 
28 Agustus 2020  menempati 
624 ha atau sebesar 34,96 % 
dari total kawasan lindung yang 
telah ditetapkan.  Sedangkan  
proporsi jumlah areal berhutan 
pada kawasan lindung efektif 
yang dapat dikelola menempati 
624 ha dari 832 ha kawasan 
lindung yang secara exsisting 
bebas klaim maupun okupasi 
atau menempati 75 % 

 Auditi telah memiliki dokumen 
RKUPH dalam rangka 
perlindungan dan pengelolaaan 
ekosistem gambut.  Sedangkan 
dokumen rencana pemulihan 
ekosistem gambut tersedia dan 
telah disyahkan melalui 
Keputusan Dirjen Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan Nomor : 
SK.110/PPKL/PKG/PLK.0/10/201
8 pada bulan Oktober 2018.  
Upaya pemulihan dan 
pengelolaan ekosistem gambut 
telah diimplementasikan, namun 
demikian terdapat sebagian hasil 
pemantauan (22 %) Tinggi 
Muka Air Tanah (TMAT) pada 
titik penaatan di atas baku 
mutu/standar yang telah 
ditentukan. 

 Belum terdapat pengakuan 
tertulis dari masyarakat 
terhadap keberadaan kawasan 
lindung.  Sebagian masyarakat 
mengetahui tentang keberadaan 
kawasan lindung, sebagian yang 
lain tidak mengetahui.  Adanya 
gangguan terhadap keberadaan 
kawasan lindung dimana 
sebagian besar areal kawasan 
lindung merupakan areal 
klaim/okupasi masyarakat dan 
perusahaan perkebunan (sawit) 
menunjukkan hanya sebagian 
kecil para pihak/masyarakat 
mengakui keberadaan kawasan 
lindung 

 Auditi telah melakukan 
pengelolaan terhadap kawasan 
lindung sesuai dengan dokumen 
rencana pengelolaan yang 
tertuang dalam Upaya 
Pengelolaan Lingkungan (UKL), 
RKUPH maupun RO.  Jika 
mengacu pada jenis kegiatan 
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yang direncanakan pada 
dokumen perencanaan yang 
tersedia terdapat beberapa 
kegiatan yang belum seluruhnya 
diimplementasikan dan belum 
ada laporan pengelolaannya. 
Dengan demikian terdapat 
laporan pengelolaan yang sesuai 
dengan ketentuan terhadap 
sebagian kawasan lindung hasil 
tata ruang areal/Land scaping 
sesuai dokumen perencanaan 

 3.2. Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

BAIK 
 Untuk kegiatan perlindungan hutan 

telah tersedia prosedurnya. 
Prosedur tersebut sudah memiliki 
legalitas dan terdapat langkah-
langkah dalam perlindungan hutan 
sesuai dengan jenis-jenis gangguan 
yang ada, serta terdapat 
pendekatan-pendekatan persuasif-
partisipatif, edukatif dan represif. 

 Auditi sudah memiliki sarana 
prasarana untuk kegiatan 
perlindungan hutan yang meliputi 
sarana prasarana untuk 
pengamanan hutan, penanganan 
kebakaran hutan dan lahan 
maupun penanganan hama dan 
penyakit. Ketersediaan  sarana 
prasarana untuk penanganan 
kebakaran hutan dan lahan baik 
jenis maupun jumlahnya sudah 
sesuai ketentuan. Seluruh sarana 
perlindungan hutan tersebut secara 
rutin dilakukan pemeliharaan dan 
pengecekan untuk memastikan alat 
tersebut masih berfungsi dengan 
baik.   

 Ketersediaan sumberdaya manusia 
untuk  penanganan kebakaran 
hutan dan lahan, jumlah anggota 
Regu Inti RPK telah sesuai dengan 
ketentuan, namun kualifikasi 
personel regu inti belum seluruhnya 
memiliki kompetensi di bidang 
pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan dan personil regu inti masih 
merangkap sebagai tenaga teknis 
atau karyawan yang bertugas di 
bidang lainnya. 

 Kegiatan perlindungan 
diimplementasikan melalui tindakan 
tertentu dengan  
mempertimbangkan seluruh jenis 
gangguan yang ada dimana 
implementasi terhadap kegiatan 
perlindungan hutan dilakukan 
secara preemtif dan preventif 
Upaya yang dilakukan untuk 
pencegahan dan penaggulangan 
perambahan belum maksimal 
seperti belum adanya upaya untuk 
melakukan tata batas luar areal 
konsesi sehingga ada kejelasan 
antara areal konsesi CV Mutiara 
Lestari dengan lahan masyarakat. 

BAIK 

 Terdapat 5 (lima) dokumen SOP 
an 2 (dua)  WI yang berkaitan 
dengan perlindungan dan 
pengamanan hutan.  Seluruh 
SOP/WI mengalami revisi pada 
tanggal 1 Februari 2021.  
Dokumen SOP yang dibuat telah 
memenuhi aspek teknis dan 
administratif dan telah 
mempertimbangkan seluruh 
potensi gangguan yang ada pada 
areal pemegang izin 

 Auditi telah memiliki sarana dan 
prasarana yang berkaitan dengan 
perlindungan dan pengamanan 
hutan.  Jenis, jumlah dan fungsi 
sarana prasarana sesuai dengan 
ketentuan dan berfungsi dengan 
baik 

 Auditi telah memilik personil/SDM 
terkait perlindungan dan 
pengamanan hutan.  Berdasarkan 
struktur organisasi perusahaan 
bagian yang spesifik menangani 
kebakaran hutan dan lahan adalah 
Departemen K3L. Ketersediaan 
sumberdaya manusia untuk 
penanganan kebakaran hutan dan 
lahan telah sesuai dengan 
ketentuan, namun kualifikasi 
personel regu inti belum 
seluruhnya memiliki kompetensi di 
bidang pengendalian kebakaran 
hutan dan lahan.  Beberapa 
personil regu inti masih 
merangkap sebagai tenaga teknis 
atau karyawan yang bertugas di 
bidang lainnya 

 Auditi telah melakukan kegiatan 
perlindungan hutan yang 
diimplementasikan melalui 
tindakan tertentu baik secara 
preemptif, Preventif dan  represif, 
namun demikian masih terdapat 
konflik/gangguan terkait tumpang 
tindih areal dan kasus 
perladangaan/okupasi  terhadap 
sebagian areal kerja yang belum 
terselesaikan menunjukkan 
implementasi perlindungan belum 
terimplementasi secara efektif dan 
belum mencakup penanganan 
seluruh gangguan yang ada 

TETAP 
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 3.3. Pengelolaan dan 
Pemantauan 
Dampak Terhadap 
Tanah dan Air 
Akibat Pemanfaatan 
Hutan 

BAIK 
 Sudah memiliki prosedur untuk 

kegiatan pengelolaan maupun 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air akibat pengusahaan 
hutan tanaman, prosedur yang 
tersedia sudah mencakup 
penanganan seluruh dampak 
yang akan timbul akibat 
pengusahaan hutan tanaman. 

 Tersedia sarana untuk 
mendukung kegiatan pengelolaan 
dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air akibat 
pengusahaan hutan tanaman. 
Sarana prasarana tersebut baik 
jumlah dan fungsinya sudah 
sesuai dengan yang 
dipersyaratkan dalam dokumen 
UKL dan UPL serta tersedia di 
lapangan dalam kondisi baik. 

 Kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air dilakukan oleh 
Bagian K3L yang berada di bawah 
Kepala Lapangan. Terdapat SDM 
yang menangani aspek 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air 
sebanyak 4 orang  dan 
diantaranya  1 orang sudah 
memiliki sertifikat sebagai Ganis-
PHPL Binhut. 

 Tersedia dokumen rencana yang 
tertuang dalam dokumen Tujuan, 
Sasaran dan Program 
Lingkungan, Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja yang disusun 
mengacu pada dokumen UKL dan 
UPL.  Kegiatan pengelolaan 
dampak terhadap tanah dan air 
sudah dilakukan sesuai dengan  
yang dipersyaratkan dalam 
dokmen RKL dan RPL. 

 Rencana pelaksanaan kegiatan 
pemantauan tertuang dalam 
dokumen Tujuan, Sasaran dan 
Program Lingkungan, 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
dan disusun mengacu pada 
dokumen UKL dan UPL.   
Kegiatan pemantauan yang 
dilakukan mangacu pada rencana 
yang sudah dibuat dan telah 
sesuai dengan yang 
dipersyaratkan dalam dokumen 
UKL dan UPL. 

 Terdapat dampak akibat kegiatan 
pemanfaatan hutan terhadap 
tanah dan air berupa perubahan 
sifat fisik-kimia tanah  dan kualitas 
air, namun demikian dampak 
yang timbul masih dalam taraf 
yang wajar, yaitu berada di 
bawah ambang batas ketentuan 
yang ada dan tidak terindikasi 
adanya dampak besar dan 
penting. 

