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pErreuMuMAN HA$L pELAtGAI{AAil AUDIT JARAK JAUH (REIWE AUDI0
PENIUKAN KE.4 SERMFIKASI PENIIAIAN KINERIA PENGELOI.AAT{ }ITITAN PROU'IGI

lSrARr (HiPL)

Nomor : 2L2.al A'SERT/IV/202 1

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIIGSI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh
(remoteaudit) Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditi
b. Nomor Izin

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

IUPHHK-HT CV Tuah Negeri
SK, ?15/MENHUT-II/2007 tanggd 28 Mei 7ffi7 lo
SK.584/MENLHIVSETIENIPLA.2iSlz0L9 tanggal 22 Agustus
2019
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Jl, Sei Duku No. 333, Tanjung Rhu, Pekanbaru Riau

1.675,68 Hektar
05 s/d 08 April 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HT CV Tuah Negeri konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kineria PHPL

dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik', pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitm
kayu "ITIEMEI{UHI'. Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal

5 Mei 2017 dengan Nomor : SPHPL.40/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan
4 Mei 2A23, 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,ll. Dr. Sumeru Bogor
Telpon
Fax
Email
Website

Bogor, 30 April 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

Tanggal 29 Desember 2020

0251-83335 13, 8333515;
0251-8333593
asert@ayamarusertifi kasi. co. id
www, ayama rusertifi kasi. co.id

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :

asert@ayamarusertifi kasi.co,id
Website:

www.ayamarusertifi kasi.co. id
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DIREKTUR LPP}IPL PT AYAMAN.U SERTIFIKASI
Ilomor : 0IUASERr-PHPL/lQts/Pnlk/IV/2021

Tentang

HASIL PEt{ILIKAI{ XE-'t SERTIFIIGSI PEIIII-AIAN XII{ERJA PE[{GELOLAAII HUTAIT PR,ODUKSI
LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IiU USAHA PEI'IAI{FAATAII HASIL HUTAN KAYU HUTAN

TAT{AMAII (IUPHHK.HT) CV TUAH ]TBGERI YAI{G BER.LOIGSI DI KABUPATEI{ PELATAWA]I
PROW!|SI RIAU SEt-Al(U PEIICGATIG luPfillK-llT xOt{OR: Sl(. 2t,5lKFtS-rIl1Oo7 TAIIGGAI

2E lrEr zxlT Io sK564/rirEirHr(/sErrEil/PlA"2/8/2019 TAiGGAL 22 AGUSTUS 2019
sEt uAs 1.676,68 HEt(TAn

l'lenifibang :1. BahrB IUPHIK-HT CY Tuah flegeri @a tanggal 5 1.1€i 2017 telah nErdapattan
Sert fikat Pensebhan Hutan Produlci lestari (S-PHPL) dengan nolrrcr :

SPHPI-.40/ASERr/PPHPL-001-IDN masa berblar sarnpai dengan 4 Mei 2022 dengan
nihi akhir hnerja berBedil(at'8aif;

2. Bahwa berdasarkan pasal 29 afat (1) butir (a) Peraturan I'lenten Unglorngan ltidup dan
Kehutanan Nonor : P.21lM€nLHvsetjen/Kum. U10l2020 Tanggal 2 tlo\€mber 2020
disebutkan bah\ ra Sertifikat Fengeklaan Hutan Produksi lestari ($PHPL) bagi
p€rnegEng IUPHHK-HT berlaku selama 6 tahun seFk di terbitkan dan dihkukan
penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua bebs) buhn sekall;

3. BahlE berdasarlon butir (f) dan hnir (2) dbtas, IUPHHK-HT CV Tuah t'legeri tebh
dilakulan audt penilikan KH sesuai dengEn surat PerFnjian KerF (Konuak) tlunor :

150IASEKr-WPHPUUV2017 tanggal 7 Maret m17;
4. Bahs6 berdasarlan ha$l pengBiltilan l€prrh,san, It ftltfl(-HT cv Tuah tleged

dinyabkan kon$sten tertEdap pe,nenuhan Standar PenilaEn KirErja Peflgelolaan Hutan
Produki Lestari de(€an nilai aliir kircrja berpredikat "Baik' dan pefipnuhao terha6p
standar wrifikasi legalitas kaw *lilE}lE UflI";

5. Eahwa berdasadan pertimbangEn butir (4) diatas, perlu diEtadan Surat Kep{tusan
DireKur tentang hasil Penilikan Ke{ Sertifilcsi Pengelolaan Hutan Prcduki Lestari
(PHPL) terhadap IUPIIHK-HT CY Tuah Ne0eri.

: 1. Akrcdibsi l(AN LPPHPL PT AYAMARU SERTIRKASI No. [PPHPI--001-IDII;

2. Keflrtusan l,hfiEri Urckungan Hirup dan Kehubnm tlomr : SK.5266/l*lenLHK-
PHPUUHP/}PL. V8l2018 tangpal 14 Agustus 2018 Tentang PerEtapan Lern@a Penilai
Pengddaan tt tan Pro&rl6i Lesbil (tPPHPt) a.n. PT Aya lanr Sertifika;i SehgEi
Lernbaga Penilai dan Veiffkasi Independa (t &VI);

3, Peraturan llerteri LlngkungEn HiJup dan Kehutanan I'l,ornor:
P.2vMenLHvsqienlKum.Ulol2o2o tangEal 2 llo\re,rySer 2020 t$tang Penilahn
Kinerlr Peflgddaan Hutan Prcduksi L€stad Dan Vedfilasi l€galitas Ka)ru Pada
Peregang lzin, Hak Pengelolaan, HuEn Hak atau Pernegang LegBlitas PerEnfaabn
tlasil Hutan Kayu;

4. Lampiran 1.1 KeBruisan Dircktur lerderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari l{o.nor :

SK.62/PIiPUSET,s/KUM. U12l2020 bnggal 2 Desernber 2020 tentang Pedornan
Pehlcanaan Penih6n Kinerlr PHPL;

5, Lrmdran 1.3 lcput ssn Direltur Jend€ral PerEclohan Hubn Produkg Le$ari Nornor :

SK.62/PHruSET.5/KUM. U 1212020 tangpal 2 Desenber 2020 tentarE Standar penilaian

KirErJa Percdolaan Hutan Prcdulci Lestad (PIJPL) Parh ItPtfK+lT;
5. tampiran 2.2 Keputusan Direktur Jerd€ral Pengeloban Hutan Roduksi Lestari l,loflpr :

SK.62/PHPVSET.5/KUM.1/12I2020 tanggEl 2 Desember 2020 tentang Standar Vedfika$
Legalitas l€yu (VLX) Pada IUPHHK-IIA. IUPtIHK-HT, dan ltak Pengdolaan;

7. SNI ISO/IEC 1rc65:2012 Fenilaian Kesesuaian - Persyaratan Un$k rnenjadi Lem@a
Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Flanalernen Mutu;

MengirEat

Tanggal 29 Dessnber 2020 Hal 1 dari 2

Emall :
Layangn Sertifikasi : $ert@ayamarus6r,flkasi.co.id

Pengelolaan Hulan Produksi Lestar (l'UI't ) W.b3ll.:
Venfikasi LeSalilas Ka),u (\/LK) www.ayameru36rtmLsl.co.H
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pbnebpkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEUMA

9. Panduan t,frrtu dan hEedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

EiIUTUSKATI:

SURAT KEruTUSAN DIREKTUR PPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENILTKAN KE-4 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERIA PENGELOI.AAN HUTAN PRODUKSI
IfSTARI (S+HPL) IUPHH(.HT CV TUAH NEGERI.

Sertifikat Pengelolaan ttutan Prcduki Lestari (9PtlPL) It PHiK-HT Cv Tuah t{eged yang

bhh rllErilfian pada tarEgal 5 ]hi 2017 dengEn nonpr : SPHPL,.O/ASERT/LPPtPL-00f-
IDN masa bedalu sampai dengEn 4 Mei 2023 dengan nllal a*hir kinerF berpredikat
'llIX" cliny#lan trpditl.n dan berlanjut'.

Perdibn kes akan dihksrElan pada tahun 2022 d€ngEn mengacu pada Standar
PenilaEn KinerJa Peng€lolaan Hutan Pmduksi Lestai dan verifika$ LegBlilas lGyu yang

berlahr.

Segah t iaya yang dipedukan untuk Penilihn dibebankan IT PHHK-HT CV Tuah ilegeri.

IUPHHK-HT Cv Tuah Negeri bertnk menggunalon Serttfikat, l.ogp PT Ayatnaru Sertifikasi
dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku seJak tanggal ditebpkan, dengan ketertuan bahwa apabila
dikemudbn had Einyata Mpat kekeffruan akan diperhiki sebagdfilana nEstinya.

Ditetaplan di : Bogor
Pada Tanoglal : 30 Apdl 2021

AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhrnad
Direktur

SALI!,|Ail ke0r.tusafl inl disatrpailan Kepada Ylfi :

l. Sekretaris DirelGor-at lenderal PengElolaan Hutan Produk$ tefid
u.p lGFh Eagim ProgGm &n Haporan;

2. Diretsur usaha Hutan Produld;

Tanggd E Desanbor 2020 Hd 2 dari 2

Email :
asert@ayamarusertifikasi,co.id

wehelte :

www.ayamarusertifi kasi. co.ld

Lavanan Sertifikasi :
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) '

Verifi kasi Legalitas Kayu (VI-K)



SERTilFIKAT PHPL VKAJIE
Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OO{-IDlrl

No : SPHPL.40/ASERT/LPPHPL-001 -lDN

Tanggal Penetapan : 5 Mei 2017
Tanggal Perubahan : 30 April 2021

Berlaku hingga : 4 Mei 2023

Diberikan kepada :

CV TUAH NEGERI
SK IUPHHK-HTINomor : SK.21ilMenhut-ll/2007, Tanggal 28 M6l 2007

Luas&Lokasi,'i;ff;1?$lJ:HrHi##ffl:flil;,T.i'-',il'2Asustus201e
Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 TanJung Rhu, Kec. Limapuluh Pekanbaru-Riau

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Leetari (PHPL) dengan predlkat "BAIK"
rcrual dengan l

P*rhrnn X.nt d Llnlkun!.n HHup d.ll (.fiut n.n R.publt lndoi.i. lloftorP.z1lXEl{l}lXAETJEII/KUll.lll0,l020
t nlnrg Pa. lrlan Khaia Prhgalolran Hul|n Produkal Lot rl dan lkilkral Lclrlriir Kayu PaaL PJraganl |rlrt, Hat Par{alolran, Xstan Hd(,

n u P.m.g.ng L!rJn.. P.m lt.lln Xt.[ Hurltl ltyu
Lmpl,ln l,l, Lllnpll.n l.l d.n L.mpl?.n 2.2 K.Irlu..fl Dlr.tfir Jrld.'.l Fme.l.l.rn Hut r Pro(tukrl L..Ld t{o.nG. aKl2,PHFUaEISl(uI.lrlz202O

rarL Prnf,tltrn Dolonan Y+alaluaanal fLECT

lr. Akhmad
Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKAB-11, Lantai 1, Jalan Dr. Sumeru RT/RW 0021001, Bogor 1611'l - INDONESIA

Scrtifikat inl Udak boloh diruproduk*i sabsgian, kccuali r.cara kesaluruhan d$gan izin tartull8 dari p[', AYAMARU SERTIFIKASI.
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RESUME HASIL PENILIKAN KE-4  KINERJA PHPL 
PADA IUPHHK-HTI CV TUAH NEGERI 

DI KABUPATEN PELALAWAN 
PROVINSI RIAU 

 
 
(1) Identitas LPPHPL  

a.  Nama Lembaga  :  PT. Ayamaru Sertifikasi  

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

September 2018 

   Berlaku s.d. tanggal 1 September 2022 

   LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi) : tanggal 23 

November 2020 

   Berlaku s.d. tanggal 22 November 2025 

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

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA 
 

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

   Fax. 0251-8333593 

   Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id 

   Website : www.ayamarusertifikasi.co.id 
 

e.  Direktur  :  Ir. Akhmad 

 f.    Standar : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK/Setjen/ 

Kum.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020 

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu 

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau 

Pada Hutan Hak. 

2) 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 Pelaksanaan  

Penilaian Kinerja PHPL. 

3) 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. 

4) Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 

SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/
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Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar 

VLK Pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan. 

5) 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 Standar Verifikasi 

Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, 

IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan. 

 g.  Tim Audit : 1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor 

Prasyarat) 

2) Ir. Sulistiyo Nurcahyono, MM (Auditor 

Produksi) 

3) Sunarwan, S.Hut (Auditor Ekologi) 

4) Rusmani, BSc.F  (Auditor Sosial) 

5) Dian Purnama, S.Hut (Auditor VLK) 

h.  Tim Pengambil Keputusan  :  1)  Ir. Akhmad 

   2)  Dr. Ir. Lukman Yunus 

 

 

(2) Identitas Auditi  

a. Nama Pemegang Izin/ 

Hak Pengelolaan        

: IUPHHK-HTI CV. Tuah Negeri  

b. Keputusan Menteri 

Kehutanan 

 

 

 

 - SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. : SK.215/ 

MENHUT-II/2007, tanggal 28 Mei 2007 

tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada                

CV. Tuah Negeri Atas Areal Hutan Produksi 

Seluas +1.480 Ha, di Provinsi Riau. 

 - Luas Areal  : 1.676,68 Ha (Keputusan Menteri LHK No. 

SK.584/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2019 

tanggal 22 Agustus 2019). 

 - Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau 

c. Alamat Kantor dan Nomor  

Telpon 

:  

 - Kantor Pusat : Jalan Sei Duku Tanjung Rhu, No. 333, 

Pekanbaru. 

 - Kantor Cabang : Jalan Teluk Betung, No. 36 Jakarta Pusat-

Indonesia 
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d. Nomor Pokok Wajib Pajak  

(NPWP) 

: 02.326.911.1-211.000 

e. Surat Izin Usaha 

Perdagangan  (SIUP) 

: 42/B.04.01/BPTPM/IV/2014, tanggal 29 April 

2014   

 

f. Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP) 

: 040134605762, tanggal 31 Agustus 2018 

berlaku sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 

d Surat Pengukuhan 

Pengusaha Kena Pajak  

: PEM-440/WPJ.02/KP.9303/2003), tanggal 16 

Juli 2003. 

 

(3)   Komposisi Pemegang Saham 

 

Badan hukum dengan bentuk CV (Commanditaire Venoottschap) tidak dikenal 

kepemilikan saham perusahaan, melainkan Persero Pengurus dan  Persero Komanditer.  

Persero Pengurus  adalah orang yang diberikan tanggungjawab untuk membayar 

hutang dan kerugian dari Persekutuan dengan segala harta kekayaannya. Sedangkan 

Persero Komanditer bertanggungjawab sampai pada jumlah pemasukannya dalam 

modal persekutuan. 

 

(4)   Susunan Direksi dan Komisaris 

Susunan pengurus pada IUPHHK-HTI CV. Tuah Negeri adalah :   

- Persero Pasif : Eddi Ho 

- Direktur : Nelson B. Sianturi 

 

(5)   Ringkasan Tahapan 

No. Tahapan Tempat dan Waktu Ringkasan Penilikan 

1 Audit Tahap I Bogor 29 Maret s.d. 2 

April 2021 

 

 Melakukan pengumpulan dokumen dan verifikasi 

dokumen. 

 Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II 
melalui komunikasi telepon dan email. 

 Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HTI           

CV Tuah Negeri, dinilai dengan bobot verifier 
dengan umur auditi  diatas  5 tahun.  

 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, 5 April 2021 
Virtual Zoom Meeting 

 

 Tim Audit melapor ke Dinas LHK Provinsi Riau 
dan BPHP Wilayah III Pekanbaru.  

 Menjelaskan rencana Penilikan Ke-4 Kinerja PHPL 

IUPHHK-HT  CV Tuah Negeri. 
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No. Tahapan Tempat dan Waktu Ringkasan Penilikan 

Kamis, 8 April 2021 

Virtual Zoom Meeting 

 

 Tim Audit melapor ke Dinas LHK Provinsi Riau 

dan BPHP Wilayah III Pekanbaru.  

 Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL 
IUPHHK-HTI CV Tuah Negeri pada saat 

dilaksanakan Exit Meeting 

3 Pertemuan Pembukaan 
(Opening Meeting) 

Senin, 5 April 2021 
Virtual Zoom Meeting 

 

 Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian 
rencana Audit. 

 Paparan oleh CV Tuah Negeri terkait kegiatan 

PHPL IUPHHK-HT di lapangan. 
 Penjelasan mengenai metodologi yang akan 

digunakan dalam penilikan kinerja. 

 Penetapan manajemen representatif oleh                

CV Tuah Negeri untuk mendampingi Tim Auditor.  

 Penandatanganan Berita Acara Pertemuan 

Pembukaan (Opening Meeting)  Penilikan Ke-3 
Kinerja PHPL. 

4 Verifikasi Dokumen dan 

Dokumentasi Bukti Fisik 

lapang 
 

Selasa dan Rabu, 6 

dan 7 April 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 Tuah Negeri.. 

 Melakukan klarifikasi setiap ada temuan 

lapangan. 

5 Pertemuan Penutup 

(Closing Meeting)  

Kamis, 8 April 2021 

Virtual Zoom Meeting 
 

 Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh 

auditi. 
 Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan 

gambaran kinerja PHPL IUPHHK-HT CV Tuah 

Negeri. 
 Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup 

(Closing Meeting)  Penilikan Tahun Ke-4 Kinerja 

PHPL. 

6 Pengambilan Keputusan Bogor,  30 April 2021 
Kantor  PT Ayamaru 

Sertifikasi  

 

 Berdasarkan laporan hasil penilaian kinerja dan 
pengambilan keputusan, diputuskan bahwa             

CV Tuah Negeri yang berlokasi di Kabupaten 

Pelalawan Provinsi Riau, mendapatkan total nilai 
kinerja akhir sebesar 85,71 %, tidak terdapat 

verifier dominan yang bernilai buruk dan 

pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas 
kayu adalah memenuhi.  

 Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan ketentuan 

dalam Lampiran 1.1 Keputusan  Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 

SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 

Desember 2020 masuk dalam katagori “BAIK”. 
Dengan demikian CV Tuah Negeri berhak 

mempertahankan Sertifikat PHPL dari LPPHPL               

PT Ayamaru Sertifikasi. 
 Dengan demikian Sertifikat PHPL nomor : 

SPHPL.40/ASERT/LPPHPL-001-IDN yang masa 

berlakunya sejak 5 Mei 2017 s.d. 4 Mei 2023 
dinilai  terpelihara dan berlanjut. 
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(6)  Resume Hasil Penilikan Aspek Prasyarat,  Produksi,  Ekologi, Sosial 

No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilikan Ke-2 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilikan Ke-3 
Progres 

Kinerja PHPL 

1 PRASYARAT    

1.1. Kepastian Kawasan 
Pemegang Ijin dan 
Pemegang Hak 
Pengelolaan 

BAIK 
 Auditi memiliki dokumen legal 

perusahaan (Akta Pendirian, 
NPWP, TDP, SIUP) yang masih 
berlaku, dan dokumen 
Pembaharuan IUPHHK-HTI 
berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor: 
SK.215/ MENHUT-II/2007, 
tanggal 28 Mei 2007.  Tersedia 
dokumen administrasi tata 
batas areal secara lengkap dan 
absah.  Areal kerja Auditi telah 
mendapat penetapan Menteri 
LHK berdasarkan Surat 
Keputusan No.: SK.584/ 
MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/ 2019 
tanggal 22 Agustus 2019. 

 Seluruh areal kerja Auditi telah 
ditata batas (temu gelang) 
dengan panjang batas 
20.317,55 meter.  Luas areal 
kerja yang di tata batas adalah 
1.678,68 hektar. 

 Keterlibatan berbagai unsur 
(pemerintah, masyarakat, 
pemegang izin lainnya) dalam 
pelaksanaan tata batas areal 
kerja CV. Tuah Negeri, 
menunjukan duku-ngan para 
pihak atas 
eksistensi/keberadaan areal 
kerja Auditi.  Auditi telah 
memiliki mekanisme penye-
lesaian konflik (SOP 
Penyelesaian Konflik) dan 
rencana monitoring konflik serta 
telah melakukan bebe-rapa 
upaya penyelesaian konflik 
(okupasi lahan oleh masyarakat 
dengan tanaman sawit) secara 
terus menerus. 

 Verifier 1.1.4 tidak dapat 
diverifikasi karena tidak ada 
perubahan fungsi kawasan 
hutan pada areal kerja Auditi. 

 Terdapat klaim/okupasi  areal 
kerja Auditi oleh masyarakat 
(seluas 156,46 hektar), yang 
sebagian telah ditanami kelapa 
sawit.  Terdapat bukti upaya 
dari pihak Auditi untuk 
mendata, mencegah, 
melaporkan penggunaan 
kawasan hutan diluar sektor 
kehutanan tersebut kepada  
instansi yang berwenang, dan 
pengamanan hutan/patrol. 

BAIK 
 Auditi memiliki dokumen 

legal perusahaan (Akta 
Pendirian, NPWP, NIB, TDP, 
SIUP dan SK. Izin IUPHHK-
HTI dan SK Penetapan 
Areal kerja IUPHHK-HTI) 
dan dokumen administrasi 
tata batas (BA dan Laporan 
Pelaksanaan Tata Btas) 
secara lengkap dan absah 

 Auditi telah merealisasilkan 
penataan batas temu 
gelang di lapangan atas 
batas arealnya.  Terdapat 
bukti realisasi penataan 
batas berupa pal batas di 
lapangan 

 Keterlibatan berbagai unsur 
(pemerintah, masyarakat, 
pemegang izin lainnya) 
dalam pelaksanaan tata 
batas areal kerja CV. Tuah 
Negeri, menunjukan 
dukungan para pihak atas 
eksistensi/keberadaan areal 
kerja Auditi.  Auditi telah 
memiliki mekanisme 
penyelesaian konflik (SOP 
Penyelesaian Konflik) dan 
rencana monitoring konflik 
serta telah melakukan 
beberapa upaya 
penyelesaian konflik 
(okupasi lahan oleh 
masyarakat dengan 
tanaman sawit) secara terus 
menerus 

 Verifier tidak dapat 
diverifikasi karena tidak ada 
perubahan fungsi kawasan 
hutan pada areal kerja 
Auditi 

 Terdapat penggunaan lain 
di luar sektor kehutanan 
tanpa izin pada areal kerja 
Auditi berupa tanaman 
sawit oleh masyarakat 
(seluas 75,2 hektar).  
Terdapat bukti upaya dari 
pihak Auditi untuk mendata, 
mencegah, melaporkan 
penggunaan kawasan hutan 
diluar sektor kehutanan 
tersebut kepada instansi 
yang berwenang, dan 
pengamanan hutan/patroli 

 Terdapat konflik tenurial 
kawasan hutan di areal 
IUPHHK dan telah terdapat 
upaya pemegang izin untuk 
menyelesaikan sesuai 
dengan peraturan 
perundang-undangan dan 
tingkat capaian penguasaan 
lahan  sebesar 90,68 %   

TETAP 
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1.2. Komitmen Pemegang 
IUPHHK-HT 

BAIK 
 Visi dan Misi perusahaan 

tertuang dalam SK. Direktur 
Nomor: 01/SK-DIR/I/ 2013,  
tanggal  2 Januari 2013.  Visi 
dan Misi sesuai dengan 
kerangka Pengelolaan Hutan 
Lestari dan  telah 
disosialisasikan kepada 
karyawan maupun masyarakat 
sekitar areal Auditi yang 
terdampak. 

 Implementasi Pengelolaan 
Hutan Lestari (PHL) belum 
sepenuhnya diterapkan sesuai 
dengan  Visi dan Misi. 

 Tersedia Tenaga Teknis-PHPL 
(Kurpet, Canhut, Nenhut, 
Binhut, PKB-R) pada setiap 
bidang pengelolaan hutan.  
Jumlah Tenaga Teknis (8 
orang), melebihi dari jumlah 
yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku (6 orang. 

 Realisasi peningkatan 
kompetensi SDM CV. Tuah 
Negeri mencapai 142,8% dari 
jumlah yang direnca-nakan. 

 Dokumen ketenagakerjaan yang 
dimiliki Auditi tersedia secara 
lengkap. 

BAIK 
 Auditi memiliki dokumen visi 

dan misi yang legal dan 
sesuai dengan kerangka 
pengelolaan hutan 
lestari/PHL.  Selain itu  
Auditi telah melaksanakan 
sosialisasi visi, misi dan 
tujuan perusahaan kepada 
karyawan, kontraktor dan 
masyarakat desa di 
sekitarnya 

 Implementasi Pengelolaan 
Hutan Lestari (PHL) belum 
sepenuhnya diterapkan 
sesuai dengan  Visi dan Misi 

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

 Realisasi peningkatan 
kompetensi SDM CV. Tuah 
Negeri mencapai 200 % 
dari jumlah yang 
direncanakan 

 Dokumen ketenagakerjaan 
yang dimiliki Auditi belum  
lengkap 

TETAP 

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

BAIK 
 Tersedia Struktur Organisasi, 

Uraian Tugas dan Tanggung-
jawab, yang mencerminkan 
pengelolaan hutan produksi 
berdasarkan kerangka PHPL.  
Struktur organisasi dan Uraian 
Tugas mendapat pengesahan dari 
pimpinan perusahaan. 

 Auditi memiliki sejumlah 
perangkat SIM yang memadai 
dalam mendukung pelaksanaan 
pemanfaatan hutan secara 
berkesinam-bungan.  Terdapat 
personil yang ditunjuk/ditugaskan 
secara khusus sebagai 
penanggungjawab SIM. 

 Terdapat organisasi SPI dan 
personilnya, dimana SPI berjalan 
efektif untuk mengontrol kegiatan 
yang menjadi tanggungjawab 
Auditi 

 Sebagian besar tindak koreksi 
yang berbasis hasil audit SPI 
Tahun 2019 telah 

BAIK 
 Tersedia Struktur Organisasi 

dan Job Description, sesuai 
dengan kerangka PHPL 
yang telah 
disahkan/ditetapkan oleh 
Direktur CV Tuah Negeri   

 Auditi memiliki perangkat 
SIM yang memadai dalam 
mendukung pelaksanaan 
pemanfaatan hutan secara 
berkesinambungan dan 
telah menunjuk  personil 
yang ditugaskan  sebagai 
penanggungjawab SIM  

 CV Tuah Negeri  telah 
memiliki perangkat dan 
tenaga pelaksana SIM milik 
KemenLHK yakni atas nama 
Suwindifin sebagai 
petugas/operator SEHATI 
(Surat Keputusan Direktur 
CV Tuah Negeri  No. : 
29/TN/I/2021, tanggal 13 
Januari 2021  dan Seluruh 

TETAP 
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diimplementasikan, namun masih 
terdapat  temuan ketidaksesuaian 
yang belum sepenuhnya 
terlaksana. 

