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PENGUMUM/NT H/ISIL PEI.AIGANAAN AUDIT JARAK JAUH (REMO|E AUDIT)
PENIUKAN KE.4

SERnFII(ASI PENILAIAN KINERIA PENGELOT-AAN HT TAN PRODUTGI LESIARI (pHpL)

Nomor : 009/A-SERT lll2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Jarak Jauh
(Remote Audit) Penilikan Ke-4 sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a, Nama Auditi
b. Nomor Izin

c. Lokasi Site
d. Alamat Kantor

- Kantor Pusat

- Kantor Cabang
e. Luas
f. Pelaksanaan

IUPHHK-HT PT Harapanjaya Makmur Lestari
SK. \ZZ.ZL/IUPHH KHT/I I 2003 I 016 tanggal 3 1 Januari 2003 Jo,
Nomor: SK. 205/Men lhVSetjen/H PL.O I 5 I 202L Tangga I : 5 Mei
202L
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu, Kecamatan Limahpulu
Pekanbaru, Riau
Jl. Teluk Betung, No. 36 Jakafta Pusat
5.086,44 Ha
13 s/d 16 Desember 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HT PT Harapanjaya Makmur Lestari konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian
kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik", pemenuhan terhadap standar
verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI'. Dengan demikian Seftifikat PHPL yang telah diterbitkan
pada tanggal 4 Januari 2018 dengan Nomor : SPHPL.4TIASERT/LPPHPL-O0I-IDN, masa berlaku
sampai dengan 3 Januari 2024, dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

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

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr, Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513,8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : aseft@ayamarusetifikasi.co.id
Website : unwv.avamaruseftifikasi.co.id

Bogor, 4 Januari 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 1 Agustus 2021

Lavanan 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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KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor r 00UASERT-PHPL/Kpts/Pnlkl I I ?:022

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.4 SERTIFIKASI PEITIILAIA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI (S.PHPL) IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAI{
(IUPHHK-HT) PT HARAPANJAYA MAKMUR LESTARI YANG BERLOKASI DI KABUPATEN

PELALAWAN PROVINSI RIAU SELAKU PEMEGA G IUPHHK-HT NOMOR:
SK, 522.2UIUPHHKHT 11120031016 TANGGAL 31 JANUARI 2003 jo. KEPUTUSAN MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : SK.205/Menlhk/Setjen/HPL.o/5/2O21

TANGGAL 5 MEI 2021
SELUAS 5.086,44 HA

Menimbang : 1. Bahwa IUPHHK-HT PT Harapanjaya Makmur Lestari pada tanggal 4 Januari 2018 telah
mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor:
SPHPL.4ZASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 3 Januari 2023 dengan
nilai akhir kinerja berpredikat "Baik";

2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor : SK.62IPHPUSET.5/KUI,I. U1212020 langgal 2 Desember 2020
disebutkan bahwa penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku
S-PHPL;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HT PT Harapanjaya Makmur
Lestari telah dilakukan audit penilikan Ke-4 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) Nomor : 176IA-SERT- HJMUPHPVXI/2o17 tanggal 2 November 2017;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HT PT Harapanjaya Makmur
Lestari dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kine0a
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Baik" dan
pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu "MEMENUHI";

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan
Direktur tentang hasil Penilikan Ke-4 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
(PHPL) terhadap IUPHHK-HT PT Harapanjaya Makmur Lestari.

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

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-
PHPt/UHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertinkasi Sebagai
Lembaga Penilai dan Veriflkasi Independen (LP&VI);

3. Lampiran 1.1 Keputusan DireKur Jenderal Pengelolaan Hutan Produki Lestari Nomor :

SK.62IPHPVSET.5lKUM.7lL2l2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;

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

SK.62lPHPUSET.5|KUM.Lltzl2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT;

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

SK.62lPHPUSET.5lKUM.7ll2l2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Veriflkasi
Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;

6. SNI ISO/IEC 77065:20t2 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

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

8. Panduan MutU dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Mengingat

Tanggal 1 Agustus 2021 Hal 1 dari 2

Layanan Sertmkasi :

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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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENILIKAN KE-4 SERTIFIKASI PENIIAIAN KINER]A PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI (S-PHPL) IUPHHK-HT PT HARAPANJAYA MAKMUR LESTARI.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HT PT Harapanjaya
Makmur Lestari yang telah diterbitkan pada tanggal 4 lanuari 2018 dengan nomor :

SPHPL.47IASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku diperpanjang sampai dengan 3 Januari
2024 dengan nilai akhir kinerja berpredikat 'BAIK' dinyatakan "terpelihara dan
berlanjut".

Penilikan ke-5 akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Standar
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang
berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan IUPHHK-HT PT Harapanjaya
Makmur Lestari.

IUPHHK-HT PT Harapanjaya Makmur Lestari berhak menggunakan Seftiflkat, Logo

PT Ayamaru Seftifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 3 lanuari 2022

AYAMARU SERTIFIKASI

Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

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

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Agustus 2021 Hal2dari2

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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Berlaku hingga : 3 Januari 2024No : 8PHPL.47IABERT/LPPHPL"001-l DN

Tanggal Penatapan : 4 Januari 2018
Tanggal Perubahan : 3 Januarl 2022

Dlberikan kepada :

PT HARAPAI'IJAYA MAKMUR LESTARI
522.2 1 /IUPH HKHT/U2003/0 1 6, Tangpal Tanggal 3 1 Januari 2003
1o. Nomor : SK,205/McnlhUSetjen/HPL.gl5l}021, TarUEat 5 Mel 2021
5.086,44 Hektar - Kabupaten Pelalawan Provinrl Rlau
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RESUME HASIL  

PENILIKAN TAHUN KE-4 KINERJA PHPL  

PADA  IUPHHK-HTI PT HARAPANJAYA MAKMUR LESTARI 

KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU 

 

(1) Identitas LPPHPL  

a.  Nama Lembaga  :  PT  Ayamaru Sertifikasi  
    
b.  Nomor Akreditasi  :  LPPHPL-001-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 2 

September 2018, berlaku s/d 1 tanggal September 

2022 

   LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi), tanggal 23 November 

2020, berlaku  s/d tanggal 22 November 2025 
 
c.  Alamat  :  KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11  Lantai 1,  

   Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA 
 
d.  Nomor telepon/faks/E-mail  :  Telp. 0251-8333513, 8333515   

   Fax. 0251-8333593 

   Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id 

   Website : www.ayamarusertifikasi.co.id 
 
e.  Direktur  :  Ir. Akhmad 
 
f. Standar :  

(1) Lampiran 1.1  Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 

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

Desember 2020 tentang Pedoman Penilaian 

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

(PHPL)  

(2) Lampiran 1.3  Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 

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

Desember 2020 tentang Standar Penilaian 

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

(PHPL) Pada IUPHHK-HT. 

(3) Lampiran 2.2  Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 

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

Desember 2020 tentang Standar Verifikasi 

Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, 

IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan.  

 
 

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/
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g.  Tim Audit  :  (1)  Ir. Sulistyo Nurcahyono  (Lead Auditor/Auditor 

Produksi) 

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

(3) Sunarwan, S.Hut. (Auditor Ekologi) 

(4) Arde Wisben, S.ST, Mpd (Auditor Sosial) 

(5) Ir. Agung Supriynato (Auditor VLK)  
 
h.  Tim Pengambil Keputusan  :  1. Ir. Akhmad 

   2. Dr. Ir. Lukman Yunus, M.Si 

 

(2) Identitas Auditee  

a. Nama Pemegang Izin                     : PT Harapanjaya Makmur Lestari 

b. Keputusan Bupati Pelalawan    

  Nomor : SK.522.21/IUPHHKHT/I/2003/016 

  Tanggal : 31 Januari 2003 

  Luas Areal : ± 4.800 

  Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau 

c. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Pelalawan  (Perubahan Nama Perusahaan) 

  Nomor : 504/DPMPTSP-P3NP/V/2017/02 

  Tanggal : 24 Mei 2017 

  Luas Areal : ± 4.800 

  Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau 

d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Penetapan Areal Kerja) 

  Nomor : SK.205/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2021 

  Tanggal : 5 Mei 2021 

  Luas Areal : 5.086,44 Ha 

  Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau 

e. Alamat  :  

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

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

f. Nomor Pokok Wajib Pajak  

(NPWP) 

: 02.326.910.3-211.000, terdaftar 11 Juli 2003. 

g. Surat Izin Usaha 

Perdagangan  (SIUP) 

: 1382/ M.04.01/ DPMPTSP/VIII/2017, 8 Agustus 2017. 

h. Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP) 

: 040114512322, masa berlaku 27 Juli 2022. 

 

(3) Komposisi Pemegang Saham 

Kepemilikan saham pada IUPHHK-HT PT Harapanjaya Makmur Lestari berdasarkan Akta 

Perubahan Terakhir dengan Notaris Haji Riyanto, SH. MKn  No. 16,  tanggal  10 Agustus 

2017 adalah sebagai berikut :    
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(1) Akte Pendirian Perusahaan 

 - Akte Notaris : Notaris Warman, SH 

 - Nomor  : 04 

 - Tanggal : 8  Maret 1999  

(2) Akte Perubahan Terakhir  

 - Akte Notaris : Haji Riyanto, SH. MKn 

 - Nomor  : 16 

 - Tanggal : 10 Agustus 2017 

 - No. Sisminbakum : AHU-AH.01.03-0167512, 31 Agustus 2017. 

(3) Komposisi Saham   

 - PT  Rimba Karya Lestari : 550 saham 

 - PT. Sarana Rimba Perkasa : 450 saham 

(4) Susunan Pengurus 

Sedangkan untuk susunan pengurus pada IUPHHK-HT PT Harapanjaya Makmur Lestari 

berdasarkan Akta Perubahan Terakhir dengan Notaris Haji Riyanto, SH. MKn  No. 16,  

tanggal 10 Agustus 2017 adalah sebagai berikut :   

- Komisaris : Nelson Bahtiar Sianturi 

- Direktur : Harris Dharsono 

(5) Ringkasan Tahapan Penilikan  

 

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

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

Senin s.d. Kamis, 
6 - 9 Desember  2021 

 Melakukan pengumpulan dokumen dan  
penyusunan rencana kerja penilikan tahun 
ketiga. 

 Melakukan diskusi kesiapan audit lapangan, 
penetapan jadwal lapangan dan komunikasi 
melalui telepon dan email. 

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

3 Koordinasi dengan 
Instansi 
Kehutanan  

Senin,  
13 Desember 2021 

Virtual Zoom Meeting 
 

 Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP Wilayah III 
Pekanbaru perihal rencana penilikan ke-4 
kinerja PHPL PT  Harapanjaya Makmur Lestari,  
Kabupaten Pelalawan. Provinsi Riau. 

 Menggali data dan informasi yang diperlukan 
terkait kinerja PHPL 
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No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Kamis, 
16 Desember  2021 

Virtual Zoom Meeting 

 Melapor ke Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Riau serta BPHP Wilayah III 
Pekanbaru perihal telah  selesai dilaksanakan 
Audit penilikan ke-4 kinerja PHPL PT 
Harapanjaya Makmur Lestari,  Kabupaten 
Pelalawan. Provinsi Riau. 