BAIK 

 Auditi telah memiliki dokumen 
prosedur berupa Standard 
Operating Procedure (SOP) 
maupun Work Intruction (WI) 
untuk kegiatan pengelolaan 
maupun pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air akibat 
pengusahaan hutan tanaman, 
prosedur yang tersedia sudah 
mencakup penanganan seluruh 
dampak yang akan timbul akibat 
pengusahaan hutan tanaman 

 Auditi telah memiliki sarana dan 
prasarana untuk mendukung 
kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air akibat 
pengusahaan hutan tanaman. 
Sarana yang tersedia sudah 
sesuai dengan yang 
dipersyaratkan dalam dokumen 
perencanaan serta  tersedia di 
lapangan dalam kondisi baik 

 Terdapat bagian yang 
menangani kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air 
akibat pemanfaatan hutan.  SDM 
yang tersedia pada bidang 
dimaksud telah sesuai dengan 
ketentuan baik jumlah maupun 
kualifikasinya. 

 Tersedia dokumen rencana 
pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air yang tertuang 
dalam dokumen Upaya 
Pengelolaan Lingkungan (UKL), 
dokumen Revisi RKUPHHK-HTI 
tahun 2019 dan dokumen 
Rencana Operasional (tertuang 
dalam Tujuan, sasaran dan 
Program Lingkungan tahun 
2021).  Sebagaian besar 
kegiatan pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air sudah 
dilakukan sesuai dengan  yang 
dipersyaratkan dalam dokumen 
perencanaan, namun demikian 
pengelolaan vegetatif melalui 
kegiatan rehabilitasi/penanaman 
belum seluruhnya 
terimplementasikan 

 Auditi telah memiliki dokumen  
rencana pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air baik 
dokumen jangka panjang (UPL 
dan RKUPHHK-HTI) maupun 
jangka pendek (RO). Mengacu 
pada dokumen perencanaan 
yang tersedia seluruh rencana 
pemantauan parameter 
lingkungan telah 
diimplementasikan.  Namun 
demikian pemantauan kualitas 
air belum seluruhnya dilakukan 
pada lokasi yang direkomendasi 

TETAP 
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sesuai dokumen rencana 
pemantauan. 

 Terdapat dampak akibat 
kegiatan pemanfaatan hutan 
namun demikian tidak 
mengindikasikan terjadinya 
dampak yang besar dan penting 
terhadap tanah dan air. Seluruh 
parameter yang dipantau berada 
di bawah baku mutu yang 
ditetapkan berdasarkan 
ketentuan 

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

BAIK 
 Untuk kegiatan identifikasi flora 

dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik 
prosedur yang digunakan adalah 
Prosedur Identifikasi Flora dan 
Fauna (MLI-SOP-LIN-011). 
Prosedur yang tersedia sudah 
memiliki legalitas dan mengacu 
pada paraturan perundangan 
yang berlaku serta mencakup 
seluruh jenis flora dan fauna yang 
dilindungi yang terdapat di areal 
konsesinya. 

 Kegiatan identifikasi belum 
dilakukan pada seluruh kawasan 
lindung, sehingga informasi 
mengenai keberadaan flora dan 
fauna dilindungi yang tersedia 
belum menggambarkan 
keberadaan flora dan fauna 
dilindungi pada seluruh areal 
kerja auditi. 

BAIK 

 Terdapat prosedur terkait 
identifikasi flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan 
endemik prosedur yang 
digunakan yaitu Prosedur 
Identifikasi Flora dan Fauna 
(SOP-LIN-011) dan prosedur 
Identifikasi Pengelolaan dan 
Pemantauan Nilai Konservasi 
Tinggi (SOP-LIN-015). Prosedur 
yang tersedia sudah memiliki 
legalitas dan mengacu pada 
paraturan perundangan yang 
berlaku serta mencakup seluruh 
jenis flora dan fauna yang 
dilindungi yang terdapat di areal 
konsesinya 

 Implementasi kegiatan 
identifikasi belum mencakup 
seluruh jenis flora fauna dlindungi 
dan belum merepresentasikan 
seluruh areal kerja baik kawasan 
lindung maupun areal produksi, 
Kegiatan identifikasi baru 
dilakukan pada areal kawasan 
lindung KPPN dan belum 
mencakup seluruh jenis yang 
teridentifikasi dalam Rona awal 
Lingkungan/UKL-UPL 

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 dan/ 
atau jarang 
langka dan 
terancam 
punah dan 
endemik 

SEDANG 
 Terdapat beberapa prosedur dan 

intruksi kerja (SOP dan WI) dan 
prosedur tersebut sudah 
menggambarkan kegiatan 
pengelolaan seluruh jenis flora 
yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal 
kerjanyan. 

 Terdapat rencana dan 
Implementasi pengelolaan flora 
dilindung, namun kegiatan 
pengelolaan yang dilakukan 
bersifat umum, belum  secara 
spesifik ditujukan terhadap jenis 
dilindungi hasil kegiatab 
identifikasi. Kegiatan pengelolaan 
terhadap kawasan lindung  belum 
dilakukan secara maksimal 
mengingat masih terdapatnya 
gangguan terhadap kawasan 
lindung berupa penguasaan lahan 
oleh masyarakat. 

SEDANG 

 Auditi telah memiliki prosedur 
yang berkaitan dengan kegiatan 
pengelolaan flora.  Prosedur 
tersebut sudah mencakup 
kegiatan pengelolaan seluruh jenis 
flora yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah 
dan endemik yang terdapat di 
areal kerjanya 

 Auditi telah mengimplementasikan 
sebagian kegiatan pengelolaan 
flora dilindungi rencana dan 
Implementasi pengelolaan flora 
dilindung dan/atau Langka, Jarang 
dan Terancam Punah dan 
endemic. Pengelolaan yang 
dilakukan masih bersifat umum, 
belum  secara spesifik ditujukan 
terhadap jenis dilindungi hasil 
kegiatan identifikasi. Selain itu 
mengacu pada dokumen rencana 
pengelolaan masih terdapat 

TETAP 
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 Terdapat gangguan terhadap 
kawasan lindung hal ini secara 
langsung akan mempengaruhi 
keanekaragaman dan kelimpahan, 
baik secara kualitas maupun 
kuantitas jenis flora dilindungi di 
areal tersebut. 

kegiatan yang belum 
diimplementasikan seluruhnya. 

 Terdapat gangguan terhadap 
sebagian flora termasuk flora 
dilindungi.  Nilai indek 
keanekaragaman hayati pada 
seluruh strata vegetasi menurun 
secara signifikan pada plot 
pemantauan tahun 2021 
dibanding dengan Rona awal 
lingkungan dalam dokumen UKL-
UPL (2003), termasuk jumlah jenis 
flora yang ditemukan juga 
mengalami penurunan.  Dalam hal 
ini terdapat upaya pengelolaan 
yang dilakukan oleh auditi. 

 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 
 Prosedur yang tersedia sudah 

memiliki legalitas, mengacu pada 
peraturan perundangan yang 
berlaku serta sudah 
menggambarkan kegiatan 
pengelolaan seluruh jenis fauna 
yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal 
kerjanya hasil identifikasi. 

 Kegiatan pengelolaan fanua 
dilindungi yang dilakukan auditi 
belum spesifik untuk masing-
masing kelas mamalia dan aves dan 
belum ada upaya signifikan  dalam 
rangka pengelolaan fauna dilindungi 
seperti meningkatkan kualitas 
habitat melalui pengembangan 
sumber pakan satwa dan belum 
melakukan perlindungan secara 
maksimal mengingat masih 
terdapatnya gangguan berupa 
perambahan/claim areal. 

 Pada beberapa kawasan lindung 
terdapat tekanan akibat adanya 
penguasaan lahan/claim areal oleh 
masyarakat, hal ini secara tidak 
langsung dapat menyebabkan 
semakin terbukanya penutupan 
lahan dan mengakibatkan 
penurunan fungsinya sebagai 
habitat fauna. Upaya untuk 
meminimalisasi gangguan yang ada 
antara lain melalui kegiatan: patroli 
secara rutin, pemasangan papan 
larangan/himbauan, sosialisasi. 