Tenaga GANIS PKB-R (4 
personil) sebagai operator 
SI-PUHH dan SIM-PNBP. 
Implementasi SIM milik 
KemenLHK  tersebut  telah 
berjalan   

 Terdapat organisasi SPI dan 
personilnya, aktifitas SPI 
telah berjalan efektif untuk 
mengontrol seluruh 
kegiatan terkait pengelolan 
hutan lestari 

 Sebagian besar tindak 
koreksi yang berbasis hasil 
audit SPI Tahun 2020 telah 
diimplementasikan    

1.4. Pengelolaan Persetujuan 
atas  dasar informasi 
awal tanpa paksaan 
(PADIATAPA) 

BAIK 
 Terdapat bukti telah 

dilakukannya  sosialisasi 
kegiatan RKTUPHHK Tahun 
2020 kepada masyarakat yang 
berada disekitar areal Auditi,  
atas dasar informasi awal yang 
memadai. 

 Pelaksana Tata batas areal kerja 
Auditi melibatkan para pihak, 
dan para pihak menandatangani 
Berita Acara Tata Batas sebagai 
bukti persetujuan dalam proses 
tata batas. 

 Terdapat bukti persetujuan 
program CSR/CD antara pihak 
masyarakat desa terdampak 
dengan pihak Auditi, yang 
dituangkan dalam Berita Acara 
Sosia-lisasi. 

 Terdapat bukti persetujuan dari 
masyarakat desa yang 
terdampak terhadap kebe-
radaan kawasan lindung di 
dalam areal konsesi. 

BAIK 
 Terdapat bukti telah 

dilakukannya sosialisasi 
kegiatan RKTUPHHK Tahun 
2021 kepada masyarakat 
yang berada disekitar areal 
Auditi, atas dasar informasi 
awal yang memadai 

 Terdapat bukti persetujuan 
program CSR/CD antara 
pihak masyarakat desa 
terdampak dengan pihak 
Auditi, yang dituangkan 
dalam Berita Acara 
Sosialisasi 

 Terdapat bukti persetujuan 
dari masyarakat desa yang 
terdampak terhadap 
keberadaan kawasan 
lindung di dalam areal 
konsesi Auditi 

TETAP 

2 PRODUKSI    

2.1. Penataan areal kerja 
jangka panjang dalam 
pengelolaan hutan lestari  

SEDANG 
 Auditi memiliki dokumen 

dokumen rencana jangka 
panjang berupa RKUPHHK-HTI.  
Untuk Jangka Waktu 10 
(Sepuluh) Tahun Periode Tahun 
2018 - 2027 Atas Nama CV 
Tuah Negeridi Provinsi 
Kalimantan Timur. Dokumen 
sudah  disetujui oleh pejabat 
yang berwenang, yaitu Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari Nomor  SK.1054/ 
MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 
tanggal 7 Maret 2018 

 Terdapat implementasi 
penataan areal  di lapangan, 
sebagian besar telah  sesuai 
dengan rencana jangka Panjang 
yang telah disusun.  Namun 
terdapat beberapa areal yang 
belum dilakukan penataan 
sehubungan adanya areal klaim 
di dalam areal yang dikelola. 

 

SEDANG 
- Auditi memiliki dokumen 

RKUPHHK-HTI untuk Jangka 
Waktu 10 Tahun Periode 
Tahun 2017 – 2026 yang 
disahkan melalui Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. SK. 
6088/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, 
tanggal 28 Juni 2019 dan  
tidak terdapat 
perubahan/revisi serta 
peringatan terkait 
pemenuhan kewajiban RKU 

- Sebagian besar (58%) 
penataan areal kerja untuk 
blok RKT 2021 telah sesuai 
dengan Revisi RKUPHHK-
HTI periode tahun 2017-
2026 

- Terdapat upaya kegiatan 
pemeliharaan batas blok 
dan petak oleh CV Tuah 
Negeri, namun belum 
seluruhnya dilaksanakan 
secara optimal, dimana 
tanda batas blok dan petak 

TETAP 
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 Berdasarkan foto dan video 
yang telah disampaikan 
diketahui bahwa keberadaan 
tanda batas blok dan petak 
kerja RKT hanya sebagian yang 
terlihat dengan jelas di 
lapangan (tanda batas petak di 
RKT 2020 dan  plang identitas 
blok RKT tahun 2018, 2019, 
2020, dan 2021) 

kerja hanya 78 % (> 50 %) 
yang terlihat dengan jelas di 
lapangan 

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

BAIK 
- Terdapat laporan Temporary 

Sample Plot (TSP)/Pre Harvest 
Inventory (PHI) tahun kegiatan 
2020 untuk penyusunan target 
tebangan URKT 2021 yang 
sudah dilengkapi dengan 
rekapitulasi potensi tegakan dan 
peta sebaran hasil plot PHI   

- Tersedia semua umur tegakan 
dari umur 1 tahun sampai 5 thn 
up, dengan komposisi jenis ada 
tiga macam, yaitu Ecalyptus 
pellita, Acacia mangium dan 
Acacia crassicarpa. Namun 
berdasarkan sebaran luas setiap 
umur tidak merata dengan nilai 
rata-rata sekitar 71,4% dari luas 
ideal sampai umur 4 tahun. 

 

BAIK 
- Terdapat data potensi dari 

hasil kegiatan inventarisasi 
tegakan (Pre Harvest 
Inventory tahun 2019, 2020 
dan 2021)  dan inventarisasi 
permudaan tanaman atau 
Plantation Monitoring 
Assessment (PMA) yang 
dilaksanakan setiap tahun 
mulai  umur tanaman 6 
bulan, 18 bulan, 30 bulan, 
42 bulan dan 54 bulan 
selama 3 tahun terakhir 
beserta kelengkapan peta 
pendukungnya 

- 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 crassicarpa, 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 induk 
perusahaan melalui 
perjanjian kerjasama, yang 
sudah mengadakan 
kerjasama dengan Badan 
Penelitian dan 
Pengembangan 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. 

TETAP 

2.3. Pelaksanaan penerapan 
tahapan sistem 
silvikultur untuk 
menjamin regenerasi  
hutan 

SEDANG 
 Terdapat kelengkapan prosedur 

kerja berupa Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dan Work 
Instruction (WI) untuk seluruh 
tahapan sisitem silvikultur yang 
digunakan (THPB).  Implementasi 
SOP pada semua kegiatan 
silvikultur belum sepenuhnya 
tercapainya realisasinya 

 Data laporan hasil Temporary 
Sample Plot (TSP) / Pre 
Harvesting Inventory (PHI) 
periode tahun 2020 dapat 
diketahui  potensi tegakan 
Eucalyptus pellita potensinya 136 
m3/ha,  Acacia crassicarpa 
potensinya 127,4 m3/ha, dan 
Acacia Mangium potensinya 37 

SEDANG 
- CV Tuah Negeri telah 

memiliki dokumen Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 
dengan lengkap yang isinya 
telah sesuai dengan 
ketentuan teknis terkait 
dengan tahapan kegiatan 
sistem silvikultur THPB dan 
kegiatan operasional di 
lapangan dilakukan oleh 
pihak ketiga melalui 
perjanjian kesepakatan 
bersama serta terdapat 
upaya implementasi  SOP 
pada  sebagian besar 
tahapan sistem silvikultur 
THPB yang telah 
dilaksanakan dengan baik, 

TETAP 
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m3/ha.  Sehingga total rata-rata 
keseluruhan jenis dengan 
mempertimbangkan luas adalah 
sebesar 97,1 m3/ha    

 Berdasarkan data yang diperoleh 
dari dokumen Plantation 
Assesment Team (PAT) periode 
Januari-Desember 2020 terhadap 
umur tanaman 2 bulan, 6 bulan, 
dan 12 bulan terdapat rata-rata 
persen tumbeh sebesar 95,1% 

 Tersedia semua umur tegakan 
dari umur 1 tahun sampai 5 thn 
up, dengan komposisi jenis ada 
tiga macam, yaitu Ecalyptus 
pellita, Acacia mangium dan 
Acacia crassicarpa. Namun 
berdasarkan sebaran luas setiap 
umur tidak merata dengan nilai 
rata-rata sekitar 71,4% dari luas 
ideal sampai umur 4 tahun. 

namun terdapat  beberapa 
kegiatan yang 
pelaksanaannya belum 
optimal atau terdapat 
kegiatan yang tidak tercapai 
seluruhnya sebagai akibat 
tata waktu pelaksanaan 
yang belum sesuai dengan 
rencana yang telah 
ditetapkan   

- Hasil pengukuran potensi 
tegakan sebelum masak 
tebang selama periode 
tahun 2020 dan tahun 2021 
rata-rata sebesar 139,3 
m3/Ha 

- Rata-rata jumlah 
permudaan pada berbagai 
tingkatan selama periode 
bulan Januari s/d Desember 
2020 sebesar 77,65%, 
( >75 – 89 %) atau 1.129 
batang/ha sesuai dengan 
jarak tanam 

- Terdapat struktur tegakan 
yang menjamin regenerasi 
hutan umur tanaman 6 
bulan s.d 42 bulan pada 
areal CV Tuah Negeri 
adalah 57,86 % (> 60-
79 %)   

2.4. Ketersediaan dan 
penerapan teknologi 
ramah lingkungan untuk 
pemanfaatan 

BAIK 
 Auditi telah memiliki Standart 

Operasional Prosedur (SOP) dan 
Work Intruction (WI) yang 
mendukung dan berhubungan 
dengan pemanfaatan hutan 
ramah lingkungan.  Implementasi 
pelaksanaan standar tersebut 
telah dilakukan  di lapangan detail 
per tiap tahapan pada kegiatan 
pemanfaatan hutan.  

 Hasil pengukuran limbah 
tebangan melalui data hasil 
hitungan Hand Over Area (HOA), 
diketahui penilaian kehilangan 
kayu (wood lost) setelah 
penebangan adalah 0,06 m3/ha 
atau sebesar 6%.   

BAIK 
- CV Tuah Negeri telah 

memiliki Standard Operating 
Procedure (SOP) Reduce 
Impact Logging 
(pemanfaatan hutan ramah 
lingkungan), dan isinya 
sesuai untuk karakteristik 
kondisi areal setempat dan 
telah melakukan penerapan 
pemanenan teknologi 
ramah lingkungan pada 
tahap kegiatan perencanaan 
pemanenan, tahap 
pelaksanaan pemanenan, 
tahap pemeliharaan dan K3 
serta tahap pasca 
pemanenan dalam 
penerapan telah seluruhnya 
sesuai dengan SOP yang 
dibuat dan SOP RIl tersebut 
telah menyesuaikan dengan 
Peraturan Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari Nomor : 
P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/20
18 tentang pedoman 
penerapan Teknik 
Pemanenan Berdampak 
Rendah (Reduced Impact 
Logging/RIL 

- CV Tuah Negeri telah 
memanfatkan hampir 
seluruhnya bagian tegakan 
yang di panen, dengan 
faktor eksploitasi hasil 
pemanfaatan hasil hutan 
kayu  adalah sebesar 
0,9939 

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

SEDANG 
 Terdapat dokumen RKT yang 

lengkap selama periode penilikan 
yaitu RKTU Tahun 2020, Revisi 
RKT Tahun 2020 dan RKT Tahun 
2021 beserta lampirannya dan 
disahkan secara Self Approval. 

 Pada peta kerja di dokumen 
rencana jangka pendek terdapat 
alokasi areal tanaman pokok 
(boleh 
ditebang/dimanfaatkan/dipanen) 
dan areal kawasan lindung dan 
areal tanaman kehidupan.   Areal 
tersebut sudah sesuai dengan 
jangka panjang  (RKUPHHK-HTI).  
Namun untuk rencana blok RKT 
baik rencana pemanenan maupun 
penanaman tidak semua yang 
sesuai dengan peta rencana 
jangka panjangnya 

 Batas petak berupa patok  batas 
yang terbuat dari kayu atau 
paralon, pada kawasan lindung 
tanda batas di lapangan berupa 
seng plate warna kuning dengan 
tulisan warna hitam dan polet cat 
warna merah disepanjang batas 
kawasan lindung. Untuk areal 
tanaman kehidupan belum 
dilakukaan penataan batas 

 Rata-rata realisasi pemanenan 
untuk kegiatan 3 (tiga) tahun 
terakhir (2018-2020) terealiasi 
untuk volume sebesar 53.98% 
dan untuk luas terealisasi sebesar 
49,91% 

BAIK 
- Terdapat dokumen RKT 

2019 s/d RKT 2021 secara 
lengkap yang disusun 
berdasarkan dokumen 
Revisi RKUPHHK-HTI 
Periode 2017 – 2026 
Nomor : SK. 6088/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, 
tanggal 28 Juni 2019 

- Terdapat peta kerja skala 
operasional RKT 2020 yang 
menggambarkan areal yang 
boleh 
ditebang/dipanen/dimanfaat
kan/ditanam/dipelihara 
beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan 
lindung sesuai dengan peta 
Revisi RKUPHHK-HTI 
Periode 2017 – 2026 
Nomor : SK. 6088/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, 
tanggal 28 Juni 2019 

- Terdapat sebagian besar 
implementasi peta kerja  
( sebesar 86 %) berupa 
penandaan pada batas blok 
tebangan / dipanen/ 
dimanfaatkan/ ditanam/ 
dipelihara beserta areal 
yang ditetapkan sebagai 
kawasan lindung 

- Realisasi volume tebangan 
total dan per kelompok jenis 
selama periode RKT tahun 
2020 adalah 102 % dari 
rencana tebangan tahunan 
pada lokasi yang sesuai 
dengan RKT yang disahkan 
serta tidak melebihi luas 
yang direncanakan (luas 
pemanenan 100 %)   

NAIK 

2.6. Tingkat investasi dan 
reinves tasi yang 
memadai dan memenuhi 
kebutuhandalam 
pengelolaan hutan, 
administrasi, penelitian 
dan pengemba-ngan, 
serta peningkatan 
kemampuan SDM 

BURUK 
 Laporan keuangan masih belum 

ada tambahan/perubahan, 
sehingga sama dengan penilikan 
sebelumnya.  Hasil perhitungan 2 
tahun terakhir (2018 dan 2019) 
rata-rata kondisi kesehatan 
finansial berupa likuiditas sebesar 
243,09%, solvabilitas sebesar 
220,87% dan rentabilitas negatif 

 Realisasi untuk seluruh kegiatan 
diketahui pada tahun 2019 
sebesar 124% dan tahun 2020 
sebesar 104%. Namun demikian 
laporan keuangan yang disajikan 
belum sesuai dengan laporan 
keuangan yang mengacu kepada 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor : P 
71/MenLHK/Setjen/ 
Kum.1/10/2019 tentang 
Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi  . 