 Pengumpulan data dan informasi tambahan. 

4 Pertemuan 
Pembukaan 

Senin,  
13 Desember 2021 

Virtual Zoom Meeting 
 

 Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian 
rencana pelaksanaan kegiatan penilikan  ke-4 
kinerja PHPL. 

 Penjelasan mengenai metodologi yang akan 
digunakan dalam kegiatan penilikan ke-4 kinerja 
PHPL. 

 Penetapan Manajemen Representif dan petugas 
perusahaan oleh PT Harapanjaya Makmur 
Lestari untuk mendampingi Tim Auditor dan 
penandatanganan Berita Acara Opening 
Meeting. 

5 Verifikasi 
Dokumen dan 
Dokumentasi 
Bukti Fisik lapang 
 

Selasa dan Rabu, 14 
dan 15 Desember 

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 PT Harapanjaya Makmur 
Lestari. 

 Melakukan klarifikasi setiap ada temuan 
lapangan. 

6 Pertemuan 
Penutup 

Kamis, 
16 Desember 2021 

Virtual Zoom Meeting 

 Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh 
auditi  

 Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan 
gambaran kinerja PHPL PT Harapanjaya 
Makmur Lestari 

 Penandatangan Berita Acara Pertemuan 
Penutup (Closing Meeting) Penilikan ke-4 
Kinerja PHPL. 

7 Pengambilan 
Keputusan 

Kantor PT Ayamaru 
Sertifikasi 

Bogor, 3 Januari 
2022 

 

 Berdasarkan laporan hasil audit penilikan tahun 
ke-4  dan pengambilan keputusan diputuskan  
bahwa PT Harapanjaya Makmur Lestari, 
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, 
mendapatkan total nilai kinerja akhir sebesar 
87,30 % atau berpredikat “BAIK” tidak terdapat 
verifier dominan yang bernilai buruk dan 
“MEMENUHI” standar verifikasi legalitas kayu. 

 Atas dasar hal tersebut, maka sertifikat PHPL 
IUPHHK-HTI PT Harapanjaya Makmur Lestari 
No. SPHPL.47/ ASERT/ LPPHPL-001-IDN dengan 
masa berlakunya sejak  4 Januari 2018 s/d 3 
Januari 2024 dinyatakan terpelihara dan berlanjut. 
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(6) Resume Hasil Penilikan Tahun Ke-4 Kriteria PHPL 

No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilikan Tahun Ke-3 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilikan Tahun Ke-4 
Progres 

Kinerja PHL 

1. PRASYARAT    

 

1.1. Kepastian Kawasan 
Pemegang IUPHHK-
HTI 

BAIK 
 Tersedia dokumen legal dan 

administrasi tata batas antara 
lain : (a) Dokumen legal antara 
lain : SIUP, TDP, Akte Pendirian, 
Akte Perubahan terakhir dan Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Hutan Tanaman 
(Keputusan Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Pelalawan Nomor : 
504/DPMPTSP-P3NP/V/2017/02  
tanggal 24 Mei 2017), (b) 
Administrasi tata batas antara 
lain : Instruksi Kerja Tata Batas, 
Rencana Penataan 
Batas/Pernyataan Nomor 
20/HJ/II/2014, tanggal 26 
Februari 2014,  Berita Acara 
Pelaksanaan Tata Batas dan 
Surat Permohonan Penetapan 
Areal Kerja IUPHHK-HTI PT 
Harapanjaya Makmur Lestari 

 Seluruh areal kerja Auditi telah 
ditata batas (temu gelang) 
dengan panjang batas 28.293,78 
meter (28,29 Km). Terdapat 
bukti fisik tanda batas luar areal 
kerja di lapangan berupa pal 
batas permanen 

 Auditi telah melaksanakan 
kegiatan tata batas areal kerja 
dan temu gelang. Selain itu pada 
areal kerja PT Harapanjaya 
Makmur Lestari tidak terdapat 
konflik terkait batas.  Selain itu 
pihak perusahaan telah 
menyusun mekanisme 
penyelesaian konflik (SOP 
Penyelesaian Konflik) dan 
rencana monitoring konflik 

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

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

BAIK 
 Auditi memiliki dokumen legal 

(Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor : 
SK.205/Menlhk/Setjen/HPL.0/5/2
021 tanggal  5 Mei 2021) dan 
administrasi tata batas tersedia 
lengkap sesuai dengan realisasi 
pelaksanaan antara lain : 
Instruksi Kerja Tata Batas 
tanggal 9 Mei 2014, Rencana 
Penataan Batas/ Pernyataan 
Nomor 20/HJ/II/2014, tanggal 
26 Februari 2014,  Berita Acara 
Pelaksanaan Tata Batas dan 
Laporan Tata Batas Nomor 
LP.008/BPKH.XIX/PKH/-/8/2020 
Tahun 2020 

 Seluruh areal kerja Auditi telah 
ditata batas (temu gelang) 
dengan panjang batas 28.293,78 
meter (28,29 Km). Terdapat 
bukti fisik tanda batas luar areal 
kerja di lapangan berupa pal 
batas permanen 

 Auditi telah melaksanakan 
kegiatan tata batas areal kerja 
dan temu gelang. Selain itu pada 
areal kerja tidak terdapat konflik 
terkait batas. Selain itu pihak 
perusahaan telah menyusun 
mekanisme penyelesaian konflik 
(SOP Protokol Resolusi Konflik) 

 Berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor : SK.205/Menlhk/ 
Setjen/HPL.0/5/2021 tanggal  5 
Mei 2021, areal Auditi berubah 
dari 4.800 Ha menjadi seluas 
5.086,44 Ha, namun perubahan 
ini tidak berpengaruh signifikan 
dalam perencanaan jangka 
panjang Verifier ini menjadi Not 
Applicable 

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

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

TETAP 



 

           LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  LESTARI 

          PT. AYAMARU SERTIFIKASI 

 

 ASERT-324. Rev.3 

 

 

Tanggal 1 Agustus 2021  Halaman 6 dari 30 

KomiteAkreditasiNasional 

LPPHPL - 001-IDN 

 

No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilikan Tahun Ke-3 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilikan Tahun Ke-4 
Progres 

Kinerja PHL 

 

1.2. Komitmen Pemegang 
IUPHHK-HTI 

BAIK 
 Terdapat visi dan misi 

perusahaan yang ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan 
Direksi PT Harapanjaya Makmur 
Lestari  Nomor : 02/SK/ 
HML/I/2018, tanggal 8 Januari 
2018. Visi-misi tersebut sesuai 
dengan kerangka pengelolaan 
hutan lestari (PHL) 

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

 Auditi belum 
mengimplementasikan seluruh 
visi dan 8 (delapan) misi dan 
tujuan perusahaan yang nyata di 
lapangan 

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

 Auditi memiliki rencana training 
tahun 2020 sebanyak 5 (lima) 
jenis pelatihan dengan 7 peserta 
pelatihan, seluruh jenis pelatihan 
dapat dilaksanakan dengan 
peserta mencapai 7 orang (100 
%) 

 Auditi telah memiliki dokumen 
ketenagakerjaan secara lengkap. 
Ketersediaan dokumen tersebut  
digunakan sebagai acuan dalam 
pengembangan SDM yang 
profesional dan mampu 
mendukung terjaminnya 
pemanfaatan hutan produksi 
secara berkelanjutan 

BAIK 
 Dokumen Visi dan Misi auditi 

ditetapkan secara legal oleh 
Direksi dan telah  sesuai dengan 
kerangka PHPL dan telah 
disosialisasikan kepada 
karyawan, mitra kerja dan 
masyarakat yang dilaksanakan di 
2 (dua) Desa Pangkalan Terap 
dan Kuala Panduk 

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

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

 Auditi memiliki rencana training 
tahun 2021 sebanyak 8 
(delapan) jenis pelatihan dengan 
8 peserta pelatihan, seluruh jenis 
pelatihan dapat dilaksanakan 
dengan peserta mencapai 8 
orang (100 %) 

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

TETAP 

 

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

BAIK 
 Telah disusun struktur organisasi 

dan job deskripsi yang 
ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Direksi PT 
Harapanjaya Makmur Lestari 
Nomor : 001/SK-OC/ 
HML/X/2020, tanggal 01 Oktober 
2020. Struktur organisasi 
tersebut telah sesuai dengan 
kerangka PHPL dan secara fisik 
struktur organisasi dan 
personilnya dijumpai di lapangan 

 Auditi memiliki peralatan SIM 
yang digunakan dalam rangka 
pengelolaan hutan produksi 
lestari yang didukung oleh 
petugas khusus yang menangani 
SIM di lapangan 

 Terdapat organisasi SPI dan 
penanggungjawabnya yang 
ditetapkan berdasarkan 

BAIK 
 Pembaharuan Struktur organisasi 

ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Direksi 007/SK-
OC/HML/XI/2021, tanggal 01 
November 2021 tentang 
Penetapan Struktur Organisasi 
dan Job Description dan struktur 
organisasi tersebut telah sesuai 
dengan kerangka PHPL dan 
secara fisik struktur organisasi 
dan personilnya dijumpai di 
lapangan 

 Auditi memiliki peralatan SIM 
yang digunakan dalam rangka 
pengelolaan hutan produksi 
lestari yang didukung oleh 
petugas khusus yang menangani 
SIM di lapangan 

 Tersedia operator  SIPUHH, 
SIMPNBP, SIGANISHUT, SEHATI 
dan SIPONGI yang 

TETAP 
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keputusan direksi.  SPI telah 
melakukan evaluasi terhadap 
kewajiban Auditi, namun belum 
berjalan efektif untuk 
mengontrol seluruh kegiatan 

 Seluruh rekomendasi internal 
audit sebagai tindak koreksi telah 
dilaksanakan pengendalian 
internal control untuk bidang 
administasi, K3L dan humas 
dengan dibuktikan dengan 
dokumen Bukti Pemenuhan 
Temuan Internal Audit 
(Corrective Action Request) 

pengangkatannya ditetapkan 
berdasarkan keputusan/surat 
Direksi dan patuh dalam 
menginput data kewajibannya 
melalui aplikasi SIM KLHK 

 Terdapat organisasi SPI dan 
penanggungjawabnya yang 
ditetapkan berdasarkan 
keputusan direksi.  SPI telah 
melakukan evaluasi terhadap 
kewajiban Auditi, namun belum 
berjalan efektif untuk mengontrol 
seluruh kegiatan 

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

 

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

BAIK 
 Terdapat pemahaman dan 

persetujuan masyarakat terkait 
aktifitas pemanfaatan hasil hutan 
kayu pada Rencana Kerja 
Tahunan (RKT) 2020, yang 
ditunjukkan dengan tersedianya 
dokumen sosialisasi terpadu 
kepada masyarakat Desa 
Pangkalan Terap (15 Juni 2020) 
dan Desa Kuala Panduk (15 Juni 
2020), berupa Berita Acara 
Sosialisasi, daftar hadir dan bukti 
foto sosialisasi 