SEDANG 

 Tersedia prosedur pengelolaan 
fauna yang mencakup seluruh 
jenis dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal 
pemegang izin 

 Auditi telah merealisasikan 
pengelolaan fauna dilindungi 
sesuai dengan dokumen 
perencanaan, pengelolaan lebih 
berorientasi pada pengelolaan 
kawasan dan habitat fauna dan 
belum secara spesifik dan simultan 
dilakukan pengelolaan khusus 
terhadap jenis tertentu yang 
dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal 
pemegang izin 

 Terdapat indikasi gangguan 
terhadap kondisi sebagian fauna 
dilindungi dan/atau jarang, langka 
dan terancam punah dan endemik 
pada areal pemegang izin yang 
ditandai dengan adanya 
penurunan indeks 
keanekaragaman fauna dan 
jumlah jenis yang cukup signifikan 
pada plot pemantauan, namun 
demikian terdapat upaya 
pengelolaan dan penanggulangan 
oleh pemegang izin 

TETAP 

4. SOSIAL 
   

 

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

SEDANG 

- Tersedia Laporan Hasil Social 
Impact Assessment dan Data Sosial 
Kelurahan Pelalawan dan Desa 
Sering Tahun 2019, Laporan HHBK 
Periode Tahun 2020, namun belum 
menyajikan data yang lengkap dan 
terinci terkait identifikasi hak-hak 
dasar masyarakat setempat dan 
pola pemanfaatan sumberdaya 
hutan termasuk pemanfaatan HHBK 
dan tanaman kehidupan. Sedangkan 

SEDANG 

 Data dan informasi mengenai 
pola pemanfaatan dan 
penguasaan lahan terdapat 
dalam dokumen Social Impact 
Assesment namun informasi 
yang tersedia dinilai belum 
lengkap. Terdapat dokumen 
perencanaan dalam bentuk RKU 
Periode 2017 – 2026 dan RKT 
tahun 2021  

TETAP 
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rencana pemanfaatan Sumber daya 
hutan terkait kelola sosial terdapat 
dalam RKUPHHK-HTI Periode 2017 - 
2026 dan Tahun 2020 

- Dokumen yang tersedia terkait 
pembuatan batas partisipatif adalah 
SOP Nomor MLI- SOP-CAN-002 
tentang Penataan dan Pemeliharaan 
Batas Areal Kerja dan WI Nomor 
WI-CAN-MLI-004  tentang Penataan 
Batas Partisipatif.  Sedangkan 
Mekanisme penyelesaian konflik 
terdapat dalam SOP Penanganan 
Kasus Sosial Masyarakat dan 
Hubungan Para Pihak, SOP Protokol 
Resolusi Konflik dan SOP 
Perlindungan Hutan 

- Tidak terdapat perubahan 
mekanisme perencanaan 
pemanfaatan sumber daya hutan 
dari tahun sebelumnya. Mekanisme 
berbentuk SOP dan telah 
mengikutsertakan hak-hak dasar 
masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfaatan SDH, 
yaitu SOP Survei Sosial dan Data 
Masyarakat, SOP Sosialisasi dan 
Pelaporan CD, SOP Pengajuan dan 
Pelaksanaan Program, SOP Program 
Pengembangan dan Perekonomian 
Pedesaan serta SOP Program 
Pengembangan Infrastruktur Sosial 

- Sebagian areal kerja auditi belum 
mempunyai batas yang  tegas 
dengan areal masyarakat, karena 
masih terdapat areal konflik 
(perambahan dan tumpang tindih 
seluas ± 1.044 ha) dan belum 
mendapatkan kesepakatan. Pada 
sebagian batas luar areal kerja telah 
dilakukan tata batas internal 
sebagian sepanjang 12,6 km. 

 Bukti persetujuan luas dan batas 
areal Auditi terdapat pada SK 
IUPHHK-HT dan SK RKUPHHK-HT 
beserta lampiran peta, Berita 
Acara Sosialisasi Batas Areal Kerja 
dan Rencana Kerja Tahunan 
(Tahun 2020). Namun auditi 
belum melaksanakan penataan 
batas areal sesuai ketentuan 
Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.43/Menhut-II/2013 

 Auditi telah memiliki mekanisme 
terkait pembuatan batas 
partisipatif dan penyelesaian 
konflik. Mekanisme dinilai dapat 
diimplementasikan dalam 
penyelesaian konflik klaim lahan 

 Mekanisme perencanaan 
pemanfaatan sumber daya 
hutan masih menggunakan 
mekanisme yang sama dari 
tahun sebelumnya. Mekanisme 
dinilai telah cukup 
mengakomodir hak-hak dasar 
masyarakat dalam perencanaan 
pemanfaatan SDH 

 Tata Batas partisipatif belum 
dilaksanakan oleh auditi, 
sehingga sebagian areal kerja 
auditi belum mempunyai batas 
yang  tegas dengan areal 
masyarakat.  Terdapat areal 
konflik dan tumpang tindih lahan 
seluas 2,453 ha (61,32%) dari 
total areal konsesi 

 Persetujuan luas dan batas areal 
Auditi terdapat dalam SK 
IUPHHK-HT dan SK RKUPHHK-
HT beserta lampiran peta. 
Namun belum ditemukan bukti 
tertulis adanya persetujuan dari 
masyarakat terkait luas dan 
batas areal kerja dan masih 
terdapat konflik 

 

4.2. Implementasi 

tanggung jawab 

sosial perusahaan  

sesuai dengan 

peraturan dan 

perun-dangan 

yang berlaku. 

BAIK 

- Dokumen terkait tanggung jawab 

sosial tersedia dalam dokumen SK 

IUPHHK-HT No. 

522.21/IUPHHKHT/I/2003/007, SK 

No. 6092/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.I/6/2019, tanggal 

28 Juni 2019 Tentang Persetujuan 

Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017 

– 2026, Buku Revisi RKUPHHK-HTI 

Periode Tahun 2017 – 2026, 

RKTUPHHK-HT Tahun 2020, dan 

BAIK 

 Auditi telah memiliki dokumen 

terkait tanggung jawab sosial 

yang tersedia dalam dokumen 

SK IUPHHK-HT No. 

522.21/IUPHHKHT/I/2003/007, 

SK No. 6092/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.I/6/2019 berikut 

buku Revisi RKUPHHK-HTI 

Periode Tahun 2017 – 2026, 

RKTUPHHK-HT Tahun 2021, dan 

TETAP 
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SOP Sosialisasi dan Pelaporan 

Kegiatan CD 

- Tidak terdapat perubahan 

mekanisme pemenuhan kewajiban 

sosial pemegang izin dari tahun 

sebelumnya. Mekanisme tersebut 

adalah : SOP Sosialisasi dan 

Pelaporan Kegiatan CD, SOP 

Pengajuan dan Pelaksanaan 

Program, SOP Program 

Pengembangan Perekonomian 

Pedesaan dan SOP Program 

Pengembangan Infrastruktur Sosial 

- Auditi telah melakukan sosialisasi 

mengenai hak dan tanggungjawab 

pemegang izin kepada seluruh desa 

binaan yaitu Desa Sering dan 

Kelurahan Pelalawan pada tanggal 

08 Juni 2020. Berita acara tersebut 

ditandatanagani oleh para pihak 

(Auditi, Lurah Pelalawan dan Plt. 

Kepala Desa Sering} yang 

dilengkapi dengan daftar hadir dan 

foto dokumentasi 

- Tersedia bukti pelaksanaan 

tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat berupa program CD 

pada tahun 2019 sebesar 110,21% 

dan tahun 2020 (sd.Juli 2020) 

sebesar 62,02%. Terdapat bukti 

adanya kemitraan dengan 4 

kontraktor dengan 6 tenaga kerja 

(66,67% TK lokal) dan penyerapan 

tenaga kerja sebagai karyawan 

sebesar 20 orang (30% TK lokal), 

serta adanya kerjasama dalam 

pengelolaan lingkungan dengan 

adanya Masyarakat Peduli Api. 

Namun auditi belum melaksanakan 

kegiatan tanaman kehidupan dan 

implementasi kegiatan 

pemberdayaan masyarakat masih 

sangat kecil 

 Dokumen terkait pelaksanaan 

tanggung jawab tersedia dalam 

bentuk Laporan Pelaksanaan CD 

Tahun 2019, Dokumen 

Pelaksanaan CD Triwulan I dan II 

Tahun 2020 dan disertai bukti 

serah terima bantuan. Selain itu 

terdapat bukti adanya 

keterlibatan masyarakat dalam 

bentuk penyerapan tenaga kerja 

dan peluang berusaha 

SOP Sosialisasi dan Pelaporan 

Kegiatan CD 

 Mekanisme pemenuhan 

kewajiban sosial seuai dengan 

Keputusan Bupati Pelalawan 

Nomor 

522.21/IUPHHKHT/I/2003/007 

dan SK No. 6092/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.I /6/2019 telah 

dimiliki oleh auditi. Mekanisme 

tersebut adalah : SOP Sosialisasi 

dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP 

Pengajuan dan Pelaksanaan 

Program, SOP Program 

Pengembangan Perekonomian 

Pedesaan, SOP Program 

Pengembangan Infrastruktur 

Sosial dan SOP Inventarisasi 

Hutan Tanaman dan 

Pemanfaatan HHBK 

 Sosialisasi telah dilaksanakan di 

Desa Sering dan kelurahan 

Pelalawan tanggal 11 Januari 

2021, yang merupakan desa 

binaan CV. Mutiara Lestari. 

Materi yang disosialisasikan 

terkait hak dan tanggungjawab 

pemegang izin pada tahun 

berjalan 

 Pelaksanaan tanggung jawab 

sosial belum seluruhnya 

diimplementasikan oleh auditi. 