 Selisih antara proporsi biaya 
tertinggi dan terendah adalah 
sebesar 69,57% 

 

BURUK 
- Nilai rata-rata ketiga 

parameter finansial 
(likuiditas, solvabilitas dan 
rentabilitas), selama tahun 
2019 adalah : (a) Nilai 
likuiditas  8,76 %, (b) Nilai 
solvabilitas 100 %,  (c) Nilai 
rentabilitas 18,66 % 
(positif)  dan Penyusunan 
laporan keuangan tahun 
2019 belum mengacu 
kepada Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor : P 
71/MenLHK/Setjen/Kum.1/1
0/2019 tanggal 17 Oktober 
2019 tentang Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan 
Hutan Produksi 

- Realisasi alokasi dana 
pengelolaan hutan tahun 
2020 sebesar Rp 
26.539.177.631  atau 89 % 
dari proyeksi/rencana 
anggaran, namun  
Penyusunan laporan 
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 Realisasi pendanaan kegiatan fisik 
di lapangan cenderung lancar, 
namun terdapat kegiatan yang 
belum sesuai dengan tata waktu 
tahapan kegiatan yang sudah 
direncanakan 

 Modal yang ditanam kembali  
kehutan berupa penanaman 
tanaman, pemeliharaan tanaman, 
pengadaan bibit dan perlindungan 
hutan rata-rata terealisasi sebesar 
97%, namun belum secara 
keseluruhan dimana untuk 
realisasi biaya penanaman 
tanaman kehidupan belum ada 
realisasi 
Akumulasi realisasi fisik 
penanaman/pembinaan hutan 
tanaman pokok dan tanaman 
kehidupan, yang terdiri dari 
pengadaan bibit, penanaman 
dan pemeliharaan tanaman rata-
rata sebesar 38,75% dari 
rencana yang diajukan 

keuangan selama tahun 
2020 belum mengacu 
kepada Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor : P 71 
/MenLHK /Setjen 
/Kum.1/10/2019 tanggal 17 
Oktober 2019 tentang 
Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan 
Produksi 

- Proporsi alokasi dana untuk 
kegiatan tahun 2020 adalah 
perbedaan antara proporsi 
biaya terbesar (kegiatan 
pemanenan) dengan biaya 
terkecil (kegiatan penelitian 
dan pengembangan)  
sebesar sebesar 44,58 %, 
namun Penyusunan laporan 
keuangan selama tahun 
2020 belum mengacu 
kepada Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor : P 71 
/MenLHK /Setjen 
/Kum.1/10/2019 tanggal 17 
Oktober 2019 tentang 
Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan 
Produksi   

- Selama periode tahun 2020, 
realisasi pendanaan adalah 
89 % untuk menunjang 
kegiatan teknis kehutanan 
dikategorikan lancar  namun 
tidak terdapat perencanaan 
keuangan yang baik 
sehingga terdapat 
pelaksanaan kegiatan yang 
tidak di anggarkan akan 
tetapi terdapat realisasi 
kegiatanya   

- CV Tuah negeri telah 

merealisasikan modal yang 

berupa kegiatan 

penanaman dan 

pemeliharaan tanaman  

pada areal kerjanya selama  

tahun 2020 dan tahun 2021 

(sisa pelaksanaan RKT 

2020), dengan tingkat 

pencapaian sebesar 88 %, 

namun  realisasi modal 

untuk kegiatan tersebut 

belum terdapat pemisahan 

realisasi modal yang 

ditanam untuk tanaman 

pokok maupun tanaman 

kehidupan 

- Realisasi fisik penanaman di 

areal tanaman pokok, dan 

tanaman kehidupan sebesar 

1.328,56 ha (termasuk 

infrastruktur), atau 93,23 % 

yang seharusnya 
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3. EKOLOGI    

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

BAIK 
 Berdasarkan dokumen Revisi 

RKUPHHK-HTI Periode 2017 – 
2026, luas yang dialokasi untuk 
kawasan lindung adalah seluas 
251,68 ha (15,01%) yang terdiri 
dari areal KPPN/KPSL seluas 99 
Ha, Sempadan Sungai seluas 
135,82 Ha, dan Kawasan 
Lindung Lainnya (Fungsi 
Lindung Ekosistem Gambut Non 
Kubah) seluas 16,86 Ha.  Dalam 
pengalokasian Kawasan lindung 
telah mempertimbangkan 
kondisi biofisik serta kondisi 
spesifiknya seperti lokasi yang 
bergambut, keberadaan flora 
dan fauna dilindungi serta 
penutupan lahannya. 

 Berdasarkan tataruang pada 
dokumen Revisi RKUPHHK-HTI 
Periode 2017 – 2026, realisasi 
penandaan batas kawasan 
lindung adalah sebesar 93,02%, 
dengan penandaan berupa 
kanal perimeter disertai 
pemasangan papan nama 
informasi jenis kawasan lindung, 
dan penandaan berupa pal 
batas berwarna putih dengan 
poletan cat berwarna merah 
pada bagian atas. 

 Kondisi areal kawasan lindung 
berdasarkan Peta Penafsiran 
Citra Sentinel T47NRA Liputan 
tanggal 06 Januari 2020 skala 1 
: 50.000 adalah sebesar 
97,14% masih berupa hutan 
sekunder (LOA), sedangkan 
2,86% kondisinya tertutup 
awan. 

 Sebagian besar masyarakat 
lokal, karyawan, mitra kerja, 
telah mengakui keberadaan 
kawasan lindung yang berada di 
areal konsesi CV Tuah Negeri.  
Hal tersebut tercermin dari 
jumlah anggota masyarakat 
yang terlibat dan luasan areal 
yang terkait dengan konflik 
tidak terlalu besar. 

 Terdapat laporan pengelolaan 
kawasan lindung dalam bentuk 
Laporan Pelaksanaan Izin 
Lingkungan setiap semester, 
Laporan bulanan K3L 
Departemen Enviro.  Kegiatan 
pengelolaan telah dilakukan 
pada sebagian kawasan lindung 
sesuai dengan tata ruang. 

BAIK 

 Jenis dan luas kawasan 
lindung yang terdapat di 
areal auditi sebagaimana 
yang tertuang dalam 
dokumen Revisi RKUPHHK-
HTI Periode 2017–2026 
yaitu KPPN/KPSL 99 Ha, 
Sempadan Sungai seluas 
135,82 Ha, dan Kawasan 
Lindung Lainnya (Fungsi 
Lindung Ekosistem Gambut 
Non Kubah) 16,86 Ha. Luas 
keseluruhan yang 
dialokasian untuk kawasan 
lindung adalah  251,68 ha 
(15,01%). Pengalokasian 
kawasan lindung telah 
mempertimbangkan kondisi 
biofisik serta kondisi 
spesifiknya seperti lokasi 
yang bergambut, 
keberadaan flora dan fauna 
dilindungi serta penutupan 
lahannya. 

 Auditi sudah melakukan 
pendaan batas pada 
sebagian besar kawasan 
lindungnya yaitu sepanjang 
18,579 km atau sebesar 
93,02% dari panjang 
keseluruhan yang harus 
dilakukan penandaan batas. 
Tanda batasa kawasan 
lindung dilapangan berupa 
kanal perimeter dan di beri 
tanda batas berupa pal 
batas berwarna putih 
dengan poletan cat 
berwarna merah pada 
bagian atas serta  dipasang 
papan nama sebagai 
informasi jenis kawasan 
lindung. 

 Sebagain besar kondisi 
penutpan kawasan lindung 
yang terdapat diareal auditi 
sebagaimana yang tertuang 
dalam  Peta Penafsiran Citra 
Sentinel T47NRA Liputan 
tanggal 06 Januari 2020 
skala 1 : 50.000 adalah 
sebesar 97,13% masih 
berupa hutan sekunder 
(LOA), sedangkan 2,87% 
kondisinya tertutup awan. 

 Pada areal konsesi auditi 
tidak terdapat kegiatan 
pengelolaan gambut. 

 Walaupun masih terdapat 
gangguan terhadap 
kawasan lindung, namun 
demikian dilihat dari jumlah 
anggota masyarakat yang 
terlibat konflik terkait 
permasalahan lokasi dan 
batas kawasan lindung 
jumlahnya  tidak terlalu 
besar, hal ini menunjukan  
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bahwa sebagian besar 
masyarakat sudah 
mengakui keberadaan 
kawasan lindung. 

 Auditi sudah membuat 
laporan terkait pengelolaan 
kawasan lindung hasil tata 
ruang areal/land scaping 
dalam bentuk Laporan 
Pelaksanaan Izin 
Lingkungan setiap 
semester, Laporan bulanan 
K3L Departemen Enviro.  
Namun demikian kegiatan 
pengelolaan baru dilakukan 
pada sebagian kawasan 
lindung. 

3.2. Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

BAIK 
 Prosedur yang digunakan 

sebagai acuan dalam 
pelaksanaan kegiatan 
perlindungan hutan adalah 
prosedur Perlindungan Hutan, 
Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan, dan Penangulangan 
Hama dan Penyakit Terpadu.  
Prosedur tersebut sudah 
memiliki legalitas dan terdapat 
langkah-langkah dalam 
perlindungan hutan sesuai 
dengan jenis gangguan yang 
ada, serta terdapat pendekatan 
secara persuasif, partisipatif, 
edukatif dan represif. 

 Terdapat sarana prasana 
perlindungan hutan yang sudah 
sesuai dengan ketentuan baik 
jenis maupun jumlahnya.  
Sarana prasarana untuk 
penanganan kebakaran hutan 
dan lahan dimaksud meliputi: 
Penyadartahuan/ Kampanye, 
Keteknikan Pencegahan, Posko 
Krisis Penanganan Karhutla, 
Sarana Peringatan Dini, Sarana 
Deteksi Dini Kebakaran Hutan, 
Perlengkapan Pribadi, 
Perlengkapan Regu, Peralatan 
Tangan, Peralatan Mekanis, 
ransportasi, Pengolahan Data 
dan Komunikasi, Transfortasi 
Regu, dan Sarana Prasarana 
Lainnya. 

 Terdapat personel yang 
bertanggung jawab dalam 
penanganan perlindungan dan 
pengamanan hutan.  
Ketersediaan sumberdaya 
manusia untuk penanganan 
kebakaran hutan dan lahan 
telah sesuai dengan ketentuan, 
namun personel regu inti belum 
seluruhnya memiliki kompetensi 
di bidang pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan, 
serta masih merangkap sebagai 
tenaga teknis atau karyawan 
yang bertugas di bidang 
lainnya. 

 

BAIK 

 Untuk kegiatan 
perlindungan hutan telah 
tersedia prosedurnya 
sebagai pedoman 
pelaksanaan Perlindungan 
Hutan.  Prosedur yang 
tersedia meliputi prosedur 
untuk , pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan, 
perlindungan hutan dan dan 
penangulangan hama dan 
penyakit terpadu.  Prosedur 
tersebut sudah memiliki 
legalitas dan mencakup 
seluruh jenis gangguan 
yang ada. 

 Sarana prasarana yang 
tersedia untuk penanganan 
kebakaran hutan dan lahan 
meliputi : 
Penyadartahuan/Kampanye, 
Keteknikan Pencegahan, 
Posko Krisis Penanganan 
Karhutla, Sarana Peringatan 
Dini,  Sarana Deteksi Dini 
Kebakaran Hutan, 
Perlengkapan Pribadi, 
Perlengkapan Regu, 
Peralatan Tangan, Peralatan 
Mekanis,  ransportasi,  
Pengolahan Data dan 
Komunikasi, Transfortasi 
Regu, dan Sarana 
Prasarana Lainnya. 
Mengacu pada standar 
kebutuhan peralatan yang 
ditetapkan dalam Permen 
LHK No. 
P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/
3/2016 sarana prasarana 
untuk pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan 
yang tersedia sudah 
memadai baik jenis maupun 
jumlahnya. 