 Auditi telah melaksanakan tata 
batas areal kerja dan temu 
gelang (realisasi 100%) yang 
ditunjukan dengan tersedianya 
berita acara pelaksanaan tata 
batas (persekutuan dan sendiri), 
dimana didalam berita acara 
tersebut telah tertuang  
persetujuan dari para pihak yang 
terlibat dalam pelaksanaan tata 
batas.  Dan Auditi juga sudah 
melaksanakan penataan batas 
operasional blok RKT 2020 

 Kegiatan sosialisasi dan 
kesepakatan berkenaan dengan 
aktifitas Community 
Delevopment (CD) tahun 2020  
telah dilaksanakan terhadap dua 
desa (Desa Pangkalan Terap dan 
Desa Kuala Panduk) yang 
merupakan desa yang 
terpengaruh dan yang terkena 
dampak langsung kegiatan 
operasional PT Harapanjaya 
Makmur Lestari 

 Auditi telah melaksanakan 
sosialisasi dan kesepakatan 
dengan perwakilan masyarakat 
terkait keberadaan kawasan 
lindung dalam areal kerja 
perusahaan, yakni perwakilan 

BAIK 
 Terdapat pemahaman dan 

persetujuan masyarakat terkait 
aktifitas pemanfaatan hasil hutan 
kayu pada Rencana Kerja 
Tahunan (RKT) 2021, yang 
ditunjukkan dengan tersedianya 
dokumen sosialisasi terpadu 
kepada masyarakat Desa 
Pangkalan Terap (10 Februari 
2021) dan Desa Kuala Panduk 
(10 Februari 2021), berupa 
Berita Acara Sosialisasi, daftar 
hadir dan bukti foto sosialisasi 

 Kegiatan sosialisasi dan 
kesepakatan berkenaan dengan 
aktifitas Community 
Development (CD) tahun 2021  
telah dilaksanakan di dua desa 
(Desa Pangkalan Terap dan Desa 
Kuala Panduk) yang merupakan 
desa yang terpengaruh dan yang 
terkena dampak langsung 
kegiatan operasional PT 
Harapanjaya Makmur Lestari 

 Auditi telah melaksanakan 
sosialisasi dan kesepakatan 
dengan perwakilan masyarakat 
terkait keberadaan kawasan 
lindung dalam areal kerja 
perusahaan, yakni perwakilan 
masyarakat di 2 (dua)  desa 
(Desa Pangkalan Terap dan Desa 
Kuala Panduk) yang merupakan 
desa yang terpengaruh dan yang 
terkena dampak langsung 
kegiatan operasional 

TETAP 
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masyarakat di 2 (dua)  desa 
(Desa Pangkalan Terap dan Desa 
Kuala Panduk) yang merupakan 
desa yang terpengaruh dan yang 
terkena dampak langsung 
kegiatan operasional PT 
Harapanjaya Makmur Lestari 

2. PRODUKSI    

 

2.1. Penataan areal  kerja 
jangka panjang 
dalam pengelolaan 
hutan lestari 

BAIK 
- Terdapat dokumen revisi 

RKUPHHK-HTI yang telah 
mendapat persetujuan melalui 
SK. 6027/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 
28 Juni 2019, tentang: 
Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Hutan Tanaman Industri 
(RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka 
Waktu 10 Tahun Periode 2017-
2026, atas nama PT. Harapanjaya 
Makmur Lestari dan tidak 
terdapat peringatan terkait 
pemenuhan kewajiban RKU  

- Penataan areal kerja di lapangan 
(penataan blok RKT dan petak) 
tahun 2020 seluruhnya telah 
sesuai dengan Revisi RKUPHHK 
atau rencana jangka panjangnya 
yaitu seluas 229 Ha, dimana 
batas blok RKT dan batas petak 
berupa berupa kanal (main kanal, 
branch kanal, cross branch dan 
mid branch), identitas batas 
petak berupa pal terbuat dari 
paralon, identitas batas blok 
berupa papan nama (sign board) 
RKT 

- Terdapat kegiatan pemeliharaan 
batas blok dan petak  pada lokasi 
RKT 2019 dan RKT 2020  yang 
telah dilaksanakan dengan baik, 
dimana tanda batas blok dan 
petak kerja seluruhnya terlihat 

BAIK 
- Terdapat dokumen Revisi 

RKUPHHK-HTI yang telah 
mendapat persetujuan melalui 
SK. 6027/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 
28 Juni 2019, tentang: 
Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Hutan Tanaman Industri 
(RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka 
Waktu 10 Tahun Periode 2017-
2026, atas nama PT. Harapanjaya 
Makmur Lestari dan tidak 
terdapat peringatan terkait 
pemenuhan kewajiban RKU  

- Penataan areal kerja di lapangan 
(penataan blok RKT dan petak) 
tahun 2021 seluruhnya telah 
sesuai dengan Revisi RKUPHHK 
atau rencana jangka panjangnya 
yaitu seluas 553 Ha, dimana 
batas blok RKT dan batas petak 
berupa berupa kanal (main kanal, 
branch kanal, cross branch dan 
mid branch), identitas batas 
petak berupa pal terbuat dari 
paralon, identitas batas blok 
berupa papan nama (sign board) 
RKT 

- Terdapat kegiatan pemeliharaan 
batas blok dan petak  pada lokasi 
RKT 2020 dan RKT 2021  yang 
telah dilaksanakan dengan baik, 
dimana tanda batas blok dan 
petak kerja seluruhnya terlihat 
dengan jelas di lapangan 

TETAP 

 

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

BURUK 

- Terdapat data potensi tegakan 
berupa Rekapitulasi Hasil 
Inventory tahun 2018, tahun 
2019 dan tahun 2020, namun 
hanya inventarisasi tahun 2020 
semua umur tanaman dapat di 
inventarisasi dan hasilnya sudah 
dibuatkan laporan secara lengkap 
dan menyeluruh 

- Terdapat data hasil pengukuran 
permanen sample plot (PSP) 
tahun 2020,  namun belum sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
dan hasil pengukuran belum 
dilakukan analisis secara 
menyeluruh 

SEDANG 
- Terdapat data potensi tegakan 

berupa Rekapitulasi Hasil 
Inventory tahun 2020 dan tahun 
2021, namun hanya sejak 
inventarisasi tahun 2020 semua 
umur tanaman dapat di 
inventarisasi dan hasilnya sudah 
dibuatkan laporan secara lengkap 
dan menyeluruh, namun dengan 
penyebaran luasan umur 
tanaman setiap tahun yang tidak 
merata 

- Terdapat data hasil pengukuran 
permanen sample plot (PSP) 
tahun 2021 dan terdapat upaya 
PT. Harapanjaya Makmur Lestari 

NAIK 
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 Terdapat upaya PT. Harapanjaya 
Makmur Lestari untuk melakukan 
analisis data potensi dan riap 
tegakan melalui kegiatan Plot 
Sample Permanent, namun 
belum dilakukan secara 
menyeluruh dan melakukan 
konsultasi dan kerjasama dengan 
Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan sehingga belum bisa 
dijadikan dasar dalam 
perhitungan JTT sendiri 

untuk melakukan analisis data 
potensi dan riap tegakan melalui 
kegiatan Plot Sample Permanent, 
namun belum dilakukan secara 
menyeluruh serta sudah 
melakukan konsultasi dan 
kerjasama dengan Badan 
Penelitian Pengembangan dan 
Inovasi Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan pada 
tanggal 24 Juni 2021, namun 
hasil pengukuran Riap PSP belum 
bisa dijadikan dasar dalam 
perhitungan JTT sendiri 

 

2.3. Pelaksanaan 
penerapan tahapan 
sistem silvikultur 
untuk menjamin 
regenerasi hutan 

BAIK 
- PT Harapanjaya Makmur Lestari 

telah memiliki dokumen Standar 
Operasi Prosedur (SOP) untuk 
tahapan kegiatan silvikultur THPB 
sudah mengacu ketentuan teknis 
yang berlaku 

- Terdapat upaya  PT Harapanjaya 
Makmur Lestari melakukan 
implementasi Standar Operasi 
Prosedur (SOP)  di lapangan, 
dimana seluruhnya dilakukan oleh 
pihak ketiga melalui perjanjian 
kesepakatan bersama. Kegiatan 
penanaman, pemeliharaan 
tanaman muda dan pemanenan 
melalui sistem kontrak. Sebagian 
besar kegiatan pengelolaan hutan 
sudah sesuai dengan Standar 
Operasi Prosedur (SOP) yang 
dibuat dan terdapat dokumen 
evaluasi untuk setiap kegiatan 
yang dilaksanakan oleh pihak 
ketiga, namun terdapat  beberapa 
kegiatan yang pelaksanaannya 
belum optimal seperti kegiatan 
pengadaan bibit hanya tercapai 
55 % dari yang direncanakan 
serta tata waktu pelaksanaan 
beberapa kegiatan yang belum 
sesuai dengan rencana atau SOP 
yang ada   

- Terdapat hasil kegiatan 
inventarisasi hutan sebelum 
penebangan (Pre Harvest 
Inventory)  untuk mengetahui 
tingkat kecukupan tegakan 
sebelum masak tebang, namun 
belum dapat dilaksanakan secara 
kontinu pada setiap tahunnya 

 Terdapat data laporan potensi 
permudaan hasil pengukuran 
Plantation Monitoring 
Assessment (PMA) rata-rata 
sebesar 91,93 % untuk tanaman 
sampai berumur 30 bulan 

SEDANG 
- PT Harapanjaya Makmur Lestari 

telah memiliki dokumen Standar 
Operasi Prosedur (SOP) untuk 
tahapan kegiatan silvikultur THPB 
sudah mengacu ketentuan teknis 
yang berlaku pada saat itu dan 
belum menyesuaikan dengan 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 
Tahun 2021 tanggal 1 April 2021. 
Lampiran 10. Sistem Silvikultur 
serta terdapat upaya melakukan 
implementasi Standar Operasi 
Prosedur (SOP)  di lapangan, 
dimana seluruhnya dilakukan oleh 
pihak ketiga melalui perjanjian 
kesepakatan bersama. Kegiatan 
penanaman, pemeliharaan 
tanaman muda dan pemanenan 
melalui sistem kontrak. Sebagian 
besar kegiatan pengelolaan hutan 
sudah sesuai dengan Standar 
Operasi Prosedur (SOP) yang 
dibuat dan terdapat dokumen 
evaluasi untuk setiap kegiatan 
yang dilaksanakan oleh pihak 
ketiga, namun terdapat  beberapa 
kegiatan yang pelaksanaannya 
belum optimal seperti kegiatan 
pengadaan bibit hanya tercapai 
57,30 % dari yang direncanakan 
serta tata waktu pelaksanaan 
beberapa kegiatan yang belum 
sesuai dengan rencana atau SOP 
yang ada 

- Terdapat hasil kegiatan 
inventarisasi hutan sebelum 
penebangan (Pre Harvest 
Inventory)  tahun 2021 untuk 
mengetahui tingkat kecukupan 
tegakan sebelum masak tebang, 
namun belum dapat dilaksanakan 
secara kontinu pada setiap 
tahunnya   

- Terdapat data laporan potensi 
permudaan hasil pengukuran 
Plantation Monitoring Assessment 
(PMA) rata-rata sebesar 75,5 % 

TURUN 
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(75-89 %) untuk tanaman sampai 
berumur 42 bulan 