Kegiatan CD/CSR Tahun 2020 

hanya mencapai 62,02 persen 

dan tahun 2021 sebesar 62,97 

persen. Tahun 2021 tidak 

terdapat perencanaan kegiatan 

tanaman kehidupan dan tidak 

ada penyerapan tenaga kerja 

mitra/kontraktor 

 Auditi telah memiliki dokumen 

pelaksanaan tanggung jawab 

tersedia dalam bentuk Laporan 

Pelaksanaan CD Tahun 2020, 

Dokumen Pelaksanaan CD 

Triwulan I dan II Tahun 2021 

dan disertai bukti serah terima 

bantuan. Selain itu terdapat 

bukti adanya keterlibatan 

masyarakat dalam bentuk 

penyerapan tenaga kerja dan 

kerjasama pengelolaan hutan 

(MPA) 

 

4.3. Ketersedia an 

mekanisme dan 

implementasi  

distri busi manfaat  

yang adil antar 

para pihak 

SEDANG 

- Data yang tersedia terkait 

masyarakat yang terlibat dan 

tergantung terdapat dalam 

dokumen daftar karyawan CV. 

Mutiara Lestari, daftar kontraktor, 

SEDANG 

 Dokumen yang menunjukkan 

masyarakat yang terlibat 

terdapat dalam daftar karyawan 

dan data Kelompok Masyarakat 

Peduli Api. Sedangkan data dan 

TETAP 
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Kelompok Masyarakat Peduli Api 

(KMPA) dan Kelompok Nelayan 

Kampar. Sedangkan masyarakat 

yang terpengaruh termuat dalam 

Data Sosial dan Laporan Social 

Impact Assessment. Namun auditi 

belum memiliki data yang terinci  

terkait masyarakat yang terlibat, 

tergantung dan terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan sumber daya 

hutan 

- Tersedia mekanisme peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyatakat dalam bentuk Standard 

Operating Prosedure (SOP) yaitu 

SOP Pengembangan Perekonomian 

Pedesaan Nomor MLI-SOP-HUM-

004 dan SOP Program 

Pengembangan Infrastruktur Sosial 

Nomor MLI-SOP-HUM-005, namun 

belum memiliki mekanisme yang 

mengatur pemanfaatan tanaman 

kehidupan untuk masyarakat 

- Dokumen rencana kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

terdapat dalam Buku Revisi 

RKUPHHK Periode Tahun 2017 - 

2026, dan RKTUPHHK-HT tahun 

2020. Namun auditi belum memiliki 

Rencana Operasional Program CD 

yang mencakup rencana kegiatan 

peningkatan ekonomi masyarakat 

dan program kemitraan tanaman 

kehidupan 

- Terdapat sebagian implementasi 

kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat 

dalam bentuk penyerapan tenaga 

kerja tetap dan kontraktor, 

kemitraan Kelompok Masyarakat 

Peduli Api dan kelompok Nelayan 

Kampar. Namun dalam dokumen 

pelaksanaan kegiatan CD belum 

menunjukkan adanya kegiatan 

yang terkait dengan peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat. Auditi juga belum 

merealisasikan kegiatan tanaman 

kehidupan 

 Terdapat sebagian bukti adanya 

distribusi manfaat kepada para 

pihak diantaranya distribusi 

manfaat kepada masyarakat 

berupa program CD yang bersifat 

bantuan, penyerapan tenaga 

kerja, jaminan sosial kepada 

karyawan melalui BPJS Kesehatan 

dan Ketenagakerjaan, bukti 

pembayaran kewajiban pajak 

kepada pemerintah dan 

informasi yang tersaji dalam 

dokumen Laporan HHBK dan 
Social Impact Assessment masih 

bersifat umum dan belum 

menunjukkan masyarakat yang 

tergantung dan terpengaruh 

oleh aktivitas pengelolaan 

sumber daya hutan CV. Mutiara 

Lestari 

 Mekanisme yang tersedia yaitu 

SOP Pengembangan 

Perekonomian Pedesaan, SOP 

Program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial, SOP 

Inventarisasi Hutan Tanaman 

dan Pemanfaatan HHBK serta 

WI Identifikasi Awal HHBK. 

Namun belum memiliki 

mekanisme yang mengatur 

pemanfaatan tanaman 

kehidupan oleh masyarakat 

 Auditi belum memiliki Rencana 

Operasional Program CD yang 

mencakup rencana kegiatan 

peningkatan ekonomi 

masyarakat dan program 

kemitraan tanaman kehidupan. 

Rencana kegiatan peningkatan 

peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat terdapat 

dalam Buku Revisi RKUPHHK 

Periode Tahun 2017 - 2026, dan 

RKTUPHHK-HT tahun 2021, 

namun dokumen masih bersifat 

umum dinilai masih cukup luas 

belum merujuk kepada jenis 

kegiatan 

 Peningkatan peran masyarakat 

hanya terdapat dalam kegiatan 

penyerapan tenaga kerja tetap 

dan kemitraan Kelompok 

Masyarakat Peduli Api. 

Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

belum banyak dilakukan oleh 

auditi sebagaimana yang 

diamanatkan dalam SK IUPHHK 

diantaranya kemitraan tanaman 

kehidupan, kemitraan HHBK dan 

pemberdayaan masyarakat 

- Belum seluruh distribusi manfaat 

kepada para pihak 

diimplementasikan dengan baik. 

Tahun 2020 dan 2021 tidak ada 

realisasi PSDH sebagai bagian 

distribusi manfaat kepada 

pemerintah serta belum 

terpenuhinya distribusi manfaat 

kepada masyarakat dengan 

realisasi program CD hanya 
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kewajiban kepada karyawan 

berupa tersedianya fasilitas 

karyawan di camp, gaji dan 

tunjangan. Namun belum tersedia 

distribusi manfaat yang berasal 

dari tanaman kehidupan dan 

pemberdayaan masyarakat 

mencapai 62,02% (tahun 2020) 

dan 62,97% (tahun 2021) 

 

4.4. Keberadaan  

mekanisme  

resolusi konflik 

yang handal 

SEDANG 

- Tidak terdapat perubahan 

mekanisme resolusi konflik. 

Mekanisme tersedia  dalam bentuk 

Standard Operating Procedure 

(SOP) yaitu SOP Penanganan Kasus 

Sosial Masyarakat dan Hubungan 

Para Pihak Nomor MLI-SOP-HUM-

006, dan SOP Protokol Resolusi 

Konflik Nomor MLI-SOP-HUM-008 

- Terdapat dokumen Pemetaan 

Potensi dan Resolusi Konflik 

Semester I Tahun 2020, berisi hasil 

penilaian status/potensi konflik 

ditingkat kasus dengan nilai 

65,53% (krisis) yang telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

Direktur Jenderal Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari Nomor 

P.5/PHPL/ UHP/PHPL.1/2/2016, 

namun auditi belum melakukan 

penilaian status/potensi konflik 

ditingkat desa maupun tingkat 

IUPHHK-HT   

- Auditi memiliki mekanisme dan 

Struktur Organisasi Resolusi Konflik 

dengan penanggung jawab Kepala 

Lapangan dan Bagian Humas, 

namun Struktur Organisasi Resolusi 

Konflik tersebut belum disetujui 

oleh para pihak yang dimungkinkan 

akan terlibat dalam penanganan 

konflik 

- Dokumen proses penyelesaian 

konflik yang terjadi telah dimiliki 

oleh auditi dalam bentuk Peta 

Indikatif Areal Tumpang Tindih 

(Overlap) dan perambahan skala 

1:100.000, surat kepada Dirjen 

PHKA dan Dirjen BUK sesuai surat 

No. 46/ML/VI/2014, dan melakukan 

pelaporan kepada aparat kepolisian 

terhadap sebagian areal yang 

diklaim masyarakat. Namun selama 

Periode September 2019 – 

September 2020, belum ada upaya 

tindak lanjut terhadap upaya 

penyelesaian kasus yang terjadi, 

baik yang dikuasai oleh PT Panca 

Surya Agrindo maupun okupasi 

oleh masyarakat 

 

SEDANG 

 Mekanisme tersedia  dalam 

bentuk Standard Operating 

Procedure (SOP) yaitu SOP 

Penanganan Kasus Sosial 

Masyarakat dan Hubungan Para 

Pihak Nomor MLI-SOP-HUM-006, 

dan SOP Protokol Resolusi 

Konflik Nomor MLI-SOP-HUM-

008 

 Dokumen pemetaan konflik yang 

dimiliki telah sesuai dengan 

ketentuan peraturan Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari Nomor 

P.5/PHPL/ UHP/PHPL.1/2/2016, 

namun auditi belum melakukan 

penilaian status/potensi konflik 

ditingkat desa maupun tingkat 

IUPHHK-HT 

 Auditi memiliki mekanisme dan 

Struktur Organisasi Resolusi 

Konflik dengan penanggung 

jawab Kepala Lapangan dan 

Bagian Humas, namun Struktur 

Organisasi Resolusi Konflik 

tersebut belum disetujui oleh 

para pihak yang dimungkinkan 

akan terlibat dalam penanganan 

konflik 

 Terdapat dokumen proses 

penyelesaian konflik yang 

terjadi. Namun selama Periode 

September 2020 – September 

2021, belum ada tindak lanjut 

terhadap upaya penyelesaian 

kasus yang terjadi, baik yang 

dikuasai oleh PT Panca Surya 

Agrindo maupun okupasi oleh 

masyarakat 

TETAP 
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4.5. Perlindungan, 

Pengem bangan 

dan Peningkatan 

kesejahteraan 

Tenaga Kerja 

BAIK 

- Terdapat sebagian sarana 

hubungan industrial yaitu: 