 Bagian yang secara spesifik 
untuk menangani 
kebakaran hutan adalah 
Departemen K3L yang 
berada langsung di bawah 
Kelapa Lapangan, 
sedangkan untuk 
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 Kegiatan perlindungan dan 
penanggulangan gangguan 
hutan yang dilakukan antara 
lain penyiapan lahan tanpa 
bakar, membentuk struktur 
organisasi pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran 
hutan, pengadaan sarana 
prasarana, patroli, sosialisasi, 
melakukan upaya pencegahan 
dini, memasang papan 
himbauan dan papan larangan, 
peningkatan program CD/CSR 
dan koordinasi dan kerjasama 
dengan aparat pemerintah. 
Kegiatan perlindungan hutan 
telah diimplementasikan melalui 
tindakan tertentu dengan 
mempertimbangkan seluruh 
jenis gangguan yang ada. 

penanganan hama penyakit 
dilakukan oleh pihak group 
RAPP. Auditi sudah 
membentuk Struktur 
Organisasi Brigade 
Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan. 
Ketersediaan sumberdaya 
manusia untuk penanganan 
kebakaran hutan dan lahan 
telah sesuai dengan 
ketentuan, namun personel 
regu inti belum seluruhnya 
memiliki kompetensi di 
bidang pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan, 
serta masih merangkap 
sebagai tenaga teknis atau 
karyawan yang bertugas di 
bidang lainnya. 

 Auditi sudah membuat 
rencana untuk pelaksanaan 
perlindungan hutan yang 
tertuang dalam dokumen 
Objective Target and 
Management Program 
Bagian K3L. Kegiatan 
perlindungan dan 
penanggulangan gangguan 
hutan yang dilakukan yaitu 
pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan serta 
perlindungan hutan terkait 
upaya pencegahan dan 
penaggulangan penebangan 
liar, perambahan, dan 
perburuan satwa liar. 
Kegiatan perlindungan 
diimplementasikan melalui 
tindakan tertentu dengan  
mempertimbangkan seluruh 
jenis gangguan yang ada. 

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

BAIK 
 Tersedia prosedur sebagai 

acuan pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air, 
serta telah mencakup 
penanganan seluruh dampak 
yang akan timbul akibat 
pengusahaan hutan tanaman 
sesuai dengan arahan dokumen 
UKL – UPL. 

 Sarana dalam mendukung 
kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air, antara lain: 
jaringan kanal yang dilengkapi 
dengan kanal bloking dan dam, 
Tempat Penyimpanan 
Sementara (TPS) Limbah B3 
dan limbah rumah tangga, 
gudang BBM, persemaian, 
stasiun pengamatan iklim mikro, 
plot peat subsidensi, plot water 
table, plot monitoring lapisan 
pirit, dan water elevasi.  Sarana 
tersebut baik jumlah dan 
fungsinya sudah sesuai dengan 

BAIK 

 Auditi sudah memiliki 
prosedur sebagai acuan 
pelaksanaan  kegiatan 
pengelolaan maupun 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
akibat pengusahaan hutan 
tanaman, prosedur tersebut 
sudah sesuai standar teknis 
dan cukup representatif 
sebagai pedoman dasar 
dalam pelaksanaan kegiatan 
operasional teknis di 
lapangan dan sudah 
ditandatangani oleh pejabat 
yang berkompeten. 
Prosedur yang tersedia 
sudah mencakup 
penanganan seluruh 
dampak yang akan timbul 
akibat pengusahaan hutan 
tanaman. 

 Ketersediaan sarana 
prasarana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pematauan 
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yang dipersyaratakan dalam 
dokumen UKL dan UPL dan 
tersedia di lapangan dalam 
kondisi baik. 

 Bagian yang bertanggung jawab 
untuk pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air 
adalah Bagian K3L yang berada 
di bawah Kepala Lapangan.  
Dari jumlah personil tersebut 1 
orang memiliki sertifikat sebagai 
Ganis-PHPL Binhut, dimana 
telah sesuai dengan ketentuan. 

 Sudah memiliki rencana untuk 
pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air akibat 
pengusahaan hutan tanaman 
mengacu pada dokumen UKL 
dan UPL.  Implementasi 
kegiatan pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air antara 
lain: pengelolaan iklim mikro, 
pengelolaan laju subsidence, 
pengelolaan kesuburan tanah, 
pengelolaan kualitas air, 
pengelolaan tinggi muka air, 
pengelolaan oksidasi pirit, 
pengelolan limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) 
dan limbah rumah tangga, dan 
melakukan upaya penanganan 
kebakaran hutan dan lahan. 

 Auditi sudah memilki rencana 
untuk pelaksanaan kegiatan 
pemantauan terhadap tanah 
dan air yang mengacu pada 
dokumen UKL dan UPL.   
Kegiatan pemantauan yang 
dilakukan sesuai dengan 
rencana tersebut meliputi: 
pemantauan iklim mikro, 
kesuburan tanah, tinggi muka 
air, peat subsidence, oksidasi 
pirit, serta kualitas air. 

 Berdasarkan hasil pemantauan 
terdapat dampak akibat 
kegiatan pemanfaatan hutan 
terhadap tanah dan air berupa 
perubahan iklim mikro, sifat fisik 
tanah, maupun kualitas air, 
namun demikian dampak yang 
timbul masih dalam taraf yang 
wajar dan berada di bawah 
ambang batas ketentuan yang 
ada, serta bila dibandingkan 
dengan kondisi rona lingkungan 
awal pada dokumen UKL-UPL 
tidak menunjukan adanya 
peningkatan dampak yang 
signifikan terhadap tanah dan 
air. 

dampak terhadap tanah dan 
air  baik jumlah maupun 
fungsinya sudah sesuai 
dengan yang dipersyaratkan 
dalam dokumen UKL dan 
UPL dan 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 3 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 dan disusun mengacu 
pada dokumen UKL dan 
UPL.  Kegiatan pengelolaan 
dampak terhadap tanah dan 
air sudah dilakukan sesuai 
dengan  yang 
dipersyaratkan dalam 
dokmen UKL dan UPL. 

 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. 

 Melihat dari hasil 
pemantauan,  terdapat 
dampak akibat kegiatan 
pemanfaatan hutan 
terhadap tanah dan air, 
namun demikian dampak 
yang timbul masih dalam 
taraf yang wajar yaitu 
berada di bawah ambang 
batas ketentuan yang ada 
dan tidak jauh berbeda 
dengan kondisi rona awal. 
Dengan demikian tidak 
terindikasi adanya dampak 
besar dan penting. 

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

BAIK 
 Terdapat prosedur terkait 

dengan identifikasi 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 

TETAP 
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Dalam prosedur tersebut telah 
diuraikan metoda inventarisasi 
dan identifikasi status 
perlindungan flora dan fauna 
yang mengacu pada paraturan 
perundangan yang berlaku 
seperti Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 
P.106/Menlhk/Setjen/ 
Kum.1/12/2018, Redlist IUCN, 
dan Appendix CITES. 

 Terdapat implementasi 
inventarisasi dan identifikasi 
flora fauna, namun belum 
mencakup pada seluruh 
tingkatan jenis, serta belum 
dilakukan pada seluruh areal 
kawasan lindung sesuai dengan 
prosedur yang dibuat dan 
ketentuan, sehingga 
implementasi kegiatan 
identifikasi belum 
menggambarkan keseluruhan 
jenis flora fauna dilindungi yang 
terdapat di areal konsesi. 

Identifikasi Flora dan Fauna 
(TN-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. 

3.5. Pengelolaan Flora untuk: 
1. Luasan terten tu dari 

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

2. Perlindungan 
terhadap species 
flora dilindungi dan/ 
atau jarang langka 
dan terancam punah 
dan endemik 

SEDANG 
 Untuk acuan pelaksanaan 

kegiatan pengelolaan flora 
dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal 
izinnya auditi sudah memilki 
prosedur, yaitu Prosedur 
Pengelolaan Flora Dilindungi. 
Prosedur yang tersedia sudah 
dilakukan revisi dalam rangka 
penyesuaian terhadap peraturan 
perundangan yang berlaku serta 
sudah menggambarkan 
kegiatan pengelolaan seluruh 
jenis, sehingga cukup 
representatif sebagai pedoman 
dasar dalam pelaksanaan 
kegiatan operasional di 
lapangan. 

 Implementasi pengelolaan 
terhadap flora dilindungi melalui 
kegiatan perlindungan terhadap 
habitat dan ekosistemnya serta 
ancaman gangguan. Namun 
demikian pengelolaan flora 
dilindungi bersifat umum untuk 
seluruh jenis flora, belum secara 
khusus ditujukan terhadap jenis 
flora dilindungi yang berada di 
areal konsesi. 

 Adanya gangguan terhadap 
kawasan lindung berupa 
penguasaan lahan oleh 
masyarakat menunjukan 
adanya tekanan terhadap 
keutuhan kawasan lindung, 
sekaligus menjadi ancaman 
terhadap kondisi flora 
dilindungi.  Upaya yang 
dilakukan oleh auditi untuk 
menekan gangguan tersebut 
berupa pemasangan papan 
larangan, melakukan patroli dan 

SEDANG 
 Tersedia prosedur untuk 

kegiatan pengelolaan flora 
dilindungi dan/atau  langka, 
jarang, terancam punah 
dan endemik yang terdapat 
di areal pemegang izin yaitu 
Prosedur Pengelolaan Flora 
Dilindungi (TN- SOP-IN-
007), prosedur yang 
tersedia sudah 
menggambarkan kegiatan 
pengelolaan seluruh jenis 
flora dilindungi yang diareal 
konsesi auditi. 

 Implementasi pengelolaan 
flora belum dilakukan  
secara spesifik ditujukan 
terhadap jenis dilindungi 
serta belum ada upaya 
pengembangan/penanaman  
jenis-jenis  flora dilindungi. 

 Adanya gangguan terhadap 
kawasan lindung berupa 
penguasaan lahan oleh 
masyarakat menunjukan 
adanya tekanan terhadap 
keutuhan kawasan lindung, 
sekaligus menjadi ancaman 
terhadap kondisi flora 
dilindungi.  Upaya yang 
dilakukan oleh auditi untuk 
menekan gangguan 
tersebut berupa 
pemasangan papan 
larangan, melakukan patroli 
dan sosialisasi kepada 
karyawan, kontraktor dan 
masyarakat sekitar areal. 

TETAP 
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sosialisasi kepada karyawan, 
kontraktor dan masyarakat 
sekitar areal. 

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 
 Tersedia prosedur Pengelolaan 

dan Pemantauan Satwa Liar 
Dilindungi, yang digunakan 
sebagai acuan dalam 
pengelolaan flora dilindungi.  
Prosedur di atas sudah 
mengacu pada peraturan 
perundangan yang berlaku dan 
menggambarkan kegiatan 
pengelolaan jenis fauna 
dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal 
konsesi. 

 Implementasi pengelolaan 
fauna dilindungi masih bersifat 
umum, belum 
menginformasikan secara 
spesifik pada masing-masing 
kelas mamalia, aves, dan 
reptilia serta mencakup seluruh 
areal konsesi. 

 Terdapat gangguan terhadap 
kawasan lindung berupa 
penguasaan lahan/klaim areal 
oleh masyarakat dan potensi 
terjadi kebakaran hutan, hal 
tersebut menjadi ancaman 
terhadap kondisi fauna 
dilindungi, namun demikian 
terdapat upaya penanggulangan 
yang telah dilakukan auditi 
dalam rangka untuk 
meminimalisasi gangguan 
melalui kegiatan patroli, 
pemasangan papan himbauan 
dan sosialisasi. 

SEDANG 
 Tersedia prosedur yang 

sudah dibuat secara spesifik 
menurut jenis yang 
dilindungi dan/atau  langka, 
jarang, terancam punah 
dan endemik yang terdapat 
di areal pemegang izin yaitu 
prosedur Pengelolaan dan 
Pemantauan Satwa Liar 
Dilindungi (TN-SOP-LIN-
006).  prosedur yang 
tersedia sudah 
menggambarkan kegiatan 
pengelolaan seluruh jenis 
fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan 
endemik yang terdapat di 
areal kerjanya, sehingga 
cukup representatif sebagai 
pedoman dasar dalam 
pelaksanaan kegiatan 
operasional teknis di 
lapangan. 

 Kegiatan pengelolaan fauna 
dilindungi yang dilakukan 
auditi masih bersifat umum, 
belum menginformasikan 
secara spesifik pada 
masing-masing kelas 
mamalia, aves, dan reptilia 
serta mencakup seluruh 
areal konsesi. 

 Adanya gangguan pada 
kawasan lindung 
KPPN/KPSL berupa 
perambahan/claim areal  
oleh masyarakat serta 
ancaman kebakaran hutan, 
baik langsung maupun tidak 
langsung menjadi ancaman 
terhadap kondisi fauna 
dilindungi, namun demikian 
terdapat upaya upaya 
dalam rangka untuk 
menekan gangguan melalui 
kegiatan patroli, 
pemasangan papan 
himbauan dan sosialisasi. 

TETAP 

4. SOSIAL    

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

SEDANG 
 Tersedia sebagian dokumen/ 

laporan Profil Desa binaan 2019, 
Social Impact Assessment 2019. 
Belum tersedia Studi Sosial 
Dasar 2019. Laporan HHBK 
2019 hanya membahas sisi 
ekonomi belum mencakup 
aspek sosial, agama dan 
kepercayaan. Dokumen 
perencanaan yang lengkap 
dengan pengesahan instansi 
terkait berupa: UKL-UPL 2002, 
RKU 2017-2026, Penye-suaian 
RKU 2018/2019, Revisi RKU 

SEDANG 
 Tersedia dokumen/laporan 

pola penguasaan dan 
pemanfaatan sumber daya 
hutan setempa dalam 
bentuk Profil Desa binaan 
2020 dan Social Impact 
Assessment 2020, namun 
belum tersedia Studi Sosial 
Dasar yang menjelaskan 
hak-hak dasar seluruh 
masyarakat setempat. 
Dokumen identifikasi hak-
hak dasar masyarakat 
setempat tersedia dalam 

TETAP 
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2017-2026, RKT dan Revisi RKT 
2019, RKT 2020. 