- Terdapat struktur tegakan yang 
menjamin regenerasi hutan 
sampai umur tanaman 6 s.d 40 
bulan pada areal Harapanjaya 
Makmur Lestari adalah 86,54, 
dengan tingkat penyebaran yang 
tidak merata terhadap umur 
tanaman   

 

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

SEDANG 
- PT. Harapanjaya Makmur Lestari 

telah memiliki Standar Operasi 
Prosedur (SOP) yang mendukung 
dan berhubungan dengan 
pemanfaatan hutan ramah 
lingkungan dan isinya sudah 
sesuai dengan dengan karateristik 
kondisi areal setempat yang 
merupakan hutan rawa gambut, 
namun  belum menyesuaikan 
sesuai dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari Nomor : 
P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 
tentang pedoman penerapan 
Teknik Pemanenan Berdampak 
Rendah (Reduced Impact 
Logging/RIL 

- Terdapat upaya                  PT 
Harapanjaya Makmur Lestari 
melakukan penerapan teknologi 
ramah lingkungan pada 1-2 
tahapan kegiatan perencanaan 
pemanenan dan tahap 
pelaksanaan pemanenan, namun 
masih terdapat tahapan yang 
belum dilaksanakan secara 
menyeluruh terutama pada 
tahapan pasca pemanenan 

 Faktor eksploitasi pada 
pemanenan RKT 2020 adalah 
0.996 (>0,70) 

SEDANG 
- PT. Harapanjaya Makmur Lestari 

telah memiliki Standar Operasi 
Prosedur (SOP) yang mendukung 
dan berhubungan dengan 
pemanfaatan hutan ramah 
lingkungan dan isinya sudah 
sesuai dengan dengan karateristik 
kondisi areal setempat yang 
merupakan hutan rawa gambut, 
dan menyesuaikan sesuai dengan 
Peraturan Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari Nomor : 
P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 
tentang pedoman penerapan 
Teknik Pemanenan Berdampak 
Rendah (Reduced Impact 
Logging/RIL pada saat itu dan 
belum menyesuaikan dengan 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor : 8 
Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 
Lampiran 14. Penerapan Teknik 
RIL serta terdapat upaya PT 
Harapanjaya Makmur Lestari 
melakukan penerapan teknologi 
ramah lingkungan pada 1-2 
tahapan kegiatan perencanaan 
pemanenan dan tahap 
pelaksanaan pemanenan, namun 
masih terdapat tahapan yang 
belum dilaksanakan secara 
menyeluruh terutama pada 
tahapan pasca pemanenan  

- Faktor eksploitasi pada 
pemanenan RKT 2020 adalah 
0.997 (>0,70) 

TETAP 

 

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

BAIK 
- Terdapat dokumen RKT tahun 

2019, revisi RKT tahun 2019 dan 
RKT tahun 2020 beserta 
lampirannya yang disahkan oleh 
Direktur. PT. Harapan Jaya 
Makmur Lestari secara Self 
Approval yang mengacu pada 
dokumen RKU yang sah 

- Terdapat kesesuaian batas 
tanaman pokok, tanaman 
kehidupan dan kawasan lindung 
secara umum  yang tercantum 
dalam peta kerja RKTUPHHK 
telah mengacu kepada rencana 

BAIK 
- Terdapat dokumen RKT tahun 

2020 dan RKT tahun 2021 
beserta lampirannya yang 
disahkan oleh Direktur. PT. 
Harapanjaya Makmur Lestari 
secara Self Approval yang 
mengacu pada dokumen RKU 
yang sah  

- Terdapat kesesuaian batas 
tanaman pokok, tanaman 
kehidupan dan kawasan lindung 
secara umum  yang tercantum 
dalam peta kerja RKTUPHHK 
tahun 2020 dan 2021 telah 

TETAP 
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jangka panjang (penyesuaian 
RKUPHHK dan revisi RKUPHHK), 
yang menggambarkan areal yang 
boleh ditebang 
/dipanen/dimanfaatkan /ditanam/ 
dipelihara beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan 
lindung 

- Terdapat sebagian besar 
implementasi peta kerja  (sebesar 
87,50 %) berupa penandaan 
pada batas blok tebangan / 
dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ 
dipelihara beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan 
lindung   

 Terdapat realisasi kegiatan 
pemanenan pelaksanaan 
RKTUPHHK-HTI tahun 2020 
adalah sebesar 104,83%.  

mengacu kepada rencana jangka 
panjang (Revisi RKUPHHK-HTI 
periode 2017-2026, yang 
menggambarkan areal yang boleh 
ditebang /dipanen/dimanfaatkan 
/ditanam/ dipelihara beserta areal 
yang ditetapkan sebagai kawasan 
lindung. 

- Terdapat sebagian besar 
implementasi peta kerja  (sebesar 
77 %) berupa penandaan pada 
batas blok tebangan / dipanen/ 
dimanfaatkan/ ditanam/ 
dipelihara beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan 
lindung   

- Terdapat realisasi kegiatan 
pemanenan pelaksanaan 
RKTUPHHK-HTI tahun 2021 
adalah sebesar  63,59%. 

 

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

BURUK 
- Kondisi kesehatan finansial PT 

Harapanjaya Makmur Lestari dari 
laporan keuangan tahun 2019 
untuk likuiditas sebesar 4,60 %, 
solvabiltas sebesar 4,60% dan 
rentabilitas negatif   

- Realisasi alokasi dana rata-rata 
pada tahun 2019 dan 2020 
adalah 117 % dari kebutuhan 
kelola hutan yang seharusnya 
namun laporan penatausahaan 
keuangan yang dibuat belum 
berdasarkan Pedoman Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan Hutan 
Produksi (yang telah diaudit oleh 
akuntan publik) 

- Terdapat selisih antara proporsi 
biaya tertinggi yaitu biaya 
penanaman dengan terendah 
yaitu biaya untuk penelitian dan 
pengembangan adalah sebesar 
35,18% dalam kegiatan 
pengelolaan hutan tahun 2019 
dan 2020, dan laporan 
penatausahaan keuangan yang 
dibuat belum berdasarkan 
Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi 
(yang telah diaudit oleh akuntan 
publik) 

- Realisasi kegiatan fisik di 
lapangan belum lancar dengan 
likuiditas yang kecil, dan 
perusahaan belum melaksanakan 
tata kelola keuangan yang baik 
sehingga belum bisa memberikan 
gambaran komitmen perusahaan 
dalam pembiayaan kegiatan 
teknis kehutanan 

- Modal yang ditanam kembali  
kehutan berupa penanaman 
tanaman pokok adan tanaman 

BURUK 
- Kondisi kesehatan finansial PT 

Harapanjaya Makmur Lestari dari 
laporan keuangan tahun 2020 
untuk likuiditas sebesar 32,00 %, 
solvabiltas sebesar 32,00% dan 
rentabilitas negatif   

- Realisasi alokasi dana rata-rata 
pada tahun 2020 dan 2021 
adalah 432 % dari kebutuhan 
kelola hutan yang seharusnya 
namun perusahaan belum 
melaksanakan tata kelola 
keuangan yang baik dan laporan 
penatausahaan keuangan yang 
dibuat belum berdasarkan 
Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi 
(yang telah diaudit oleh akuntan 
publik) 

- Terdapat selisih antara proporsi 
biaya tertinggi yaitu biaya 
pemanenan dengan terendah 
yaitu biaya untuk sarana dan 
prasarana adalah sebesar 51,69 
% dalam kegiatan pengelolaan 
hutan tahun 2020 dan 2021, dan 
laporan penatausahaan keuangan 
yang dibuat belum berdasarkan 
Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi 
(yang telah diaudit oleh akuntan 
publik)   

- Realisasi kegiatan fisik di 
lapangan belum lancar dengan 
likuiditas yang kecil yaitu 32,00 
%, dan perusahaan belum 
melaksanakan tata kelola 
keuangan yang baik sehingga 
belum bisa memberikan 
gambaran komitmen perusahaan 
dalam pembiayaan kegiatan 
teknis kehutanan 

TETAP 
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kehidupan rata-rata terealisasi 
sebesar 100 %, namun realisasi 
biaya penanaman tanaman pokok 
dan tanaman kehidupan tidak 
dapat ditelusuri dari laporan 
keuangan 

 Terdapat realisasi penanaman 
tanaman pokok dan tanaman 
kehidupan yang telah dilakukan 
PT. Harapanjaya Makmur Lestari 
telah mencapai 100 % dengan 
rincian realisasi tanaman pokok 
1.677 Ha dan tanaman 
kehidupan 405 Ha dari yang 
direncanakan 

- Modal yang ditanam kembali  
kehutan berupa penanaman 
tanaman pokok adan tanaman 
kehidupan rata-rata terealisasi 
sebesar lebih dari 100 %, namun 
realisasi biaya penanaman 
tanaman pokok dan tanaman 
kehidupan tidak dapat ditelusuri 
dari laporan keuangan 

- Terdapat realisasi penanaman 
tanaman pokok dan tanaman 
kehidupan yang telah dilakukan 
PT. Harapanjaya Makmur Lestari 
telah mencapai 61 % dengan 
rincian realisasi tanaman pokok 
276,8 Ha dan tanaman kehidupan 
40 Ha dari yang direncanakan. 

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 di alokasikan 
untuk kawasan lindung adalah 
seluas 2.706 ha atau sebesar 
56,38% dari seluruh luas areal 
konsesi yang meliputi : 
KPPN/KPSL (FLEG)  254 ha dan 
Kawasan Lindung Lainnya (FLEG) 
2.252 ha. Seluruh kawasan 
lindung tersebut telah di 
implementasikan dilapangan 
sesuai dengan dokumen 
perencanaan yang ada serta  
dalam penentuannya telah 
mempertimbangkan kondisi 
biofisik serta kondisi spesifiknya. 

 Total panjang batas kawasan 
lindung yang sudah dilakukan 
penandaan batas adalah 
sepanjang 29.548  m (91,62 %).  
Batas kawasan lindung  yang 
sudah dilakukan penadaan batas 
adalah  batas KPPN/KPSL  
sepanjang 16.716 m dan 
kawasan lindung lainnya (Fungsi 
Lindung Ekosistem Gambut)  
sepanjang 12.832 m, sedangkan 
sisanya sepanjang 2.704 m 
belum dilakukan penandaan 
batas. Kegiatan penataan yang 
dilakukan adalah pemasangan 
pal batas berupa patok paralon 
berisi beton berwarna putih 
dengan polet merah pada bagian 
atas pal batas serta  telah 
dipasang papan nama. 

 Kondisi penutupan lahan 
kawasan lindung berdasarkan 
hasil analisa Peta Penafsiran 
Citra Landsat 7 ETM Band 542 
Path/Row 126/60 liputan tanggal 
5 Pebruari 2020 skala 1:100.000, 

BAIK 
 Kawasan lindung yang di 

implementasikan dilapangan 
sudah sesuai dengan dokumen 
perencanaan yang ada yaitu 
dokumen Revisi RKUPHHK-HTI 
Periode 2017 – 2026. Dalam 
pengalokasian Kawasan lindung  
telah mempertimbangkan kondisi 
biofisik serta kondisi spesifiknya 
seperti terdapatnya ekosistem 
gambut, penutupan lahan serta 
keberadaan flora dan fauna 
dilindungi. 