Peraturan Perusahaan, Struktur 

Organisasi Perusahaan, Perjanjian 

Kerja Untuk Jangka Waktu Tidak 

Tertentu, Surat Pernyataan Direksi 

terkait Kemerdekaan Berserikat dan 

Peraturan perundangan terkait 

ketenagakerjaan 

- Pengembangan kompetensi 

karyawan telah diatur dalam 

Peraturan Perusahaan pasal 52, 

SPK PKWTT dan SOP Nomor MLI-

SOP-ADM-003. Serta terdapat 

implementasi pengembangan 

kompetensi  karyawan. Realisasi 

Tahun 2020 mencapai 100 persen 

(Rencana 6 orang dan realisasi 6 

orang) ( 

- Auditi telah memiliki standar 

jenjang karir karyawan yang diatur 

dalam dokumen Peraturan 

Perusahaan, SOP People Review 

Program (PRP) dan SOP Promosi. 

Namun untuk tahun 2020 (Periode 

September 2019 – September 

2020) tidak terdapat implementasi 

jenjang karir 

- Tersedia dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan yang 

tertuang dalam Peraturan 

Perusahaan, Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tertentu dan 

Keputusan Gubernur Riau Nomor 

Kpts.949/XI/2018 tentang Upah 

Minimum Kabupaten/Kota di 

Provinsi Riau Tahun 2019, serta 

telah diimplementasikan seluruhnya 

melalui Kepesertaan BPJS, 

pembayaran gaji/upah, tunjangan, 

THR dan fasilitas sarana prasarana 

karyawan 

BAIK 

 Sebagian besar sarana 

hubungan industrial telah 

dilaksanakan oleh auditi 

diataranya Perjanjian Kerja 

Bersama Periode 2020 - 2022, 

Struktur Organisasi Perusahaan, 

Serikat Pekerja Perjuangan 

Rimba Lestari Perjanjian Kerja 

Untuk Jangka Waktu Tidak 

Tertentu, Surat Pernyataan 

Direksi terkait Kemerdekaan 

Berserikat dan Peraturan 

perundangan terkait 

ketenagakerjaan 

 Auditi telah mengatur 

pengembangan kompetensi 

karyawan yang terdapat dalam 

Perjanjian Kerja Bersama pasal 

60, SPK PKWTT dan SOP Nomor 

MLI-SOP-ADM-003. Serta 

terdapat implementasi 

pengembangan kompetensi  

karyawan. Realisasi Tahun 2021 

mencapai 100 persen (Rencana 

4 orang dan realisasi 4 orang) 

 Dokumen yang mengatur 

standar jenjang karir karyawan 

terdapat dalam Perjanjian Kerja 

Bersama, SOP People Review 
Program (PRP) dan SOP 

Promosi. Terdapat implementasi 

jenjang karir selama periode 

2020 – 2021 terdapat 5 

karyawan yang memiliki SK 

Promosi 

- Tersedia dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan yang 

tertuang dalam Peraturan 

Perusahaan, Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tertentu, serta telah 

diimplementasikan seluruhnya 

melalui Kepesertaan BPJS, 

pembayaran gaji/upah, 

tunjangan, THR dan fasilitas 

sarana prasarana karyawan 

 

TETAP 
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(7)   Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 

Prinsip Kriteria/Indikator Verifier 
Hasil Verifikasi Keter-

peliharaan Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 
P.1. Kepastian Areal IUPHHK-HT  
 K.1.1. Areal Unit Manajemen Hutan terletak di Kawasan Hutan Produksi   
 1.1.1. Pemegang izin 

mampu 
menunjukkan 
keabsahan Izin 
Usaha 
Pemanfaatan 
Hasil Hutan 
Kayu (IUPHHK) 
dan izin lain 
yang berada 
dalam kawasan 
hutan yang 
dikelola IUPHHK 

a. Dokumen legal 
terkait perizinan 
usaha (SK 
IUPHHK)  

Memenuhi 
 Tersedia kelengkapan dan 

keabsahan dokumen legal 
perizinan usaha berupa 
Surat Keputusan Bupati 
Pelalawan Nomor 
522.21/IUPHHKHT/I/2003
/007 tanggal 25 Januari 
2003 beserta Lampiran 
Peta Penetapan Areal 
Kerja skala 1 : 100.000 
dengan luas areal kerja ± 
4.000 Ha. Areal kerja 
tersebut telah mengalami 
perubahan fungsi 
kawasan hutan yang 
semula seluruhnya 
merupakan Hutan 
Produksi Tetap (HP) 
menjadi: Hutan Produksi 
Tetap (HP) seluas ± 1.390 
ha, Hutan Produksi yang 
dapat di-Konversi (HPK) 
seluas ± 1.007 ha dan 
Areal Penggunaan Lain 
(APL) seluas ± 1.603 ha. 

Memenuhi 
 Tersedia kelengkapan dan 

keabsahan dokumen legal 
perizinan usaha berupa 
Surat Keputusan Bupati 
Pelalawan Nomor 
522.21/IUPHHKHT/I/2003/
007 tanggal 25 Januari 
2003 beserta Lampiran 
Peta Penetapan Areal 
Kerja skala 1 : 100.000 
dengan luas areal kerja ± 
4.000 Ha. Areal kerja 
tersebut telah mengalami 
perubahan fungsi kawasan 
hutan yang semula 
seluruhnya merupakan 
Hutan Produksi Tetap (HP) 
menjadi: Hutan Produksi 
Tetap (HP) seluas ± 1.390 
ha, Hutan Produksi yang 
dapat di-Konversi (HPK) 
seluas ± 1.007 ha dan 
Areal Penggunaan Lain 
(APL) seluas ± 1.603 ha. 

Terpelihara 

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

Memenuhi 
 Tersedia bukti pemenuhan 

kewajiban pembayaran 
iuran izin sesuai Surat 
Perintah Pembayaran 
Iuran Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman (SPP-IUPHHK-
HT) Nomor 
522.1/PR/XII/2002/2033 
tanggal 31 Desember 
2002 sebesar 
Rp.10.400.000 yang 
dibayar lunas melalui 
Bank Mandiri Cabang 
Jakarta pada rekening 
atas nama Bendahara 
Umum Negara dengan 
Nomor Rekening 
508.000.014. 

 

Memenuhi 
 Tersedia bukti pemenuhan 

kewajiban pembayaran 
iuran izin sesuai Surat 
Perintah Pembayaran 
Iuran Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman (SPP-IUPHHK-
HT) Nomor 
522.1/PR/XII/2002/2033 
tanggal 31 Desember 2002 
sebesar Rp.10.400.000 
yang dibayar lunas melalui 
Bank Mandiri Cabang 
Jakarta pada rekening atas 
nama Bendahara Umum 
Negara dengan Nomor 
Rekening 508.000.014. 

Terpelihara 

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

Memenuhi 
 Di dalam areal Auditi tidak 

terdapat penggunaan 
kawasan hutan yang sah 
di luar kegiatan IUPHHK-
HTI, namun terdapat 
okupasi oleh perusahaan 
PT Panca Surya Agrindo 
dan masyarakat dengan 
jenis tanaman sawit. 
Terdapat upaya dari Auditi 
terhadap areal tersebut 
dengan mengidentifikasi 
dan melaporkannya 
kepada instansi yang 
berwenang 

Memenuhi 
 Di dalam areal Auditi tidak 

terdapat penggunaan 
kawasan hutan yang sah 
di luar kegiatan IUPHHK-
HTI, namun terdapat 
okupasi oleh perusahaan 
PT Panca Surya Agrindo 
dan masyarakat dengan 
jenis tanaman sawit. 
Terdapat upaya Auditi 
terhadap areal tersebut 
dengan mengidentifikasi 
dan melaporkannya 
kepada instansi 
terkait/berwenang 

 

Terpelihara 
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Prinsip Kriteria/Indikator Verifier 
Hasil Verifikasi Keter-

peliharaan Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 
P.2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah  

 
K.2.1. Pemegang Izin Memiliki Rencana Penebangan Pada Areal Tebangan yang Disahkan 

oleh Pejabat yang Berwenang  
 

 2.1.1. RKUPHHK dan 

RKTUPHHK 

Disahkan oleh 

yang Berwenang 

a. Dokumen 

RKUPHHK dan 

RKTUPHHK 

beserta 

lampirannya yang 

telah disahkan 

oleh pejabat yang 

berwenang, 

meliputi: 

 Dokumen 

RKUPHHK dan 

lampirannya 

yang disusun 

berdasarkan 

IHMB dan 

dilaksanakan 

oleh Ganis PHPL 

Timber Cruising 

dan/atau 

Canhut 

 Dokumen 

RKTUPHHK 

yang disusun 

berdasarkan 

RKUPHHK dan 

disahkan oleh 

pejabat yang 

berwenang atau 

yang disahkan 

secara self 
approval 

 Peta rencana 

penataan areal 

kerja yang 

dibuat oleh 

Ganis PHPL 

Canhut 

Memenuhi 

 Tersedia dokumen Revisi 

RKUPHHK-HTI Periode 

Tahun 2017 s.d. 2026 

berikut Peta Revisi 

RKUPHHK-HTI skala 1 : 

50.000 yang disahkan 

sesuai Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan No. 