 Tersedia mekanisme yang jelas, 
lengkap dan legal terkait 
Penataan Batas Partisipatif TN-
WI-CAN-005 tahun 2018, SOP 
tata batas areal konsesi TN-
SOP-CAN-002, SOP pemeliha-
raan batas konses TN-SOP-CAN-
002A. Terkait masalah dengan 
masyarakat, sudah ada SOP 
penanganan kasus sosial 
masyarakat dan hubungan para 
pihak TN-SOP-HUM-006 dan 
SOP protokol resolusi konflik 
TN-SOP-HUM-008 tahun 2009, 
revisi 04 tanggal 17 Oktober 
2016. 

 Terdapat mekanisme yang 
legal, lengkap dan jelas, seperti; 
Instruksi kerja identifikasi awal 
hasil hutan bukan kayu TN-WI-
CAN-001 tahun 2006, SOP 
Perlindungan hutan TN-SOP-
HUM-009, SOP survey data 
masyarakat TN-SOP-HUM-001, 
SOP sosialisasi dan pelaporan 
kegiatan community 
development  TN-SOP-HUM-
002, SOP program 
pengembangan infrastruktur 
sosial TN-SOP-HUM-005 dan 
SOP program pengembangan 
perekonomian pedesaan TN-
SOP-HUM-004 tahun 2014. 

 Terdapat dokumen legal tata 
batas areal konsesi dengan PT 
RAPP tahun 2014 dan 2016 dan 
tanda batas tanaman kehidupan 
berupa papan nama dan patok 
batas dengan tanda cat hijau. 
Namun belum ada batas yang 
tegas yang memisahkan areal 
kerja perusahaan dengan areal 
kehidupan masyarakat. 

 Terdapat beberapa dokumen legal 
dari instansi terkait dan laporan 
tata batas sendiri dan 
persekutuan 2014 dan 2016. MoU 
tanaman kehidupan 2019. 
Laporan sosialisasi terpadu RKT 
2019 dan 2020. Masyarakat 
mengetahui luas dan batas areal 
konsesi. Namun belum ada 
persetujuan tertulis dari 
masyarakat mengenai batas dan 
luas areal kerja dalam laporan 
penataan batas partisipatif. 

bentuk Laporan 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (HHBK) tahun 
2020. Sedangkan 
Sedangkan dokumen 
rencana pemanfaatan 
sumber daya hutan tersedia 
dalam bentuk Revisi 
RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-
HTI, Perencanaan Program 
Community Development, 
Perjanjian Kerjasama 
Pengelolaan Tanaman 
Kehidupan sesuai Akta 
Notaris H. Riyanto, SH. MKn 
Nomor 50 dan Nomor 51 
tanggal 25 Januari 2019. 

 Tersediai mekanisme yang 
jelas, lengkap dan legal 
dalam bentuk Work 
Intruction (WI) dan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) 
dalam pembuatan 
batas/rekonstruksi batas 
kawasan secara parstisipatif 
yaitu WI Penataan Batas 
Partisipatif TN-WI-CAN-005, 
SOP Tata Batas Areal 
Konsesi TN-SOP-CAN-002 
dan SOP Pemeliharaan 
Batas Konses TN-SOP-CAN-
002A. Sedangkan dalam 
penyelesaian konflik 
tersedia SOP Penanganan 
Kasus Sosial Masyarakat 
dan Hubungan Para Pihak 
TN-SOP-HUM-006 dan SOP 
Protokol Resolusi Konflik 
TN-SOP-HUM-008. 

 Tersedia mekanisme 
pengakuan hak-hak dasar 
masyarakat adat dan 
masyarakat setempat yang 
legal, lengkap dan jelas 
dalam perencanaan 
pengelolaan sumber daya 
hutan dalam bentuk Work 
Intruktion (WI) dan  
Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yaitu WI 
Identifikasi Awal Hasil 
Hutan Bukan Kayu TN-WI-
CAN-001, SOP Survey Data 
Masyarakat TN-SOP-HUM-
001, SOP Sosialisasi dan 
Pelaporan Kegiatan 
Community Development 
TN-SOP-HUM-002, SOP 
Program Pengembangan 
Perekonomian Pedesaan 
TN-SOP-HUM-004, SOP 
Program Pengembangan 
Infrastruktur Sosial TN-SOP-
HUM-005 dan SOP 
Perlindungan Hutan TN-
SOP-HUM-009. 

 Terdapat bukti areal klaim 
yang dilakukan oleh 
masyarakat dan korporasi 
yang berasal dari luar 
wilayah areal kerja Auditi 
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seluas 167,2 ha, namun 
belum dilakukan penandaan 
batas secara partisipatif. 

 Terdapat persetujuan atas 
keberadaan luas (1.676,68 
ha) dan batas (20.317,55 
m)  sesuai SK penetapan 
batas dari Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sesuai Nomor 
SK.584/MENLHK/SETJEN/PL
A.2/8/2019 dan persetujuan 
dalam Berita Acara 
Penataan Batas Sendiri dan 
Persekutuan tanggal 15 
Maret 2014 serta terdapat 
bukti implementasi di 
lapangan berupa pal batas 
areal kerja. Namun masih 
terdapat konflik lahan yang 
dilakukan oleh perorangan 
dan korporasi seluas 167,2 
ha. 

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

BAIK 
 Auditi telah melaksanakan 

Tersedia pemenuhan 
tanggungjawab sosial 
perusahaan: dokumen 
perencanaan RKU  2017-2026 
dan RKT 2019 dan 2020 
memuat Kelestarian fungsi 
sosial, laporan periodik realisasi 
CD kepada instansi terkait 2019, 
perjanjian kerjasama 
pengelolaan tanaman 
kehidupan 2019. Rencana 
program community 
development 2019 dan 2020 
yang disusun berdasarkan  
usulan tokoh masyarakat desa 
binaan. Penyerapan tenaga 
kerja lokal Februari 2020 
sebesar 21,05% sesuai Perda 
Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Tanggungjawab 
Sosial Perusahaan (CSR). 

 Tersedia mekanisme/SOP yang 
lengkap, jelas dan legal untuk 
memenuhi kewajiban sosial 
kepada masyarakat di sekitar, 
seperti; SOP sosialisasi dan 
pelaporan kegiatan Community 
Development (CD) TN-SOP-
HUM-002, SOP pengajuan dan 
pelaksanaan program CD TN-
SOP-HUM-003, SOP program 
pengembangan perekonomian 
pedesaan TN-SOP-HUM-004 
dan SOP program 
pengembangan Infrastruktur 
social TN-SOP-HUM-005. 

 Tersedia laporan kegiatan 
sosialisasi dan kesepakatan 
tanaman kehidupan di Desa 
Delik dan Desa Lalang Kabung 
2019 mengenai luas dan 
pembagian fee produksi 
tanaman kehidupan. Sosialisasi 
terpadu RKT 2019 dan 2020 di 
desa Delik dan Desa Lalang 

BAIK 
 Tersedia dokumen yang 

lengkap terkait tanggung 
jawab sosial terhadap 
masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundangan 
yang relevan berupa: 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2012, 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2021, 
Peraturan Daerah Provinsi 
Riau Nomor 6 Tahun 2012, 
SK IUPHHK-HTI Nomor 
SK.215/MENHUT-II/2007, 
Revisi RKUPHHK-HTI 
Periode Tahun 2017-2026, 
RKTUPHHK-HTI Tahun 
2020 dan 2021, 
Perencanaan dan Laporan 
Program CD, Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan. 
Sedangkan komitmen 
pelaksanaan tanggung 
jawab sosialnya telah 
dituangkan dalam Akta 
Perjanjian Kerjasama 
Pengelolaan Tanaman 
Kehidupan dan MoU 
Program Budidaya Ikan. 

 Tersedia mekanisme yang 
lengkap, jelas dan legal 
terkait pemenuhan 
kewajiban sosial Auditi 
terhadap masyarakat 
setempat dalam bentuk 
Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yaitu: SOP 
Sosialisasi dan Pelaporan 
Kegiatan Community 
Development TN-SOP-HUM-
002, SOP Pengajuan dan 
Pelaksanaan Program 
Community Development 
TN-SOP-HUM-003, SOP 
Program Pengembangan 
Perekonomian Pedesaan 

TETAP 
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Kabung mengenai: kegiatan 
RKT berjalan,  Visi dan Misi, 
kawasan lindung, mekanisme 
pangajuan program community 
development dan 
penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan serta K3L. 

 Tersedia bukti realisasi 
pemenuhan tanggungjawab 
sosial perusahaan berupa: 
realisasi program Community 
Development 2019, 
pembayaran fee tanaman 
kehidupan 2019, penyerapan 
tenaga kerja lokal per Februari 
2020 sebanyak 4 orang atau 
21,05%. Verifikasi narasumber 
di desa binaan, penggunaan fee 
tanaman kehidupan sesuai 
aspirasi masyarakat. Namun, 
penggunaan fee tanaman 
kehidupan belum 
dimaksimalkan karena tidak 
adanya program yang 
memandu untuk penghidupan 
yang berkelanjutan. 

 Tersedia dokumen/laporan 
periodik yang jelas dan lengkap 
terkait realisasi tanggung jawab 
sosial kepada masyarakat tahun 
2019, Laporan Izin Lingkungan 
2019, Laporan bulanan kegiatan 
RKT 2019. Laporan tenaga kerja 
2019. Laporan periodik 
disampaikan kepada instansi 
terkait dan dilengkapi tanda 
terima. Untuk realisasi fee 
tanaman kehidupan 2019, laporan 
disertai dengan berita acara, foto 
dan tanda terima. 

TN-SOP-HUM-004 dan SOP 
Program Pengembangan 
Infrastruktur Sosial TN-SOP-
HUM-005. 

 Terdapat bukti kegiatan 
sosialisasi terkait hak dan 
kewajiban Auditi terhadap 
masyarakat Delik dan Desa 
Lalang Kabung yang 
diwujudkan dalam berita 
acara sosialisasi tahun 2020 
dan 2021 meliputi sosialisasi 
Visi dan Misi, RKTUPHHK-
HTI, Batas Areal Kerja, 
Kawasan Lindung, 
Penanggulangan K3L dan 
Karhutla, Mekanisme 
pangajuan program CD dan 
Penyampaian Keluhan yang 
ditandatangani oleh para 
pihak dan dilengkapi 
dengan notulensi, daftar 
hadir dan foto dokumentasi. 

 Tersedia bukti realisasi 
pemenuhan tanggungjawab 
sosial terhadap masyarakat 
tahun 2020 melalui program 
Community Development 
yaitu pada bidang ekonomi 
sebesar Rp.6.946.000, 
bidang sosial dan 
lingkungan sebesar 
Rp.21.981.500 dan bidang 
keagamaan sebesar 
Rp.3.000.000 serta terdapat 
penyerapan tenaga kerja 
lokal sebanyak 12,73%. 
Sedangkan untuk 
pemanfaatan tanaman 
kehidupan telah 
direalisasikan sebesar 
Rp.94.720.000, namun 
pemanfaatannya belum 
maksimal karena tidak 
adanya program yang 
memandu untuk 
penghidupan yang 
berkelanjutan. 

 Tersedia dokumen terkait 
pelaksanaan tanggung 
jawab sosial terhadap 
masyarakat dengan bukti-
bukti yang lengkap dalam 
bentuk Laporan Tahunan 
Pelaksanaan Community 
Development Tahun 2020, 
Proposal permohonan dari 
masyarakat terkait bantuan 
CD, Berita acacara dan 
kwitansi serah terima 
bantuan, Laporan 
Pelaksanaan RKTUPHHK-
HTI Tahun 2020, Laporan 
Pelaksanaan Izin 
Lingkungan Semester II 
Tahun 2020 dan Wajib 
Lapor Ketenagakerjaan di 
Perusahaan 
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4.3. Ketersedia an 
mekanisme dan 
implementasi  distribusi 
manfaat  yang adil antar 
para pihak 

SEDANG 
 Tersedia data dan informasi 

masyarakat yang terlibat, 
tergantung dan terpengaruh 
aktifitas pengelolaan 
sumberdaya hutan: data tenaga 
kerja lokal Februari 2020 
sebanyak 4 orang atau 21,05%, 
Laporan pemanfaatan HHBK 
(Ikan) 2019 oleh warga  Desa 
Lalang Kabung di kanal-kanal 
dalam areal, Laporan Social 
Impact Assessment 2019 
memuat demografi, realisasi CD 
2019 dan dampak operasional, 
Profil Desa binaan 2019, 
realisasi fee tanaman kehidupan 
2019. Belum ada studi sosial 
dasar yang lebih komprehensif. 

 Terdapat mekanisme/SOP 
peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat; SOP 
Sosialisasi dan pelaporan 
kegiatan community develop-
ment TN-SOP-HUM-002, SOP 
Pengajuan dan Pelaksanaan 
Program TN-SOP-HUM-003, 
SOP Program Pengembangan 
Pereko-nomian pedesaan TN-
SOP-HUM-004. Tidak ada 
perubahan pada 
meksnisme/SOP bagian Humas. 
Referensi belum sesuai 
peraturan terbaru. 

 Terdapat dokumen perencanaan 
RKU periode 2017-2026, RKT 
2019 dan 2020, Rencana 
Operasional program 
community development tahun 
2019 dan 2020 untuk desa 
binaan, berdasarkan usulan dari 
kedua desa binaan.  Belum ada 
rencana strategis program 
pember-dayaan masyarakat, 
(sesuai dengan SOP 
pengembangan perekonomian) 
yang menunjukkan program 
harus tepat sasaran, dipelihara 
dan dikembangkan secara 
berkelanjutan dengan 
pendekatan Logical Framework 
Analysis. 