 Batas kawasan lindung yang 
sudah dilakukan penandaan 
batas adalah sepanjang 29.548  
m (91,62 %).  Pada tahun 2021 
auditi tidak melakukan kegiatan 
penadaan batas baru, kegiatan 
yang dilakukan terkait batas 
kawasan lindung adalah hanya 
melakukan pemeliharaan batas 
khususnya yang berbatasan 
dengan Blok RKT 2021. 

 Tidak terdapat gangguan 
terhadap kawasan lindung baik 
berupa illegal logging, 
perambahan, penguasaan areal 
maupun kebakaran hutan dan 
kondisi penutupan lahan 
kawasan lindung tersebut  
seluruhnya (100%) berupa hutan 
rawa sekunder. 

 Auditi telah melakukan kegitan 
pemulihan ekosistem gambut 
sesuai dengan   Keputusan 
Direktur Jenderal Pengendalian 
Pencemaran Dan Kerusakan 
Lingkungan  Nomor: 
SK.106/PPKL/PKG/PKL.0/9/2018 
tahun 2018, namun berdasarkan 
hasil pengukuran terhadap Tinggi 
Muka Air Tanah (TMAT) 
menunjukan bahwa jumlah 
komulatif sumur pantau yang 
termasuk baik belum memenuhi 
standar yang telah di tetapkan 

TETAP 
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menunjukan bahwa seluruhnya 
(100%) berupa hutan sekunder. 

 Tidak terdapat gangguan 
terhadap kawasan lindung baik 
berupa kebakaran, illegal 
logging, dan perambahan 
atauanpun claim areal oleh 
masyarakat, namun demikian 
auditi belum memiliki bukti 
secara dokumen adanya 
kepastian pengakuan dari para 
pihak, khususnya dari 
masyarakat sekitar areal konsesi. 

 Terdapat dokumen laporan hasil 
pengelolaan kawasan lindung 
berupa Laporan Pelaksanaan Izin 
lingkungan  yang di buat setiap 
semester, Laporan bulanan K3L 
Departemen Enviro dan 
Departemen Enviro,  berita acara 
hasil kegiatan dan tally sheet  
serta peta 

dalam Peraturan Dirjen PPKL No 
10 tahun 2018 

 Auditi belum memiliki bukti 
secara dokumen adanya 
kepastian pengakuan dari para 
pihak terhadap kawasan lindung 
yang terdapat di areal kerjanya, 
khususnya dari masyarakat 
sekitar areal konsesi. 

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

 3.2. Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

BAIK 
 Auditi sudah memiliki prosedur 

sebagai acuan dalam 
pelaksanaan kegiatan 
perlindungan hutan yang 
mencakup seluruh jenis  
gangguan yang ada. Dalam 
prosedur tersebut terdapat 
langkah-langkah dalam 
perlindungan hutan sesuai 
dengan jenis-jenis gangguan 
yang ada, dan terdapat 
pendekatan-pendekatan 
persuasif-partisipatif, edukatif 
dan represif serta  sudah 
memiliki legalitas. 

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

 Terdapat lembaga yang 

bertanggung jawab dalam 

penanganan perlindungan hutan 

yaitu yang menangani kebakaran 

hutan dan lahan adalah 

Departemen K3L,  untuk 

penanganan  masalah 

pengamanan hutan adalah  

security,  sedangkan 

penanganan hama penyakit 

BAIK 
 Sudah tersedia prosedur untuk 

pelaksanaan kegiatan 
perlindungan hutan yaitu 
prosedur Perlindungan Hutan, 
Pengendalian Kebakaran  Hutan 
dan Lahan,   dan Penangulangan 
Hama dan Penyakit Terpadu. 
Prosedur yang tersedia sudah 
memiliki legalitas dan sudah 
mencakup seluruh jenis  
gangguan yang ada. 

 Tersedia sarana prasarana untuk 
penanganan kebakaran hutan 
dan lahan maupun penanganan 
hama dan penyakit. Ketersediaan  
sarana prasana untuk 
penanganan kebakaran hutan 
dan lahan sudah sesuai dengan 
Permen LHK No. 
P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/201
6 baik jenis maupun jumlahnya.   

 Auditi sudah memiliki lembaga 

dan sumberdaya manusia untuk 

penangnangn perlindungan 

hutan. Bagian yang secara 

spesifik menangani untuk 

kebakaran hutan adalah 

Departemen K3L, sedangkan 

untuk dalam hal penanganan 

hama penyakit dilakukan oleh 

pihak group RAPP. Ketersediaan 

sumberdaya manusia untuk  

penanganan kebakaran hutan 

dan lahan, jumlah anggota Regu 

Inti RPK telah sesuai dengan 

ketentuan, namun kualifikasi 

personel regu inti belum 

seluruhnya memiliki kompetensi 

di bidang pengendalian 

kebakaran hutan. 

TETAP 
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dilakukan oleh pihak group RAPP. 

Ketersediaan sumberdaya 

manusia untuk  penanganan 

kebakaran hutan dan lahan, 

jumlah anggota Regu Inti RPK 

telah sesuai dengan ketentuan, 

namun kualifikasi personel regu 

inti belum seluruhnya memiliki 

kompetensi di bidang 

pengendalian kebakaran hutan. 

 Auditi sudah membuat rencana 
kerja untuk penanganan 
gangguan tersebut sebagaimana 
tertuang dalam dokumen 
Objective Target and 
Management Program Bagian 
K3L. Kegiatan perlindungan 
diimplementasikan melalui 
tindakan tertentu dengan  
mempertimbangkan seluruh jenis 
gangguan yang ada dimana 
implementasi terhadap kegiatan 
perlindungan hutan dilakukan 
secara preemtif dan preventif 

 Tersedia rencana kerja untuk 
penanganan gangguan tersebut 
sebagaimana tertuang dalam 
dokumen Objective Target and 
Management Program Bagian 
K3L. Kegiatan perlindungan 
diimplementasikan melalui 
tindakan tertentu dengan  
mempertimbangkan seluruh jenis 
gangguan yang ada dimana 
implementasi terhadap kegiatan 
perlindungan hutan dilakukan 
secara preemtif dan preventif. 

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

BAIK 

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

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

 Pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air 
dilakukan oleh Bagian K3L yang 
berada di bawah Kepala 
Lapangan. Jumlah personil yang 
menangani kegiatan 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 

BAIK 
 Dalam rangka pengelolaan dan 

pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air akibat adanya 
kegiatan pengusahaan hutan 
tanaman auditi sudah memiliki 
prosedurnya.  Prosedur yang 
tersedia  sudah mencakup 
penanganan seluruh dampak 
yang akan timbul akibat 
pengusahaan hutan tanaman. 

 Auditi telah memiliki sarana 
prasarana untuk pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air akibat 
pengusahaan hutan tanaman. 
Ketersediaan sarana prasarana 
tersebut  baik jumlah maupun 
fungsinya sudah sesuai dengan 
yang dipersyaratkan dalam 
dokumen UKL dan UPL dan 
dalam kondisi baik. 

 Terdapat sumberdaya manusia 
untuk menangani kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air 
yaitu bagian K3L dengan jumlah 
personil sebagai pelaksana di 
lapangan sebanyak 3 orang dan 
1 orang  diantaranya sudah 
memiliki sertifikat sebagai Ganis-
PHPL Binhut. 

 Untuk melakukan kegiatan 
pengelolaan dampak terdapa 
tanah dan air auditi sudah 
membuat rencana kerjanya yang 
tertuang dalam dokumen Tujuan, 
Sasaran dan Program 
Lingkungan, Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja dan disusun 
mengacu pada dokumen UKL 

TETAP 
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Kesehatan Kerja yang disusun 
mengacu pada dokumen UKL 
dan UPL.  Kegiatan pengelolaan 
dampak terhadap tanah dan air 
sudah dilakukan sesuai dengan  
yang dipersyaratkan dalam 
dokmen 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. 

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

 

dan UPL.  Implementasi 
pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air sudah dilakukan 
sesuai dengan  yang 
dipersyaratkan dalam dokmen 
UKL dan UPL. 

 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, 

oksidadi pirit, kualitas air serta 

pematauan kebakaran hutan dan 

lahan. Namun demikian auditi 

belum melakukan kegiatan 

pemantauan terhadap limbah 

(limbah B3 maupun limbah 

domestik). 

 Berdasarkan hasil pemantauan 
menunjukan bahwa terdapat 
dampak akibat kegiatan 
pemanfaatan hutan terhadap 
tanah dan air berupa perubahan 
iklim mikro, sifat fisik tanah, 
maupun kualitas air. Secara 
umum komponen lingkungan 
yang dipantau memiliki nilai yang 
masih di bawah baku mutu 
lingkungan yang disarankan dan 
bila dibandingkan dengan kondisi 
rona lingkungan awal tidak 
menunjukan adanya peningkatan 
dampak yang sangat signifikan 
terhadap tanah dan air, 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 

 Untuk kegiatan identifikasi flora 
dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik 
prosedur yang digunakan adalah 
Prosedur Identifikasi Flora dan 
Fauna (HML-SOP-LIN-011). 
Dalam prosedur tersebut telah di 
uraikan metoda identifikasi status 
perlindungan flora dan fauna 
yang mengacu pada paraturan 
perundangan yang berlaku serta  
sudah menggambarkan kegiatan 
identifikasi flora dan fauna yang 
mencakup seluruh jenis flora dan 
fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah 
dan endemik. 

 Kegiatan identifikasi belum 
dilakukan pada seluruh kawasan 
lindung, sehingga informasi 

BAIK 
 Prosedur yang digunakan dalam 

kegiatan identifikasi flora dan 

fauna dilindungi adalah prosedur 

Identifikasi Flora dan Fauna 

(SOP-LIN-011). Prosedur yang 

tersedia sudah memiliki legalitas 

serta sudah menggambarkan 

kegiatan identifikasi flora dan 

fauna yang mencakup seluruh 

jenis flora dan fauna yang 

dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan 

endemik. 

 Areal kawasan lindung yang 
sudah di lakukan  identifikasi 
flora dan fauna dilindungi 
dan/atau  langka, jarang, 
terancam punah dan endemik 
baru pada  KPPN/KPSL 
sedangkan pada Kawasan 
Lindung Lainnya lainnya (Fungsi 

TETAP 
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mengenai keberadaan flora dan 
fauna dilindungi yang tersedia 
belum menggambarkan 
keberadaan flora dan fauna 
dilindungi pada seluruh areal 
kerja auditi 

Lindung Ekositem Gambut)  
belum dilakukan, 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: 
- Luasan terten tu 

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

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

SEDANG 

 Acuan yang di gunakan untuk 
kegiatan pengelolaan flora 
dilindungi adalah prosedur 
Pengelolaan Flora Dilindungi 
(HML-SOP-LIN-007). Prosedur 
yang tersedia belum 
menguraikan tentang 
pengelolaan terhadap spesies 
flora dilindungi dan/atau jarang 
langka dan terancam punah dan 
endemik yang berada di dalam 
areal konsesi. 