SK.6092/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 

tanggal 28 Juni 2019, dan 

dokumen RKTUPHHK-HTI 

berikut Peta RKTUPHHK-

HTI skala 1 : 50.000 yang 

disusun oleh GANISPHPL-

Canhut mengacu pada 

Revisi RKUPHHK-HTI dan 

disahkan secara self 
approval 

Memenuhi 

 Tersedia dokumen Revisi 

RKUPHHK-HTI Periode 

Tahun 2017 s.d. 2026 

berikut Peta Revisi 

RKUPHHK-HTI skala 1 : 

50.000 yang disahkan oleh 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari a.n. 

Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan sesuai 

Keputusan No. 

SK.6092/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 

tanggal 28 Juni 2019; dan 

dokumen RKTUPHHK-HTI 

Tahun 2020 dan Tahun 

2021 berikut Peta 

RKTUPHHK-HTI skala 1 : 

50.000 yang disusun oleh 

GANISPHPL-CANHUT 

mengacu pada Revisi 

RKUPHHK-HTI dan 

disahkan secara self 
approval 

Terpelihara 

  b. Peta areal yang  
tidak boleh 
ditebang pada 
RKTUPHHK/Bagan 
Kerja dan bukti  
implementasi di 
lapangan 

Memenuhi 
 Tersedia Peta RKTUPHHK-

HTI Tahun 2020 yang di 
dalamnya telah 
menggambarkan lokasi 
yang tidak boleh ditebang 
(kawasan lindung) yaitu 
Sempadan Sungai dan 
KPPN/KPSL, serta 
terdapat bukti 
implementasi penandaan 
batas di lapangan berupa 
pal batas dan papan nama 

 

Memenuhi 
 Tersedia Peta RKTUPHHK-

HTI Tahun 2021 skala 1 : 
50.000 yang 
menggambarkan areal 
yang tidak boleh ditebang 
(kawasan lindung) berupa 
Sempadan Sungai Kampar, 
dan terdapat bukti 
implementasi penandaan 
batas di lapangan berupa 
pal batas dan papan nama 

Terpelihara 

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

Memenuhi 
 Terdapat bukti penandaan 

yang jelas di lapangan 
berupa batas blok dan 
papan nama dengan 
posisi blok sesuai dengan 
Peta RKTUPHHK-HTI 
Tahun 2020 yang 
disahkan secara self 
approval 

 

Memenuhi 
 Terdapat bukti penandaan 

yang jelas di lapangan 
berupa papan nama dan 
batas blok berupa kanal 
dengan posisi blok sesuai 
dengan Peta RKTUPHHK-
HTI Tahun 2021 yang 
disahkan secara self 
approval 

Terpelihara 



 

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  LESTARI 

PT. AYAMARU SERTIFIKASI 

 

 ASERT-324. Rev.3 

 

 

                    

Tanggal 1 Agustus 2021 

Halaman 25 dari 30 

  

 

Komite Akreditasi Nasional 

LPPHPL-001-IDN, LVLK-011-IDN 

 

Prinsip Kriteria/Indikator Verifier 
Hasil Verifikasi Keter-

peliharaan Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 
 K.2.2. Adanya rencana kerja yang sah  
 2.2.1. Pemegang izin 

hutan 
mempunyai 
rencana kerja 
yang sah sesuai 
dengan 
peraturan yang 
berlaku 

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

Memenuhi 
 Tersedia dokumen Revisi 

Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman 
Industri (RKUPHHK-HTI) 
Periode Tahun 2017 s.d. 
2026 beserta kelengkapan 
lampirannya yang disusun 
mengacu pada ketentuan 
yang berlaku dan 
disahkan sesuai 
Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. SK.6092/ 
MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 

Memenuhi 
 Tersedia dokumen Revisi 

Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman 
Industri (RKUPHHK-HTI) 
Periode Tahun 2017 s.d. 
2026 beserta kelengkapan 
lampirannya yang disusun 
mengacu pada ketentuan 
yang berlaku dan disahkan 
oleh Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari a.n. 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan sesuai 
Keputusan No. 
SK.6092/MenLHK-PHPL/ 
UHP/HPL.1/6/2019 

Terpelihara 

  b. Kesesuaian lokasi 
dan volume 
pemanfaatan 
kayu hutan alam 
pada areal 
penyiapan lahan 
yang di izinkan 
untuk 
pembangunan 
Hutan Tanaman 
Industri 

Tidak diverifikasi 
 Auditi tidak melakukan 

kegiatan penyiapan lahan 
(land clearing)  sehingga 
tidak ada pemanfaatan 
kayu hutan alam pada 
areal penyiapan lahan 
yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri  

Tidak diverifikasi 
 Auditi tidak melakukan 

kegiatan penyiapan lahan 
(land clearing)  sehingga 
tidak ada pemanfaatan 
kayu hutan alam pada 
areal penyiapan lahan 
yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri 

- 

P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat  

 
K.3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan 

Kayu (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/dipane

n atau yang 

dipanen/ 

dimanfaatkan 

telah di-LHP-kan 

a. Dokumen LHP 

yang telah 

disahkan oleh 

Pejabat yang 

berwenang 

Tidak Diverifikasi 

 Selama periode bulan 

Oktober 2019 s.d. 

September 2020 Auditi 

tidak melakukan kegiatan 

pemanenan, sehingga  

tidak tersedia dokumen 

LHP 

Tidak Diverifikasi 

 Tersedia GANISPHPL PKB-

R sebagai Pembuat 

Laporan Hasil Produksi 

(LHP) yang ditetapkan 

oleh Direksi, namun dalam 

kurun waktu 12 (dua 

belas) bulan terakhir Auditi 

tidak melakukan kegiatan 

penebangan sehingga 

tidak tersedia dokumen 

Laporan Hasil Produksi 

(LHP) 

- 

 3.1.2. Seluruh kayu 

yang diangkut 

ke luar 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 

dan/atau 

penampung 

kayu terdaftar 

Tidak Diverifikasi 

 Selama periode bulan 

Oktober 2019 s.d. 

September 2020 Auditi 

tidak melakukan kegiatan 

pemanenan dan 

penerbitan LHP, sehingga 

tidak ada aktivitas 

pengakutan kayu dan 

penerbitan Surat 

Keterangan Sahnya Hasil 

Hutan Kayu (SKSHHK) 

Tidak Diverifikasi 

 Tersedia GANISPHPL PKB-

R sebagai Penerbit Surat 

Keterangan Sahnya Hasil 

Hutan Kayu (SKSHHK) 

yang ditetapkan oleh 

Direksi, namun dalam 

kurun waktu 12 (dua 

belas) bulan terakhir Auditi 

tidak melakukan kegiatan 

penebangan maupun 

pengangkutan kayu 

sehingga tidak tersedia 

SKSHHK sebagai dokumen 

angkutan kayu 

- 
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Prinsip Kriteria/Indikator Verifier 
Hasil Verifikasi Keter-

peliharaan Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 
 3.1.3 Pembuktian asal 

usul Kayu Bulat 
(KB) dari 
Pemegang 
IUPHHK-HA 

a. Tanda-tanda 
PUHH/Barcode 
pada Kayu Bulat 
dari Pemegang 
IUPHHK-HA bisa 
dilacak balak 

Tidak Diverifikasi 
 Auditi merupakan 

pemegang IUPHHK pada 
Hutan Tanaman Industri 
namun tidak melakukan 
penyiapan lahan (land 
clearing), maka tanda-
tanda PUHH/barcode pada 
kayu bulat dari pemegang 
ijin tidak bisa dilacak 
balak 

Tidak Diverifikasi 
 Auditi merupakan 

pemegang IUPHHK pada 
Hutan Tanaman Industri 
dan tidak melakukan 
penyiapan lahan (land 
clearing), sehingga tidak 
dilakukan lacak balak 
terhadap tanda-tanda 
PUHH/barcode 

- 

  b. Identitas kayu 
yang diterapkan 
secara konsisten 
oleh Pemegang 
Izin 

Tidak Diverifikasi 
 Tersedia mekanisme 

penatausahaan hasil 
hutan kayu pada hutan 
tanaman industri dalam 
bentuk Standard 
Operating Procedure 
(SOP) yaitu No. MLI-SOP-
TUK-001, namun tidak 
dapat diterapkan untuk 
membuktikan norma 
penilaian karena indikator 
dari verifier ini 
diperuntukan untuk 
pembuktian asal usul kayu 
(tanda-tanda PUHH) dari 
pemegang IUPHHK pada 
hutan alam dan Auditi 
tidak melakukan kegiatan 
penyiapan lahan pada 
hutan alam 