 Terdapat 2 (dua) realisasi  dari 
3 (tiga) kegiatan peningkatan 
peran serta masyarakat 
(66,67%) melalui: penyerapan 
tenaga kerja lokal Februari 2020 
sebesar 21,05% dan  
pemberian perlengkapan 
budidaya ikan lele dengan 
sistem terpal, kepada 4 
kelompok di Desa Delik. Namun 
belum ada analisis usaha untuk 
kegiatan yang sudah 
dilaksanakan dan kerjasama 
dengan koperasi masyarakat. 

 Terdapat dokumen/laporan yang 
lengkap mengenai distribusi 
manfaat kepada para pihak. 

SEDANG 
 Tersedia data dan informasi 

masyarakat yang terlibat 
(tenaga kerja lokal), yang 
tergantung (sebagian 
masyarakat pencari HHBK 
berupa ikan) dan 
terpengaruh aktivitas 
pengelolaan sumberdaya 
hutan yaitu masyarakat 
Desa Delik dan Desa Lalang 
Kabung, namun  belum 
tersedia studi sosial dasar 
yang lebih komprehensif. 

 Tersedia mekanisme 
peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi 
masyarakat yang jelas, 
lengkap dan legal dalam 
bentuk Standar Operasional 
Prosedur (SOP) yaitu: SOP 
Sosialisasi dan Pelaporan 
Kegiatan Community 
Development TN-SOP-HUM-
002, SOP Pengajuan dan 
Pelaksanaan Program 
Community Development 
TN-SOP-HUM-003, SOP 
Program Pengembangan 
Perekonomian Pedesaan 
TN-SOP-HUM-004 dan SOP 
Program Pengembangan 
Infrastruktur Sosial TN-SOP-
HUM-005. 

 Rencana kegiatan 
peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi 
masyarakat tersedia dalam 
dokumen Revisi RKUPHHK-
HTI, RKTUPHHK-HTI, 
Perencanaan Program 
Community Development, 
Perjanjian Kerjasama 
Pengelolaan Tanaman 
Kehidupan, MoU Program 
Budidaya Ikan, namun 
belum tersedia dokumen 
rencana strategis program 
pemberdayaan masyarakat 
sesuai SOP Program 
Pengembangan 
Perekonomian Pedesaan. 

 Tersedia sebagian bukti 
realisasi kegiatan 
peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi 
masyarakat yang 
diwujudkan melalui 
penyerapan tenaga kerja 
lokal, kemitraan usaha 
dengan masyarakat terkait 
budidaya ikan lele, telur 
ayam kampung dan 
pengelolaan tanaman 
kehidupan serta kemitraan 
dalam segmen kegiatan 
HTI, namun belum ada 
analisis usaha terhadap 
budidaya ikan lele dan telur 
ayam kampung. 

 Tersedia bukti yang lengkap 

TETAP 
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Kepada masyarakat, karyawan 
dan negara periode tahun 2019. 

dan terdokumentasi dengan 
baik terkait pelaksanaan 
distribusi manfaat kepada 
para pihak yaitu: distribusi 
manfaat kepada karyawan 
diwujudkan dalam bentuk 
jaminan kesejahteraan 
sosial meliputi gaji di atas 
UMK dan tunjangan, 
pemeliharaan dan 
pelayanan kesehatan, 
kepesertaan BPJS, fasilitas 
kendaraan, tunjangan tidak 
tetap, perumahan, sarana 
ibadah, sarana olah raga, 
klinik; distribusi manfaat 
kepada masyarakat berupa 
bantuan-bantuan bidang 
keagamaan, ekonomi, sosial 
dan lingkungan, uang 
kompensasi tanaman 
kehidupan, kemitraan usaha 
dan penyerapan tenaga 
kerja lokal. Sedangkan 
distribusi manfaat kepada 
pemerintah berupa 
pembayaran PSDH, PBB 
Perhutanan, PPh, BPJS dan 
pelaporan ketenagakerjaan. 

4.4. Keberadaan  mekanisme  
resolusi konflik yang 
handal 

SEDANG 
 Tersedia mekanisme/SOP yang 

lengkap, jelas dan legal untuk 
penanganan konflik  sumber 
daya hutan seperti: SOP 
protokol resolusi konflik TN-
SOP-HUM-008 tahun 2016, SOP 
penanganan kasus sosial 
masyarakat dan hubungan para 
pihak Nomor TN-SOP-HUM-006, 
SOP Penanganan kegiatan 
tindakan ancaman keamanan 
TN-SOP-HUM-007  tahun 2014 
dan SOP penyelesaian keluhan 
TN-SOP-HUM-010 tahun 2017. 
Tidak ada perubahan pada 
mekanisme/SOP penanganan 
konflik. 

 Tersedia pemetaan potensi dan 
resolusi konflik 2019 dengan 
hasil perhitungan akhir 35,74% 
(AMAN), sesuai Perdirjen PHPL 
Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/ 
2/2016. Tersedia data klaim 
lahan dalam dokumen 
Penyesuaian RKU 2017-2026 
tahun 2018/2019 namun data 
yang ada tidak diperbarui dan 
tidak terlihat langkah-langkah 
penyelesaian masalah yang 
dilengkapi jadwal penyelesaian. 
Verifikasi di desa binaan tidak 
ada konflik klaim lahan dari 
warga desa binaan selama ini. 

 Tersedia identifikasi para pihak 
yang akan dilibatkan dalam  
lembaga resolusi konflik 2019, 
seorang Ganis PHPL Binhut  
register Nomor 01656-03/ 
BINHUT/III/2018 berlaku s/d 
2021. Belum dibentuk lembaga 

SEDANG 
 Tersedia mekanisme 

penyelesaian konflik yang 
lengkap, jelas dan legal 
untuk diimplementasikan 
dalam pengelolaan konflik 
di lapangan dalam bentuk 
Standar Operasional 
Prosedur (SOP), yaitu: SOP 
Penanganan Kasus Sosial 
Masyarakat dan Hubungan 
Para Pihak TN-SOP-HUM-
006, SOP Penanganan 
Kegiatan Tindakan 
Ancaman Keamanan TN-
SOP-HUM-007, SOP 
Protokol Resolusi Konflik 
TN-SOP-HUM-008 dan SOP 
Penyelesaian Keluhan TN-
SOP-HUM-010. 

 Tersedia Peta Indikatif 
Perambahan dan Klaim 
yang menggambarkan 
lokasi dan identias 
perambah; Berita Acara 
Penyesuaian Land Claim 
tahun 2021 yang memuat 
identitas claimer, luas dan 
lokasi dengan total areal 
seluas 167,2 ha; dan telah 
melakukan pemetaan 
potensi dan resolusi konflik 
dengan status berada pada 
tingkat Aman (34,04%). 
Namun data potensi dan 
resolusi konflik tersebut 
belum disampaikan kepada 
intansi terkait sesuai 
ketentuan peraturan 
Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi 

TETAP 
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resolusi konflik yang melibatkan 
para pihak dan belum ada 
Rencana Operasional Resolusi 
Konflik mencakup pendanaan 
yang cukup memadai. 

 Terdapat Laporan Pemetaan 
potensi dan resolusi konflik 2019, 
Data stakeholder 2019, 
Penyesuaian RKU 2017-2026 
tahun 2018/2019 memuat data 
klaim lahan, peta spasial klaim 
lahan dan Laporan pemenuhan 
temuan internal audit 2019. 
Namun laporan belum diperbarui 
sehingga sehingga jadwal 
penyelesaian masalah dan 
strategis penyelesaian tidak 
diketahui. 

Lestari Nomor 
P.5/PHPL/UHP/ 
PHPL.1/2/2016. 

 Tersedia penanggung jawab 
penanganan konflik yang 
diwujudkan dalam 
kelembagaan dan sumber 
daya manusia. Namun 
kelembagaan tersebut 
belum dilengkapi dengan 
job discription masing-
masing personil dan belum 
mendapatkan persetujuan 
dari pihak eksternal serta 
belum tersedia rencana 
operasional pendanaan 
untuk mengelola konflik. 

 Dalam peyelesaian konflik 
lahan yang terjadi, Auditi 
telah melakukan upaya 
yang dibuktikan dengan 
tersedianya dokumen Berita 
Acara Penyesuaian Land 
Claim tahun 2021 yang 
dilakukan oleh perorangan 
dan korporasi dengan total 
luas 167,2 ha dan upaya 
penyelesaiannya serta 
terdapat Rencana Metode 
Penyelesaian Area Claim 
tahun 2021. Namun belum 
menyampaikan data potensi 
dan resolusi konflik (yang 
dibuat secara periodik) 
kepada instansi terkait 
sesuai ketentuan peraturan 
Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari Nomor 
P.5/PHPL/UHP/ 
PHPL.1/2/2016. 

4.5. Perlindungan, Pengem 
bangan dan Peningkat 
an kesejahteraan 
Tenaga Kerja 

BAIK 
 Auditi telah melaksanakan 

Tersedia sarana hubungan 
industrial: peraturan 
perusahaan 2018-2020 
mengikat hak dan kewajiban 
kedua belah pihak, PUK-SP2RL 
dibentuk tanggal 1 Februari 
2020 sedang dalam proses 
pencatatan di instansi terkait, 
Struktur Organisasi 2019, bukti 
wajib lapor tenaga kerja 2019 
dan terdapat saluran 
penyampaian keluhan, difasi-
litasinya lembaga Bipartit dan 
Tripartit serta Lembaga 
penyelesaian perselisihan. 

 Terdapat mekanisme pelatihan 
karyawan, data rencana dan 
realisasi pelatihan tahun 2019 
dan 2020. Tahun 2019 rencana 
6 jenis pelatihan dengan 7 
peserta, realisasi 5 jenis 
(83,33%) dengan 10 peserta. 
Tahun 2020 rencana 6 jenis 
dengan 6 peserta, realisasi s/d 
Februari 2020, 3 jenis dengan 3 
peserta. Belum ada analisis 
kebutuhan pelatihan 

BAIK 
 Tersedia 5 (lima) dari 8 

(delapan) atau 62,50 % 
sarana hubungan 
industrialnya dengan 
pekerja, meliputi 
keberadaan Perjanjian Kerja 
Bersama, Struktur 
Organisasi Pengusaha, 
Perjanjian Kerja Untuk 
Jangka Waktu Tidak 
Tertentu, Serikat Pekerja, 
dan Peraturan perundang-
undangan terkait 
ketenagakerjaan. 
Sedangkan Lembaga 
Kerjasama Bipartit, 
Lembaga kerjasama 
Tripartit dan Lembaga 
penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial, belum 
direalisasikan. 

 Auditi telah memiliki SOP 
Pelatihan dan telah 
merencanakan 
pengembangan kompetensi 
tenaga kerja melalui 
kegiatan training dengan 
jumlah peserta sebanyak 6 

TETAP 
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disesuaikan dengan rencana. 
 Tersedia mekasnime jenjang 

karir dalam Peraturan Perusa-
haan 2018 dan SOP bidang 
Admniistrasi. Implementasi 
tahun 2019 sesuai ketentuan. 

 Terdapat bukti implementasi 
kesejahteraan karyawan tahun 
2019: PKWTT, pembayaran 
iuran BPJS Kesehatan dan BPJS 
Tenaga Kerja, copy slip gaji 
terkini sesuai UMK yang 
berlaku. Data MCU karyawan 
2019. Sarana dan prasarana 
fasilitas karyawan 2019 semua 
dalam kondisi baik. 

peserta, sedangkan 
realisasinya mencapai 12 
peserta (200%). 

 Tersedia dokumen standar 
jenjang karir karyawan 
yang jelas dalam bentuk 
SOP People Review 
Program (PRP), SOP 
Promosi dan Perjanjian 
Kerja Bersama, serta 
seluruhnya telah 
diimplementasikan melalui 
penilaian kinerja dan Surat 
Konfirmasi 

 Tersedia dokumen 
tunjangan kesejahteraan 
karyawan dalam bentuk 
Perjanjian Kerja Bersama, 
Perjanjian Kerja Untuk 
Jangka Waktu Tidak 
Tertentu, Kesepakatan 
Premi dan Benefit Asuransi 
Kesehatan, dan Keputusan 
Gubernur Riau Nomor Kpts. 
1581/XI/2020, serta telah 
diimplementasikan 
seluruhnya melalui 
kepesertaan BPJS, Medical 
Check Up, pembayaran 
gaji/upah di atas Upah 
Minimu Kabupaten, 
kompensasi/bantuan dan 
fasilitas sarana prasarana 
karyawan. 

 

(7)   Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu 

No. Kriteria/Indikator Verifier Keterpenuhan 

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

 

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

a.  Dokumen Surat 
Keterangan Hak 
Pengusahaan Hutan 
(SK IUPHHK-HA/HPH)  

Memenuhi : 
 Auditi memperoleh IUPHHK-HT berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
SK.215/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 
jo. Keputusan Menteri LHK No. 
SK.584/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/8/ 2019, 
dengan masa berlaku 41 tahun sejak tanggal 
penetapan.  

 Berdasarkan KepmenLHK No.: 
SK.584/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/8/2019 
tanggal 22 Agustus 2019, areal kerja Auditi 
memperoleh penetapan Menteri LHK terkait 
dengan telah ditata batasnya seluruh areal.   

 Fungsi hutan pada areal konsesi sesuai dengan 
peruntukan kawasan hutan yang ditetapkan 
oleh pemerintah (Hutan Produksi). 