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

 Informasi mengenai kondisi flora 
dlindungi yang tersedia baru 
pada kawasan  lindung 
KPPN/KPSL sedangkan pada 
Kawasan Lindung Lainnya (belum 
ada, sehingga belum 
menggambarkan informasi 
kondisi keseluruhan flora 
dilindungi yang terdapat di areal 
konsesinya. 

SEDANG 

 Prosedur yang di gunakan untuk 

kegiatan pengelolaan flora 

dilindungi adalah prosedur 

Pengelolaan Flora Dilindungi 

(SOP-LIN-007). Prosedur yang 

tersedia belum menggambarkan 

kegiatan pengelolaan terhadap 

seluruh jenis flora yang 

dilindungi dan/atau langka, 

jarang, terancam punah dan 

endemik yang terdapat di areal 

kerjanya. 
 Kegiatan pengelolaan yang 

dilakukan  belum  secara spesifik 
ditujukan terhadap jenis 
dilindungi hasil kegiatan 
identifikasi. Selain itu auditi 
belum membuat peta 
penyebarannya serta belum ada 
upaya untuk 
pengembangan/penanaman  
jenis-jenis  flora dilindungi 
tersebut. 

 Belum tersedia informasi terkait 
kondisi seluruh flora dlindungi 
yang yang terdapat di areal 
konsesinya, mengingat kegiatan 
identifikasi belum dilakukan pada 
seluruh kawasan lindung. 
Informasi mengenai kondisi flora 
dlindungi yang tersedia baru 
pada kawasan  lindung 
Sempadan Sungai dan 
KPPN/KPSL, sehingga belum 
menggambarkan informasi 
kondisi keseluruhan flora 
dilindungi yang terdapat di areal 
konsesinya 

TETAP 

 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 

 Terdapat beberapa prosedur 
untuk pengelolaan fauna 
dilindungi yaitu Prosedur 
mengenai pengelolaan dan 
pemantauan satwa liar 
dilindungi, Prosedur mengenai 
pengelolaan dan pemantauan 
serangga/insekta dan Prosedur 
mengenai pengelolaan dan 
pemantauan ikan. Namun 
demikian  khususnya untuk 
prosedur Pengelolaan dan 
Pemantauan Satwa Liar 
Dilindungi belum menguraikan 
tentang pengelolaan terhadap 

SEDANG 
 Tersedia prosedur untuk 

pengelolaan fauna dilindungi 
namun dalam prosedur tersebut 
belum menguraikan tentang 
pengelolaan terhadap masing-
masing spesies fauna (mamalia, 
reptile, aves) dilindungi dan/atau 
jarang langka dan terancam 
punah dan endemik yang berada 
di dalam areal konsesi sesuai 
hasil identifikasi, serta belum 
memiliki prosedur untuk 
pengelolaan harimau, termasuk 
dalamnya mencakup penanganan 
konflik antara harimau dengan 
manusia. 

TETAP 
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masing-masing spesies fauna 
(mamalia, reptil, aves) dilindungi 
yang berada di dalam areal 
konsesi sesuai hasil identifikasi 
serta belum memiliki prosedur 
untuk pengelolaan harimau. 

 Kegiatan pengelolaan fanua 
dilindungi yang dilakukan auditi 
belum spesifik untuk masing-
masing kelas mamalia dan aves 
dan belum ada upaya signifikan  
dalam rangka pengelolaan fauna 
dilindungi seperti meningkatkan 
kualitas habitat melalui 
pengembangan sumber pakan 
satwa. 

 Belum ada informasi secara 
lengkap mengenai gambaran 
umum kondisi fauna dilindungi 
terutama mengenai Indeks 
Keanekaragaman (H’)  maupun 
Indeks Nilai Pentingnya. Namun 
demikian dengan semakin 
berkurangnya frekuensi 
perjumpaan dengan jenis fauna 
dilindungi sebagiamana tertuang 
dalam dokumen UKL dan UPL 
mengindikasikan adanya 
penurunan baik jenis maupun 
jumlahnya.  Terdapat upaya 
untuk dari manajemen untuk 
menjaga kondisi fauna dilindungi 
tersebut melaui kegiatan Patroli , 
pemasangan papan larangan dan 
sosialisasi 

 Terdapat rencana untuk 
pengelolaan fauna dilindungi. 
Namun demikian kegiatan 
pengelolaan fanua dilindungi 
yang dilakukan auditi belum 
spesifik untuk masing-masing 
kelas mamalia dan aves dan 
belum ada upaya signifikan  
dalam rangka pengelolaan fauna 
dilindungi seperti meningkatkan 
kualitas habitat melalui 
pengembangan sumber pakan 
satwa. 

 Berdasarkan data keberadaan 
fauna dilindungi hasil identifikasi 
dengan yang tercantum dalam 
dokumen UKL dan UPL 
menunjukan adanya penurunan 
jumlah dan jenis fauna dilindungi 
yang terdapat di areal konsesi. 
Penurunan tersebut akibat 
penurunan kualitas dan kuantitas 
habitat maupun gangguan secara 
langsung terhadap jenis fauna 
tersebut. Terdapat upaya untuk 
dari auditi untuk menjaga kondisi 
fauna dilindungi tersebut melaui 
kegiatan Patroli , pemasangan 
papan larangan dan sosialisasi. 

4. SOSIAL    

 

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

BAIK 

 Auditi dapat mendokumentasikan 
pemanfaatan SDA/SDH 
setempat, diantaranya dengan 
penelusuran sejarah desa dan 
pola penguasaan lahan.  
Keberadaan wilayah desa yang 
berada  dipinggir sungai 
dimanfaatkan penduduk untuk 
mendapatkan hasil sungai. 
Jauhnya jarak dan ketiadaan 
akses membuat masyarakat tidak 
dapat menjangkau wilayah kerja 
PT Harapanjaya Makmur Lestari. 
Untuk rencana pemanfaatan SDH 
oleh pemegang izin, dicantumkan 
dalam Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
pada Hutan Tanaman Industri, 
tahun 2017 – 2026, dan Rencana 
Kerja Tahunan Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
pada Hutan Tanaman Industri 
tahun 2020 

 Auditi mempunyai mekanisme 
tata batas areal untuk kebutuhan 
internal dalam bentuk Standar 

BAIK 

 Auditi telah mendokumentasikan 
pengetahuan umum mengenai 
masyarakat di sekitar 
perusahaan, yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik Riau, dan 
monografi Desa. Terdapat revisi 
RKUPHHK-HTI tahun 2017 – 
2026 yang menjelaskan  
perubahan rencana penataan 
ruang yaitu; kawasan 
perlindungan setempat luasnya 
2.706 Ha (56,38 %), areal 
tanaman pokok luasnya 1.677 Ha 
(34,94 %) dan Areal tanaman 
kehidupan luasnya 417 Ha (8,68 
%). RKTPHHK-HTI tahun 2021 
telah memuat rencana manfaat 
sosial yang ingin dicapai dari 
kegiatan pemberdayaan 
masyarakat. Auditi juga telah 
mengidentifikasi hak hak 
masyarakat adat. Wawancara 
dengan Kades Pangkalan Terap 
dan Sekretaris Desa Kuala 
Panduk diketahui masyarakat 
tidak mencari hasil hutan bukan 

TETAP 
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Operasional Prosedur (SOP). SOP 
yang dimiliki adalah SOP tata 
batas areal konsesi dan SOP 
pemeliharaan tata batas areal 
konsesi.  Auditi juga telah 
memiliki SOP terkait 
penyelesaian konflik batas 
kawasan berupa SOP protokol 
resolusi konflik dan SOP 
perlindungan hutan. Bila terjadi 
permasalahan lahan dengan 
masyarakat dapat diselesaikan 
dengan pemberian kompensasi 
atau ganti rugi, program CSR dan 
kemitraan kontrak logging.  
Namun perusahaan belum 
membuat aturan yang jelas 
dalam pelaksanaan pembuatan 
batas partisipatif bersama 
masyarakat, bilamana ditemukan 
pemukiman dan lahan garapan 
masyarakat didalam areal kerja 

 Auditi telah menunjukkan 
komitment untuk memberi 
pengakuan pada hak hak dasar 
masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfataan SDH, 
melalui penyediaan mekanisme 
pendukung. Mekanisme itu telah 
disusun dalam bentuk Standar 
Operasional Prosedur. Beberapa 
SOP yang dimiliki adalah SOP 
Survey Data Masyarakat, SOP 
Sosialisasi dan Pelaporan 
Kegiatan CD, SOP Pengajuan dan 
Pelaksanaan Program, SOP 
Program Pengembangan 
Perekonomian Pedesaan, SOP 
Program Pengembangan 
Infrastruktur Sosial. Dan satu 
Instruksi Kerja tentang yang 
identifikasi awal hasil hutan 
bukan kayu. SOP yang dimiliki 
sudah lengkap dan dapat 
digunakan dalam pengakuan hak 
hak masyarakat untuk 
menentukan model 
pembangunan yang sesuai bagi 
mereka sendiri dalam 
perencanaan pemanfataan SDH 

 Areal kerja PT Harapanjaya 
Makmur Lestari bersebelahan 
dengan areal  kerja perusahaan 
lain, seperti; Sebelah Utara 
bersebelahan dengan             PT 
Madukoro Lestari dan PT Yos 
Raya Timber, Timur dengan PT 
Gemilang Citra Nusantara, 
Selatan dengan Restorasi 
Ekosistem Riau,     PT Gemilang 
Citra Nusantara dan Barat 
dengan PT RAPP. Hasil klarifikasi 
lapangan dan pengecekan 
dokumen batas, dapat 
disimpulkan bahwa tidak ada 
areal masyarakat langsung 
bersinggungannya dengan areal 
kerja perusahaan. Jarak yang 

kayu di areal kerja perusahaan 
karena lokasinya yang jauh dari 
pemukiman 

 Telah ditunjukkan bukti 
pemenuhan CAR’s pada penilikan 
ke-3, dengan adanya Work 
Instruction Penataan Batas 
Partisipatif. Sosialisasi rencana 
penataan batas dilakukan oleh 
humas yang ditunjuk, bersama 
sama dengan para pihak kepada 
seluruh lapisan yang terkait, 
seperti Kades, Kadus, tokoh 
masyarakat dan pemilik lahan 
serta pihak Kecamatan. Auditi 
masih mendokumentasikan 
dengan baik sejumlah SOP 
sebagai Mekanisme Pembuatan 
Batas Kawasan Secara Parsitipatif 
dan Penyelesaian Konflik Batas 
Kawasan. SOP yang dimiliki 
adalah: SOP Tata batas areal 
konsesi, SOP Protokol Resolusi 
Konflik dan SOP Perlindungan 
Hutan  

 Auditi masih mendokumentasikan 
dengan baik, mekanisme 
pengakuan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfataan SDH, 
yang disusun dalam bentuk 
Standar Operasional Prosedur. 
SOP yang dimiliki adalah; SOP 
Survey Data Masyarakat, SOP 
Sosialisasi dan Pelaporan 
Kegiatan CD,  SOP Pengajuan 
dan Pelaksanaan Program, SOP 
Program Pengembangan 
Perekonomian Pedesaan dan SOP 
Program Pengembangan 
Infrastruktur Sosial. SOP yang 
dimiliki dan telah dijabarkan 
diatas, sudah lengkap dan dapat 
digunakan untuk memberi 
pengakuan terhadap hak hak 
dasar masyarakat hukum adat 
dan masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfataan SDH  