Tidak Diverifikasi 
 Tersedia mekanisme 

penatausahaan hasil hutan 
kayu pada hutan tanaman 
industri dalam bentuk 
Standard Operating 
Procedure (SOP) yaitu SOP 
No. MLI-SOP-TUK-001, 
namun tidak dapat 
diterapkan untuk 
membuktikan norma 
penilaian karena indikator 
dari verifier ini 
diperuntukan untuk 
pembuktian asal usul kayu 
(tanda-tanda PUHH) dari 
pemegang IUPHHK pada 
hutan alam, dan juga 
Auditi tidak melakukan 
kegiatan penyiapan lahan 
pada hutan alam 

- 

 3.1.4. Pemegang Izin 
mampu 
membuktikan 
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 

Tidak Diverifikasi 
 Pada periode bulan 

Oktober 2019 s.d 
September 2020 Auditi 
tidak melakukan kegiatan 
pemanenan maupun 
pembuatan LHP sehingga 
tidak menerbitkan 
SKSHHK sebagai dokumen 
angkutan kayu yang sah 

Tidak Diverifikasi 
 Dalam kurun waktu 12 

(dua belas) bulan terakhir, 
Auditi tidak melakukan 
kegiatan penebangan 
maupun pengangkutan 
kayu sehingga tidak 
tersedia arsip Surat 
Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan Kayu (SKSHHK) 
sebagai dokumen 
angkutan kayu 

- 

 
K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan 

kayu  
 

 3.2.1. Pemegang izin 
menunjukkan 
bukti pelunasan 
Dana  Reboisasi 
(DR) dan atau 
Provisi Sumber 
Daya Hutan 
(PSDH) 

a. Dokumen SPP 
(Surat Perintah 
Pembayaran) 
dan/atau PSDH 
telah diterbitkan 

Tidak Diverifikasi 
 Pada periode bulan 

Oktober 2019 s.d 
September 2020 Auditi 
tidak melakukan kegiatan 
pemanenan sehingga 
tidak tersedia LHP sebagai 
dasar pembuatan tagihan 
PNBP atas PSDH 

Tidak Diverifikasi 
 Dalam kurun waktu 12 

(dua belas) bulan terakhir, 
Auditi tidak melakukan 
kegiatan penebangan 
maupun pembuatan LHP 
sehingga tidak tersedia 
dokumen Surat Perintah 
Pembayaran (SPP) atau 
Bukti Pembuatan Tagihan 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) atas Provisi 
Sumber Daya Hutan 

- 

  b. Bukti Setor DR 
dan/atau PSDH 

Tidak Diverifikasi 
 Pada periode bulan 

Oktober 2019 s.d 
September 2020 tidak 
tersedia bukti pembuatan 
tagihan PNBP atas PSDH 
sehingga tidak tersedia 
bukti setor PSDH 

Tidak Diverifikasi 
 Dalam kurun waktu 12 

(dua belas) bulan terakhir, 
Auditi tidak melakukan 
kegiatan penebangan 
maupun pembuatan LHP 
sehingga tidak tersedia 
dokumen Bukti 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) atas PSDH 

- 
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Prinsip Kriteria/Indikator Verifier 
Hasil Verifikasi Keter-

peliharaan Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 
  c. Kesesuaian tarif 

DR dan PSDH 
atas kayu hutan 
alam   (termasuk 
hasil kegiatan 
penyiapan lahan 
untuk 
pembangunan 
Hutan  
Tanaman) dan  
kesesuain tarif 
PSDH Untuk 
kayu Hutan  
Tanaman 

Tidak Diverifikasi 
 Pada periode bulan 

Oktober 2019 s.d 
September 2020 tidak 
tersedia bukti pembuatan 
tagihan dan bukti setor 
PSDH sehingga tidak bisa 
melakukan pemeriksaan 
terhadap kesesuaian tarif 
PSDH 

Tidak Diverifikasi 
 Dalam kurun waktu 12 

(dua belas) bulan terakhir, 
Auditi tidak melakukan 
kegiatan penebangan 
maupun pembuatan LHP 
dan tidak tersedia Bukti 
Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) atas PSDH 
sehingga tidak dilakukan 
pemeriksaan terhadap 
kesesuaian tarif PSDHH 

- 

 K.3.3. 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 

 Berdasarkan Peraturan 

Menteri Perdagangan No. 

81 Tahun 2018 tanggal 30 

Juli 2018, kewajiban 

pemegang izin untuk 

mendapat Pengakuan 

sebagai Pedagang Kayu 

Antar Pulau Terdaftar 

(PKAPT) telah dicabut 

Tidak Diverifikasi 

 Kewajiban untuk memiliki 

dokumen Pedagang Kayu 

Antara Paulau Terdaftar 

(PKAPT) telah dicabut 

dengan Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 81 

Tahun 2018 tentang 

Pencabutan Keputusan 

Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 

68/MPP/ KEP/2/2003 

tanggal 30 Juli 2018 tentang 

Perdagangan Kayui Antara 

Pulau 

- 

 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 Diverifikasi 

 Pada periode Oktober 2019 

s.d September 2020 Auditi 

tidak melakukan kegiatan 

pemanenan sehingga tidak 

ada kegiatan pengangkutan 

kayu 

Tidak Diverifikasi 

 Dalam kurun waktu 12 (dua 

belas) bulan terakhir, Auditi 

tidak melakukan kegiatan 

penebangan maupun 

pengangkutan kayu, 

sehingga tidak tersedia 

dokumen yang menunjukan 

identitas kapal 

- 

 K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal  

 3.4.1. Implementasi 

Tanda V-Legal 

a. Tanda V-Legal 

telah dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

Tidak Diverifikasi 

 Pada periode Oktober 2019 

s.d September 2020 tidak 

tersedia arsip SKSHHK 

sehingga tidak bisa 

melakukan pemeriksaan 

Tanda V-Legal 

Tidak Diverifikasi 

 Berdasarkan ketentuan 

Lampiran 8 Keputusan 

Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari Nomor 

SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/ 

12/2020 menjelaskan 

bahwa, Tanda V-Legal 

adalah tanda yang 

dibubuhkan pada kayu, 

produk kayu, (produk 

turunan kayu) atau 

kemasan atau dokumen 

yang menyertainya. 

Namun dalam kurun waktu 

12 (dua belas) bulan 

terakhir, tidak tersedia 

kayu maupun dokumen 

SKSHHK sehingga tidak 

dapat melakukan 

pemeriksaan Tanda V-

Legal 

- 
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Prinsip Kriteria/Indikator Verifier 
Hasil Verifikasi Keter-

peliharaan Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 
P.4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan  

 

K.4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
(DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
(UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan 
tersebut  

 

 4.1.1. Pemegang izin 
telah memiliki 
dokumen 
lingkungan yang 
telah disahkan 
sesuai peraturan 
yang berlaku 
meliputi seluruh 
areal kerjanya 

a. Dokumen 
AMDAL/DPPL/ 
UKLUPL/RKL-RPL 

Memenuhi 
 Pada periode Oktober 2019 

s.d Auditi  telah memiliki 
dokumen lingkungan 
berupa dokumen Upaya 
Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan 
(UPL) Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman yang 
disusun mengacu pada 
Keputusan Sekretaris 
Jenderal/Ketua Komisi 
Pusat Amdal Departemen 
Kehutanan dan Perkebunan 
Nomor 115/Kpts/II-
DAR/2000 dan telah 
mendapatkan persetujuan 
dari BAPEDALDA 
Kabupaten Pelalawan 
dengan Nomor 
09/Tahun/2002 tanggal 21 
Desember 2002 

Memenuhi 
 Tersedia dokumen 

lingkungan berupa 
dokumen Upaya 
Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan 
(UPL) Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman yang 
disusun mengacu pada 
Keputusan Sekretaris 
Jenderal/Ketua Komisi Pusat 
Amdal Departemen 
Kehutanan dan Perkebunan 
Nomor 115/Kpts/II-
DAR/2000 dan telah 
mendapatkan persetujuan 
dari BAPEDALDA Kabupaten 
Pelalawan sesuai Nomor 
09/Tahun/2002 tanggal 21 
Desember 2002 

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 
pelaksanaan RKL 
dan RPL 

Memenuhi 
 Tersedia Laporan 

Pelaksanaan Izin 
Lingkungan Semester II 
Tahun 2019 dan Semester I 
Tahun 2020 dengan 
kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dilakukan 
pada kawasan 
lindung/konservasi, pada 
areal tidak efektif untuk unit 
produksi dan pada areal 
efektif unit produksi yang 
meliputi komponen fisik dan 
kimia, komponen biologi, 
dan komponen sosial 
ekonomi dan budaya. 
Laporan tersebut dibuat 
mengacu pada dokumen 
UKL dan UPL yang telah 
disetujui BAPEDALDA 
Kabupaten Pelalawan 