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

Memenuhi : 
 Terdapat bukti setor kewajiban Iuran IUPHHK-

HTI atas pemberian IUPHHK-HTI seluas 1.480 
Hektar, dengan nilai Rp. 3.848.000,-. 

 Terdapat bukti setor kewajiban Iuran IUPHHK-
HTI atas penambahan areal kerja IUPHHK-HTI 
seluas 196,68 Hektar, dengan nilai Rp. 
2.015.970,-.  

 Besarnya nilai IIUPHHK-HTI dibayarkan sesuai 
dengan SPP-IIUPH. 
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c.   Penggunaan kawasan 
yang sah di luar 
kegiatan IUPHHK (jika 
ada).  

Not Apllicable : 

 Berdasarkan informasi dari pihak Auditi (Kepala 
Lapangan), tidak terdapat penggunaan 
kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di 
dalam areal konsesi Auditi. 

K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal 
tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 

 

 2.1.1 RKUPHHK dan Rencana 
Kerja Tahunan (RKT) 
disahkan oleh yang 
berwenang.  

 

a.  Dokumen RKUPHHK/ 
RKT beserta 
lampirannya yang 
telah disahkan oleh 
pejabat yang 
berwenang, meliputi :  
 Dokumen RKUPHHK 

& lampirannya yang 
disusun 
berdasarkan 
IHMB/risalah hutan 
dan dilaksanakan 
oleh Ganis PHPL 
Timber Cruising 
dan/ atau Canhut  

 Dokumen RKT 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 perencanaan (RKUPHHK-HA 

Periode 2017-2026 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 
2020) yang dibuat secara lengkap sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

 RKUPHHK-HTI mendapat pengesahan dari 
Menteri LHK, sedangkan dokumen RKTUPHHK-
HTI disahkan secara self approval oleh Direktur 
Perusahaan. 

b.  Peta areal yang    tidak 
boleh ditebang pada 
RKT dan bukti  
implementasi di 
lapangan 

Memenuhi : 
 Areal kerja yang tidak boleh ditebang/kawasan 

lindung (KPPN/KPSL), tergambar dengan jelas 
pada Peta Kerja blok RKTUPHHK-HTI Tahun 
2020.  

 Keberadaan kawasan lindung tersebut terbukti 
di lapangan yang ditandai dengan adanya 
Papan informasi, Pal Batas dan Batas kawasan 
lindung.  

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

Memenuhi : 
 Penandaan blok/petak tebangan Tahun 2020 

tergambar dengan jelas pada Peta Kerja 
RKTUPHHK dan keberadaannya terbukti di 
lapangan. 

K2.2     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 RKUPHHK-HTI, yang 

disusun secara lengkap dan absah sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

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

Not Applicable : 
- Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 

2017-2026,   tidak terdapat informasi/data 
adanya rencana pemanfaatan kayu hutan 
alam dalam rangkaland clearing. 

- Data  pada dokumen RKTUPHHK-HTI 2020 
menunjukan bahwa, kayu yang akan dipanen 
pada blok RKT tahun bersangkutan 
merupakan hasil tanaman tahun tanam 2015 
dan 2016 dengan jenis tanaman Acacia sp. 
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K3.1 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/ 
dipanen atau yang 
dipanen/ 
dimanfaatkan telah 
di-LHPkan 

Dokumen LHP yang telah 
disahkan oleh pejabat 
yang berwenang.  

MEMENUHI: 
 Seluruh kayu bulat  kecil (KBK) yang  dipanen  

telah dicatat dalam Buku Ukur dan dimasukan 
dalam LHP yang diunggah melalui aplikasi 
SIPUHH Online oleh GANIS PHPL PKB-R yang 
ditunjuk sebagai Petugas Pembuat Laporan 
Hasil Produksi (PLHP) yang ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV Tuah 
Negeri. 

3.1.2.    Seluruh kayu yang 
diangkut keluar areal 
izin dilindungi dengan 
surat keterangan 
sahnya hasil hutan.  

Surat keterangan sahnya 
kayu bulat (SKSKB) dan 
lampirannya dari Tempat 
Penimbunan Kayu (TPK) 
ke TPK Antara dan dari 
TPK Antara ke industri 
primer hasil hutan dan 
atau pedagang kayu bulat. 

MEMENUHI: 
 Seluruh kayu yang diangkut mulai dari TPn/TPK 

Hutan hingga ke TPK Industri / tujuan lainnya 
dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil 
Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas 
berwenang sesuai ketentuan. Hasil uji petik 
persediaan kayu yang tercantum dalam LMKHP 
TPK Hutan dan TPK Antara telah sesuai dengan 
yang tercantum dalam dokumen SKSHHK. 

3.1.3. Pembuktian asal usul 
kayu bulat (KB) dari 
pemegang IUPHHK-
HA.  

a. Tanda-tanda PUHH 
/barcode pada kayu 
dari Pemegang izin 
IUPHHK-HA, bisa 
dilacak balak. 

Not Applicable : 
 Berdasarkan standar VLK, indikator dari verifier 

ini diperuntukan bagi pembuktian asal usul 
kayu bulat pada pemegang IUPHHK-HA.  

 Auditi merupakan pemegang IUPHHK-HTI, 
yang pengujian dan pengukuran atas hasil 
produksinya menggunakan sistem Stapel 
Meter. Dengan demikian tidak memerlukan 
tanda Idbarcode seperti pengujian dan 
pengukuran kayu dengan sistem batang per 
batang. 

b. Identitas kayu yang 
diterapkan secara 
konsisten oleh 
pemegang izin.  

Not Applicable : 
 Berdasarkan hasil pengamatan lapangan 

menunjukkan bahwa, kayu bulat hasil 
pemanenan seluruhnya telah diangkut ke luar 
dari areal izin sehingga tidak menemukan 
identitas pada tumpukan kayu. Namun 
demikian, dari dokumen Buku Ukur/LHP 
menunjukkan adanya penerapan identitas kayu 
pada tumpukan yakni Nomor Petak tebang, 
Kelompok Ukuran Tumpukan (Lebar, Tinggi 
dan Panjang), Volume (Stapel Meter dan M3), 
Nomor Tumpukan, dan Kelompok Jenis. 

 3.1.4. Pemegang izin 
mampu membukti 
kan adanya catatan  
angkutan kayu ke 
luar TPK 

c.   Arsip SKSKB dan 
dilampiri Daftar Hasil 
Hutan untuk hutan 
alam, dan arsip FAKB 
dan lampirannya untuk 
hutan tanaman  

MEMENUHI: 
 Tersedia dokumen SKSHHKK dan lampirannya 

berupa DKB yang menyertai pengangkutan 
kayu dari TPn/TPK Hutan ke TPK Antara, dan 
dari TPK Antara hingga ke TPK Industri secara 
lengkap dan sah, diterbitkan oleh petugas yang 
berwenang secara self assesment, serta 
tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) Kayu Bulat oleh P3KB. 

K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan 
pemerintah yang terkait dengan kayu  

 

 

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

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

 

MEMENUHI: 
 Terdapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) 

PSDH atas kayu yang dipanen sesuai LHP yang 
dibuat berupa : Kewajiban Provisi Sumber 
Daya Hutan (PSDH) sesuai Rincian Pembuatan 
Tagihan Kementerian / Lembaga dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
secara Online melalui Sistem Informasi PNBP 
Online (SIPNBP-SIMPONI) untuk kayu 
sebanyak 98.647,01 M3 dengan total kewajiban 
PSDH sebesar Rp. 828.634.884,- 
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b. Bukti Setor  DR dan/ 
atau PSDH   

 

MEMENUHI: 
Seluruh Kewajiban Provisi Sumber Daya Hutan 

(PSDH) untuk LHP pada RKTUPHHK-HTI 
Tahun 2017/2018, sesuai Bukti 
Penerimaan Negara Kementerian / 
Lembaga dari Kementerian Lingkungan 
Hidup Dan Kehutanan secara Online 
melalui Sistem Informasi PNBP Online 
(SIPNBP-SIMPONI) untuk kayu sebanyak  
98.647,01 M3 dengan kewajiban PSDH 
sebesar Rp. 828.634.884,- telah dibayar 
lunas. 

c. Kesesuaian tarif   
PSDH dan DR atas    
kayu hutan alam   
(termasuk hasil  
kegiatan    penyiapan 
lahan untuk pem-
bangunan hutan   
tanaman) dan  
kesesuain tarif PSDH 
untuk kayu hutan  
tanaman 

MEMENUHI: 
 Pembayaran PSDH berdasarkan persyaratan 

ukuran telah sesuai dengan tarif yang 
ditetapkan, yakni Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 dan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.68/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 
19 Desember 2017 untuk jenis Akasia. Seluruh 
kewajiban tagihan PSDH yang tercantum dalam 
Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas LHP 
RKTUPHHK-HTI Tahun 2017/2018 telah 
dibayar lunas. 

K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau   

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

Dokumen PKAPT  
 

Not Applicable : 
 Tidak dilakukan verifikasi terhadap verifier ini 

karena peraturan yang mengatur tentang 
kewajiban PKAPT telah dicabut berdasarkan 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 81 
Tahun 2018  tanggal 30 Juli 2018. 

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

Dokumen yang 
menunjukkan 
identitas kapal.  

 

Not Applicable : 
 Tidak dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap 

verifier ini berkaitan dengan tidak adanya 
pengangkutan kayu bulat dalam tahun 2020 
yang berasal dari areal Auditi. 

K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal  

 3.4.1.   Implemetasi Tanda V-
Legal 

Tanda V-Legal yang 
dibubuhkan sesuai 
ketentuan Tanda 
V-Legal yang 
dibubuhkan sesuai 
ketentuan 

MEMENUHI 
 Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang 

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

K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 
& melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam 
dokumen lingkungan tersebut 

 

 4.1.1. Pemegang izin telah 
memiliki Dokumen 
AMDAL/DPPL/UKL-UPL 
meliputi Analisa Dampak 
Lingkungan (ANDAL), 
Rencana Kelola 
Lingkungan (RKL), dan 
Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) yang 
telah disahkan sesuai 
peraturan yang berlaku 
meliputi seluruh areal 
kerjanya.  

Dokumen 
AMDAL/DPPL/UKL-
UPL/RKL-RPL  

Memenuhi : 
 Auditi memiliki dokumen lingkungan berupa 

dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
(UPL). 
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4.1.2.  Pemegang izin 
memiliki laporan 
pelaksanaan RKL dan 
RPL yang 
menunjukkan 
penerapan tindakan 
untuk mengatasi 
dampak lingkungan 
dan menyediakan 
manfaat sosial.  

a.  Dokumen RKL dan RPL  Memenuhi : 
 Tersedia laporan hasil pelaksanaan RKL dan 

RPL Tahun 2020 (semester I dan semester II) 
yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada 
dokumen UKL-UPL.  

 Laporan RKL-RPL dilaporkan kepada instansi 
yang berwenang.   

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

Memenuhi : 
 Implementasi RKL dan RPL yang meliputi 

komponen Fisik-Kimia, kompoene Biologi dan 
komponen Sosekbud, sesuai dengan rencana 
dan dampak penting yang terjadi di lapangan. 

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

 

 5.1.1     Prosedur dan 
mplementasi K3 

a. Implementasi prosedur 
K3  

Memenuhi : 
 Auditi telah memiliki SOP SMK3 dan telah 

menerapkan kewajiban SMK3 di wilayah kerjanya 
yang dibuktikan dengan terbentuknyaP2K3 yang 
bertugas dimplementasikan program K3 di 
lapangan. 

b. Ketersediaan peralatan 
K3  

Memenuhi : 
 Auditi secara periodik mendata ketersedian 

peralatan keselamatan dan kesehatan dengan 
membuat resume ketersediaan alat. Auditi 
memiliki peralatan dan sarana K3 yang berfungsi 
dengan baik   

c. Catatan kecelakaan 
kerja 

Memenuhi : 
 Tersedia catatan kecelakaan kerja yang dibuat 

secara periodik (bulanan). Selama tahun 2020 
dan 2021 (bulan Januari s/d. Maret) tidak terjadi 
kecelakaan di wilayah kerja Auditi, dan ada upaya 
untuk meminimalisasi kecelakaan kerja. 

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja   

 5.2.1     Kebebasan berserikat 
bagi pekerja 

Serikat pekerja atau 
kebijakan perusahaan yang 
membolehkan untuk 
membentuk atau terlibat 
dalam kegiatan serikat 
pekerja  

Memenuhi : 
 Terdapat Serikat Pekerja lingkup CV. Tuah Negeri 

yang bernama PUK Serikat Pekerja Perjuangan 
Rimba Lestari CV. Tuah Negeri. 

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

Ketersediaan Dokumen KKB 
atau PP  
 

Memenuhi : 
 Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang 

mengatur hak-hak dan kewajiban perusahaan 
maupun karyawan. Dokumen tersebut mendapat 
pengesahaan dari pejabat yang berwenang. 

5.2.3     Perusahaan tidak 
mempekerjakan anak 
di bawah umur  

Tidak ada pekerja yang 
masih di bawah umur  
 

Memenuhi : 
 Kebijakan Auditi untuk tidak mempekerjakan 

karyawan/pekerja dibawah umur (< 18 tahun) 
dilakukan secara konsisten. Komitmen tersebut 
tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur CV 
Tuah Negeri Nomor : 06/TN/I/2018 tanggal 3 
Januari 2018. 

 Berdasarkan Daftar Karyawan, tidak terdapat 
karyawan/pekerja yang usianya masih di bawah 
umur. 

 

Bogor,   April 2021 
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi 
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Direktur 