 PT Harapanjaya Makmur Lestari 
mempunyai tanda tanda patok 
yang menunjukkan batas 
konsesi. Terdapat peta lokasi 
desa desa sekitar perusahaaan, 
Skala 1:400.000 memberikan 
gambaran jarak Desa ke batas 
konsesi PT Harapanjaya Makmur 
Lestari adalah; jarak ke Desa 
Pangkalan Terap 15 km dan 
jarak dari batas konsesi PT 
Harapanjaya Makmur Lestari ke 
Desa Kuala Panduk  adalah 13 
km. Areal kerja PT Harapanjaya 
Makmur Lestari  telah memiliki 
kejelasan batas dengan 
perusahaan disekitarnya. 
Terdapat jalan dan kanal yang 
membuat batas yang jelas 
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jauh dari desa menuju areal 
kerja juga turut membatasi akses 
masyakat untuk membuka 
ladang dan pemukiman di areal 
perusahaan 

 Dokumen pengakuan terhadap 
luas dan batas areal kerja 
perusahaan yang menjadi dasar 
bagi perusahaan adalah 
Keputusan Bupati Pelalawan 
Nomor 
522.21/IUPHHKHT/I/2003/016 
dan keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia no 
SK.6027/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tentang 
persetujuan revisi RKUPHHK-HTI. 
Peta skala 1:100.000, 
menunjukkan adanya kejelasan 
luas areal kerja pemegang izin 
yaitu ± 4.800 ha dilengkapi 
dengan keterangan batas areal 
kerja perusahaan. Namun 
perusahaan belum dapat 
menunjukkan persetujuan tertulis 
dari masyarakat tentang luas dan 
batas areal kerja perusahaan 

dengan perusahaan 
disekelilingnya  

 PT Harapanjaya Makmur Lestari 
telah mendapatkan pengakuan 
formal dari pemerintah untuk 
mengelola areal seluas 5.086,44 
Ha yang tercantum dalam 
beberapa izin dan Surat 
Keputusan. Auditi belum dapat 
menunjukkan adanya bukti 
pemenuhan Cars pada penilikan 
ke-3 yang meminta perusahaan 
untuk mendapatkan persetujuan 
tertulis dari masyarakat tentang 
luas dan batas areal kerja 
perusahaan. Terdapat berita 
acara telah dilaksanakan 
sosialisasi terpadu, namun auditi 
belum dapat menunjukkan 
materi sosialisasi mengenai luas 
dan batas areal konsesi 

 

4.2. Implementasi 
tanggung jawab 
sosial perusahaan  
sesuai dengan 
peraturan dan 
perun-dangan yang 
berlaku. 

BAIK 

 Auditi telah menunjukkan 
kesediaan untuk melaksanakan 
tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat yang ditunjukkan 
dalam dokumen RKUPHHK-HTI  
tahun 2017 – 2026 dan 
RKTPHHK-HTI  tahun 2020 . 
Disebutkan  kemitraan dengan 
masyarakat akan dilakukan 
dalam pengelolaan tanaman 
kehidupan dan kemitraan dalam 
segmen segmen kegiatan HTI. 
Komitmen lainnya dapat dilihat 
dengan telah disepakatinya  MOU 
tanaman kehidupan dengan Desa 
Pangkalan Terap dan Desa Kuala 
Panduk 

 Masih terdokumentasi dengan 
baik  mekanisme untuk 
melaksanakan tanggung jawab 
sosial kepada masyarakat sekitar, 
seperti; SOP Sosialisasi dan 
Pelaporan Kegiatan Community 
Development, SOP Pengajuan 
Pelaksanaan Program, SOP 
Program Pengembangan 
Perekonomian Pedesaan dan SOP 
Program Pengembangan 
Infrastruktur Sosial. Mekanisme 
pemberian nilai manfaat tanaman 
kehidupan telah diatur dalam 
MoU tanaman kehidupan yang 
sudah disepakati dengan 
masyarakat desa dan dicatatkan 
pada kantor notaris. 

 Auditi telah melaksanakan 
sosialisasi tentang hak dan 

BAIK 
 Auditi telah membuat 

Perencanaan tanggung jawab 
sosial dalam revisi RKUPHHK-HTI 
tahun 2017–2026, dengan 
penyediaan areal tanaman 
kehidupan. Rencana penataan 
ruang dalam revisi RKUPHHK-
HTI tahun 2017-2026 adalah; 
kawasan perlindungan setempat 
luasnya 2.706 Ha (56,38 %), 
areal tanaman pokok luasnya 
1.677 Ha (34,94 %) dan areal 
tanaman kehidupan luasnya 417 
Ha (8,68 %). PT Harapanjaya 
Makmur Lestari  telah 
menunjukkan komitmen kepada 
masyarakat sekitar, dengan 
penandatanganan MOU tanaman 
kehidupan dengan Desa 
Pangkalan Terap dan Desa Kuala 
Panduk  

 Auditi masih mendokumentasikan 
dengan baik mekanisme 
pelaksanaan pemenuhan 
tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat, yang disusun dalam 
bentuk Standar Operasional 
Prosedur. SOP yang dimiliki 
antara lain: SOP Survey Data 
Masyarakat, SOP Sosialisasi dan 
Pelaporan Kegiatan CD, SOP 
Pengajuan dan Pelaksanaan 
Program, SOP Program 
Pengembangan Perekonomian 
Pedesaan  dan Terdapat SOP 
Program Pengembangan 
Infrastruktur Sosial. Mekanisme 

TETAP 
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kewajiban kepada masyarakat 
desa. Sehubungan dengan 
protokol kesehatan dalam rangka 
mencegah penyebaran covid 19, 
sosialisasi tahun 2020 dilakukan 
dengan mengundang beberapa 
perwakilan saja dari Desa Kuala 
Panduk dan Desa Pangkalan 
Terap. Disampaikan juga 
pengajuan permintaan kepada 
perusahaan, harus dilengkapi 
dengan persetujuan dari 
pemerintahan desa dan proposal 
kegiatan. Terdapat foto dan 
berita acara pelaksanaan 
sosialisasi. Sekretaris Desa Kuala 
Panduk, Darwis mengatakan 
meskipun perusahaan belum 
mengumumkan secara terbuka 
tentang kebutuhan dan 
perekrutan SDM,  masyarakat 
desa belum tertarik untuk 
bekerja pada bidang HTI 

 Realisasi pemenuhan tanggung 
jawab sosial telah ditunjukkan 
dengan beberapa kali 
penyerahan bantuan kepada 
Desa Kuala Panduk dan Desa 
Pangkalan Terap, seperti; 
perlengkapan penunjang pada 
Pusat Kesehatan Desa untuk 
Desa Kuala Panduk sebesar Rp 
3.583.000.- dan perlengkapan 
olah raga pemuda untuk Desa 
Kuala Panduk Rp 4.723.000,-. 
Perusahaan juga telah 
menunjukkan kepedulian 
pengurangan dampak pandemic 
covid 19, pada masyarakat 
melalui bantuan paket sembako; 
kepada DLHK propinsi Riau Rp 
9.927.500,- dan langsung kepada 
masyarakat Desa Rp 7.998.000. 
Namun perusahaan belum dapat 
menunjukkan  laporan yang 
menyebutkan informasi 
penggunaan dana nilai manfaat 
tanaman kehidupan oleh 
pemerintahan Desa 

 Terdapat bukti realisasi 
pemenuhan tanggung jawab 
sosial kepada Desa Kuala Panduk 
dan Desa Pangkalan Terap, 
seperti; berita acara penyerahan 
perlengkapan penunjang pada 
Pusat Kesehatan Desa untuk 
Desa Kuala Panduk sebesar Rp 
3.583.000.- dan berita acara 
penyerahan perlengkapan olah 
raga pemuda untuk Desa Kuala 
Panduk sebesar Rp 4.723.000,-. 
Untuk bantuan kepedulian 
dampak pandemic covid 19, juga 
telah didokumentasikan dengan 
baik penyerahan paket sembako 
kepada DLHK propinsi Riau Rp 
9.927.500,- dan langsung kepada 

penyerahan bagi hasil tanaman 
kehidupan telah diatur dalam 
MoU tanaman kehidupan. 
Ketentuan dalam MOU tanaman 
kehidupan dan SOP yang 
tersedia sudah jelas dan  dapat 
dijadikan panduan untuk 
pelaksanakan tanggung jawab 
sosialnya kepada masyarakat  

 Auditi telah melakukan kegiatan 
sosialisasi mengenai hak dan 
kewajiban pemegang izin 
UPHHK-HTI kepada masyarakat 
di sekitar PT Harapanjaya 
Makmur Lestari. Sosialisasi di 
Desa Kuala Panduk telah 
dilaksanakan pada tanggal 10 
Februari 2021 dan di Desa 
Pangkalan Terap telah 
dilaksanakan pada tanggal 10 
Februari 2021. Pelaksanaan 
sosialisasi dilakukan secara 
terpadu, dengan penyampaian 
beberapa materi sekaligus pada 
saat yang sama. Auditi belum 
dapat menunjukkan bukti 
pemenuhan Cars pada penilikan 
ke-3, dimana perusahaan diminta 
untuk melakukan sosialisasi 
dengan materi yang terpisah  

 Auditi telah merealisasikan 
sebagian pemenuhan tanggung 
jawab sosial kepada masyarakat 
sekitar, yang ditunjukkan dengan 
beberapa penyerahan bantuan 
kepada Desa Kuala Panduk dan 
Desa Pangkalan Terap. Bantuan 
yang telah diserahkan adalah 
perbaikan jalan Desa Kuala 
Panduk sepanjang 5,5 Km, 
bantuan paket sembako ke Desa 
Pangkalan Terap sebanyak 20 
paket dan bantuan untuk 
pertanian berupa mesin pemotong 
rumput di Desa Pangkalan Terap. 
Namun auditi belum dapat 
menunjukkan bukti adanya 
laporan monitoring penggunaan 
dana bagi hasil tanaman 
masyarakat di desa, sebagai 
pemenuhan Cars pada penilikan 
ke-3  

 Auditi memiliki bukti laporan 
berkala pelaksanaan Community 
Development PT Harapanjaya 
Makmur Lestari untuk triwulan 
III (Juli – September) tahun 
2021 telah disampaikan kepada 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan propinsi Riau. 
Kegiatan perbaikan jalan di Desa 
Kuala Panduk telah 
didokumentasikan dengan baik 
mulai dari penerimaan proposal, 
pengajuan permintaan dana ke 
manajemen dan foto kegiatan. 
Untuk kegiatan di Desa 
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masyarakat Desa sebanyak 50 
paket. Setiap paket terdiri dari 5 
lier beras, 1 liter minyak goreng 
dan 1 dus mie instan. 