 

Memenuhi 
 Tersedia Laporan 

Pelaksanaan Izin 
Lingkungan Semester II 
Tahun 2019 dan Semester I 
Tahun 2020  dengan 
kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dilakukan pada 
kawasan 
lindung/konservasi, pada 
areal tidak efektif untuk unit 
produksi dan pada areal 
efektif unit produksi yang 
meliputi komponen fisik dan 
kimia; komponen biologi; 
dan komponen sosial 
ekonomi dan budaya. 
Laporan tersebut dibuat 
mengacu pada dokumen 
UKL dan UPL yang telah 
disetujui BAPEDALDA 
Kabupaten Pelalawan 

Terpelihara 

  b. Bukti pelaksanaan 
pengelolaan dan 
pemantauan 
dampak penting 
aspek fisik-kimia, 
biologi dan sosial 

Memenuhi 
 Auditi telah melakukan 

kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan 
yang mengacu pada 
dokumen UKL dan UPL, 
dan terdapat bukti 
implementasi hasil 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
penting pada komponen 
fisik-kimia, biologi,  sosial 
ekonomi dan budaya, dan 
penanganan kebakaran 
hutan 

Memenuhi 
 Auditi telah melakukan 

kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan 
yang mengacu pada 
dokumen UKL dan UPL, 
dan terdapat bukti 
implementasi hasil 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
penting pada komponen 
fisik-kimia, biologi,  sosial 
ekonomi dan budaya, dan 
penanganan kebakaran 
hutan 

 

Terpelihara 
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Prinsip Kriteria/Indikator Verifier 
Hasil Verifikasi Keter-

peliharaan Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 
P.5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan  
 K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  
 5.1.1. Prosedur dan 

implementasi K3 
a. Pedoman/ 

Prosedur K3 
Memenuhi 
 Tersedia prosedur 

Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) 
dalam bentuk Standard 
Operating Procedure 
(SOP) dan telah memiliki 
struktur organisasi Panitia 
Pembina Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (P2K3) 
serta personel yang 
bertanggung jawab dalam 
implementasi prosedur K3 
yang ditunjuk oleh 
Kementerian 
Ketenagakerjaan RI 
sesuai Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan RI No. 
5/5808/AS.02.04/X/2019 
tanggal 16 Oktober 2019 

Memenuhi 
 Tersedia prosedur 

Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) 
dalam bentuk Standard 
Operating Procedure 
(SOP) dan telah memiliki 
struktur organisasi Panitia 
Pembina Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (P2K3) 
serta personel yang 
bertanggung jawab dalam 
implementasi K3 yang 
ditunjuk oleh Menteri 
Ketenagakerjaan RI sesuai 
Keputusan Nomor 
5/5808/AS.02.04/X/2019 
tanggal 16 Oktober 2019 

Terpelihara 

 b. Ketersediaan 
Peralatan K3 

Memenuhi 
 Auditi memiliki peralatan 

K3 beserta sarana 
prasarana penunjang 
lainnya yang tersedia 
cukup memadai dan 
dalam kondisi berfungsi 
dengan baik 

Memenuhi 
 Tersedia peralatan dan 

perlengkapan Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (K3) 
seperti APD, obat-obatan, 
APAR dalam jumlah cukup 
memadai sesuai dengan 
kebutuhan dan berfungsi 
dengan baik dan belum 
kadaluarsa, serta tersedia 
sarana prasarana K3 
berikut penerapannya 
pada karyawan saat 
bekerja 

Terpelihara 

 c. Catatan 
Kecelakaan Kerja 

Memenuhi 
 Tersedia catatan 

kecelakaan kerja yang 
dibuat secara rutin setiap  
bulan dalam bentuk 
Resume Kecelakaan Kerja, 
dan terdapat upaya untuk 
menghindari atau 
menekan tingkat 
kecelakaan kerja dalam 
bentuk Program K3, 
Penyediaan peralatan K3, 
Pemasangan rambu-
rambu peringatan dan 
himbauan K3, 
Penggunaan APD pada 
saat bekerja, dan  seluruh 
pekerja mendapat 
perlindungan dari BPJS 
Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan 

Memenuhi 
 Tersedia catatan 

kecelakaan kerja yang 
dibuat secara rutin setiap 
bulan yang tertuang dalam 
Resume Kecelakaan Kerja, 
dan terdapat upaya untuk 
menghindari terjadinya 
kecelakaan kerja dalam 
bentuk Program K3, 
Penyediaan peralatan K3, 
Pemasangan rambu-rambu 
peringatan dan himbauan 
K3, Penggunaan APD pada 
saat bekerja, dan seluruh 
pekerja mendapat 
perlindungan dari BPJS 
Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan 

Terpelihara 

 K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja  
 5.2.1. Kebebasan 

Berserikat bagi 
Pekerja 

a. Serikat Pekerja 
atau kebijakan 
Perusahaan 
(Auditi) yang 
membolehkan 
untuk membentuk 
atau terlibat dalam 
kegiatan Serikat 
Pekerja 

Memenuhi 
 Terdapat Serikat Pekerja 

Perjuangan Rimba Lestari 
(SP2RL) CV Mutiara Lestari 
dan telah tercatat di Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten 
Pelalawan sesuai Tanda 
Bukti Pencatatan No. 
250/DTK-PEN/SP-
SB/2020/24 tanggal 18 Juni 
2020 yang diterbitkan oleh 

Memenuhi 
 Tersedia Serikat Pekerja 

Perjuangan Rimba Lestari 
(SP2RL) CV Mutiara Lestari 
dan telah tercatat di Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten 
Pelalawan sesuai Tanda 
Bukti Pencatatan No. 
250/DTK-PEN/SP-
SB/2020/24 tanggal 18 Juni 
2020 yang diterbitkan oleh 

Terpelihara 
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Prinsip Kriteria/Indikator Verifier 
Hasil Verifikasi Keter-

peliharaan Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 
Kepala Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Pelalawan 

Kepala Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Pelalawan 

 5.2.2. Adanya 
Kesepakatan 
Kerja Bersama 
(KKB) atau 
Peraturan 
Perusahaan (PP) 
yang mengatur 
hak-hak pekerja 

a. Ketersediaan 
dokumen KKB atau 
PP 

Memenuhi 
 Auditi sedang menyusun 

Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) dengan Serikat 
Pekerja Perjuangan Rimba 
Lestari (SP2RL) CV Mutiara 
Lestari, namun masih 
dalam proses perundingan 
terhadap pasal-pasal terkait 
kesejahteraan pekerja 
sebagaimana tertuang 
dalam notulensi Hasil 
Perundingan PKB. Selama 
dalam proses pengurusan 
PKB, kedua belah pihak 
dalam memenuhi hak-hak 
pekerja sepakat 
menggunakan Peraturan 
Perusahaan periode 2017-
2019 yang disahkan oleh 
Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi 
Riau sesuai Keputusan No. 
KPTS.02/XII/2017 

Memenuhi 
 Tersedia dokumen 

Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) yang mengatur hak 
dan kewajiban Pekerja dan 
Pengusaha, dan telah 
terdaftar di Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Pelalawan 
sesuai Surat Keputusan 
Kepala Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Pelalawan 
Nomor KPTS.560/DTK-
HS/PKB/2020/18 tanggal 23 
Desember 2020, dengan 
Nomor Pendaftaran: 
18/DTK-HS/PKB/2020 

Terpelihara 

 5.2.3. Tidak 
mempekerjakan 
anak di bawah 
umur (di luar 
ketentuan) 

a. Pekerja yang 
masih di bawah 
umur 

Memenuhi 
 Auditi telah memiliki 

kebijakan untuk tidak 
mempekerjakan karyawan 
di bawah umur 
sebagaimana tertuang 
Surat Pernyataan Direktur 
CV Mutiara Lestari No. 
05/MLI/I/2015 tanggal 5 
Januari 2015 yang 
menyatakan bahwa CV 
Mutiara Lestari tidak 
mempekerjakan anak di 
bawah umur, dan dari 
dokumen Rekapan 
Karyawan Bulan Oktober 
2020 tidak ditemukan 
adanya karyawan yang 
usianya di bawah 18 tahun 

Memenuhi 
 Auditi telah memiliki 

kebijakan untuk tidak 
mempekerjakan karyawan 
di bawah umur 
sebagaimana tertuang 
dalam Surat Pernyataan 
Direktur CV Mutiara Lestari  
Nomor : 05/MLI/I/2015 
tanggal 5 Januari 2015 yang 
menyatakan bahwa CV 
Mutiara Lestari tidak 
mempekerjakan anak di 
bawah umur, dan dari 
dokumen Rekapan 
Karyawan Bulan Oktober 
2021 tidak ditemukan 
adanya karyawan yang 
usianya di bawah 18 tahun 
pada saat masuk bekerja 

Terpelihara 

 
Bogor,   November 2021 

LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi 
 

     ttd 
 

Ir. Akhmad 
Direktur 