Pangkalan Terap, telah dibuat 
dokumentasi penyerahan 
bantuan paket sembako 
sebanyak 20 paket dan 
dokumentasi penyerahan 
bantuan untuk pertanian berupa 
mesin pemotong rumput  

 

4.3. Ketersedia an 

mekanisme dan 

implementasi  distri 

busi manfaat  yang 

adil antar para pihak 

SEDANG 

 Auditi telah mempunyai laporan 

yang menunjukkan pengetahuan 

dan informasi tentang 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, 

seperti; Laporan Social Impact 

Assessment, tahun 2019, 

dokumen upaya pengelolaan 

lingkungan PT Harapanjaya 

Makmur Lestari, Profil Desa Kuala 

Panduk 2019, data sosial Desa 

Kuala Panduk 2019 dan data 

sosial Desa Pangkalan Terap 

2019.  Informasi lainnya 

diperoleh dari data sekunder 

yang disusun oleh Badan Statistik 

Kabupaten Pelalawan, yaitu;  

Kecamatan Teluk Meranti dalam 

angka 2019, Kecamatan 

Pelalawan dalam angka 2019 dan 

Kabupaten Pelalawan dalam 

angka 2019. Dokumen dan data 

yang dimiliki sudah cukup 

lengkap memberikan gambaran 

tentang masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat 

yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH. 

 PT Harapanjaya Makmur Lestari 

masih menjaga dan 

mendokumentasikan Standar 

Operasional Prosedur yang 

mendukung peningkatan peran 

serta dan aktifitas ekonomi 

masyarakat. SOP itu antara lain; 

SOP Survey Data Masyarakat, 

SOP Sosialisasi dan Pelaporan 

Kegiatan CD,  SOP Pengajuan 

dan Pelaksanaan Program, SOP 

Program Pengembangan 

Perekonomian Pedesaan dan SOP 

Program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial. SOP yang 

dimiliki telah cukup dan jelas 

mekanisme peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat. 

Namun Auditi belum bisa 

menunjukkan pemenuhan CAR’s 

pada penilikan ke-2 yang 

meminta penyediaan mekanisme 

SEDANG 

 Auditi memiliki beberapa 

dokumentasi mengenai 

masyarakat di sekitar, seperti; 

laporan Social Impact 

Assessment, tahun 2019, 

dokumen upaya pengelolaan 

lingkungan PT Harapanjaya 

Makmur Lestari, Monografi Desa 

Kuala Panduk 2020 dan 

Monografi Desa Pangkalan Terap 

2020. Data lain diperoleh dari 

Badan Statistik Kabupaten 

Pelalawan, yaitu;  Kecamatan 

Teluk Meranti dalam angka 

2020, Kecamatan Pelalawan 

dalam angka 2020 dan 

Kabupaten Pelalawan dalam 

angka 2021. Informasi dan data 

yang dimiliki auditi cukup 

lengkap dan memberi gambaran 

tentang masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat 

yang terlibat, tergantung, 

terpengaruh oleh aktivitas 

pengelolaan SDH  

 Auditi masih mendokumentasikan 

dengan baik mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktifitas ekonomi masyarakat, 

yang disusun dalam bentuk 

Standar Operasional Prosedur 

(SOP). SOP yang dimiliki adalah;  

SOP Survey Data Masyarakat, 

SOP Sosialisasi dan Pelaporan 

Kegiatan CD,  SOP Pengajuan 

dan Pelaksanaan Program, SOP 

Program Pengembangan 

Perekonomian Pedesaan dan SOP 

Program Pengembangan 

Infrastruktur Sosial. Auditi belum 

bisa menunjukkan mekanisme 

atau monitoring penggunaan nilai 

manfaat tanaman kehidupan 

yang dikelola oleh pemerintah 

Desa untuk memenuhi Cars  

pada penilikan ke-3  

 Dokumen rencana yang dimiliki 

auditi untuk peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat adalah; revisi 

RKUPHHK-HTI tahun 2017 – 

2026, RKTUPHHK-HTI tahun 

2021 dan rencana operasional 

TETAP 
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atau rencana penggunaan nilai 

manfaat tanaman kehidupan 

yang dikelola oleh pemerintah 

Desa 

 Auditi telah memiliki rencana 

kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat dalam dokumen 

perencanaan awal yaitu; 

Rencana Kerja Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

pada Hutan Tanaman Industri, 

tahun 2017 – 2026 dan Rencana 

Kerja Tahunan Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

pada Hutan Tanaman Industri 

tahun 2020.  Sasaran kemitraan 

dengan masyarakat mencakup 2 

hal yaitu; Kemitraan dalam 

pengelolaan tanaman kehidupan, 

dan kemitraan dalam segmen 

segmen kegiatan HTI antara lain 

dalam penyiapan lahan, 

penanaman, pemeliharaan dan 

pemanenan. Namun belum dapat 

ditunjukkan adanya rencana 

strategis program peningkatan 

ekonomi dengan menggunakan 

salah satu metode perencanaan 

program seperti logical frame 

work. Logical frame work berisi 

informasi seperti; tujuan 

kegiatan, sasaran, waktu 

pelaksanaan, biaya dan indikator 

keberhasilan kegiatan 

 Auditi telah merealisasikan 

kegiatan peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan atau 

masyarakat setempat melalui 

program budidaya kerbau. 

Bantuan kerbau diterima oleh 

kelompok tani Jaya Bersama 

untuk selanjutnya akan 

dibudidayakan dengan sistem 

bergulir. Namun program 

ekonomi belum dilaksanakan 

merata disemua Desa binaan. 

Program ekonomi tidak 

dilaksanakan di Desa Pangkalan 

Terap karena tidak ada 

permohonan dari pihak Desa. 

 Auditi telah menyampaikan 

laporan pelaksanaan Community 

Development kepada Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan propinsi Riau, untuk 

triwulan III, tahun 2020. 

Terdapat berita acara untuk 

bantuan 2 ekor kerbau ke Desa 

Kuala Panduk sebagai upaya 

untuk mendorong aktifitas 

program community 

development 2021. Total 

anggaran yang disediakan Rp 

23.000.000. Namun auditi belum 

dapat menunjukkan rencana 

strategis program peningkatan 

ekonomi dengan menggunakan 

salah satu metode perencanaan 

seperti logical frame work untuk 

memenuhi Cars penilikan ke-3  

 Sekretaris Desa Kuala Panduk 

mengatakan bantuan perbaikan 

jalan sepanjang 5.5 Km telah 

membantu mobilisasi 

masyarakat, termasuk kelancaran 

arus barang. Di Desa Pangkalan 

Terap, belum ada bantuan dari 

PT Harapanjaya Makmur Lestari 

menyangkut program ekonomi 

pada tahun 2021. Bantuan yang 

diberikan kepada Desa Pangkalan 

Terap sepanjang tahun 2021 

adalah pembagian paket 

Ramadhan 20 paket yang 

disalurkan melalui Dinas 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan dan bantuan alat 

pemotong rumput untuk 

kelompok tani Pangkalan Terap. 

Desa Pangkalan Terap masih 

menjalankan program sapi 

bergulir untuk mendorong 

kegiatan ekonomi masyarakat, 

yang diserahkan pada tahun 

2020. Auditi belum bisa 

menunjukkan bukti telah 

dilakukan pemerataan program 

ekonokmi di semua desa binaan 

sebagai pemenuhan Cars 

penilikan ke-3 

Auditi dapat menunjukkan 

laporan distribusi manfaat 

kepada negara, berupa iuran 

PSDH sebesar total Rp 

389,882,640.00. iuran ini sesuai 

dengan LHP tahun 2021 

sebanyak 46,414,60 Kubik. 

Distribusi manfaat kepada 

karyawan, diberikan dalam 

bentuk  pembayaran upah yang 

sesuai dengan peraturan 

pemerintah. Telah dibayarkan 

juga iuran BPJS Kesehatan dan 

BPJS Ketenagakerjaan. Distribusi 

manfaat kepada masyarakat, 

Perusahaan telah membantu 

perbaikan jalan Desa Kuala 

Panduk sepanjang 5,5 Km dan 

telah diserahkan 20 paket 

sembako ke Desa Pangkalan 

Terap. Laporan triwulan III (Juli 
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ekonomi masyarakat, tanggal 20 

Agustus 2020. Untuk kepedulian 

pada dampak covid 19,  telah 

didokumentasikan penyerahan 

bantuan kepada Dinas 

Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Propinsi Riau  sebesar 

Rp 9.927.500,- dan penyerahan 

langsung kepada masyarakat 

Desa sebesar Rp 7.998.000,- 

 

– September) tahun 2021 

pelaksanaan Community 

Development telah diserahkan 

kepada Kepala Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan propinsi 

Riau  

 

4.4. Keberadaan  

mekanisme  resolusi 

konflik yang handal 

BAIK 

 Auditi telah mendokumentasikan 

dengan baik dan menjaga 

mekanisme resolusi konflik, yang 

disusun dalam bentuk Standar 

Operasional Prosedur (SOP). SOP 

yang dimiliki antara lain; SOP 

penanganan kasus sosial 

masyarakat dan hubungan para 

pihak, SOP penanganan kegiatan 

tindakan ancaman keamanan, 

SOP Protokol Resolusi, dan SOP 

Penyelesaian keluhan. Kasus 

kasus yang patut jadi perhatian 

antara lain; kegiatan penebangan 

liar, perambahan liar, 

penambangan liar, pendirian 

gubuk liar, tindakan pencurian 

dan kegiatan darurat. SOP yang 

dimiliki perusahaan, sudah cukup 

jelas dan dapat menjadi panduan 

untuk kerja di lapangan. 

 Auditi telah membuat pemetaan 

konflik yang disesuaikan dengan 

Perdirjen PHPL no 

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

Data pendukung yang dimiliki 

antara lain; peta keberadaan 

kawasan PT Harapanjaya 

Makmur Lestari dalam wilayah 

administrasi Desa Desa sekitar, 

peta jalan yang menunjukkan 

jarak kantor perusahaan ke Desa 

Kuala Panduk dan Desa 

Pangkalan Terap. Berdasarkan 

penilaian yang dilakukan tim 

resolusi konflik, kondisi PT 

Harapanjaya Makmur Lestari 

dinilai berada dalam status aman 

(1). Tidak terdapat pemukiman 

dan perladangan masyarakat 

dalam areal kerja perusahaan 

disebabkan jarak yang jauh dan 

ketiadaan akses jalan menuju 

areal perusahaan 

 Auditi telah berkomitmen untuk 

membentuk kelembagaan 

resolusi konflik  untuk membantu 

memfasilitasi komunikasi dengan 

masyarakat. Inisiatif sudah 

BAIK 

 Auditi masih menjaga dengan 

baik mekanisme resolusi konflik, 

yang disusun dalam bentuk 

Standar Operasional Prosedur 

(SOP). SOP terkait konflik yang 

dimiliki adalah; SOP Konsultasi 

Pemangkukepentingan, SOP 

penanganan kasus sosial 

masyarakat dan hubungan para 

pihak,  SOP penanganan 

kegiatan tindakan ancaman 

keamanan, SOP Protokol Resolusi 

Konflik dan SOP Penyelesaian 

keluhan. SOP yang ada sudah 

jelas dan dapat menjadi panduan 

untuk penyelesaian konflik di 

lapangan 

 Auditi telah membuat pemetaan 

potensi dan resolusi konflik PT 

Harapanjaya Makmur Lestari 

yang sudah disesuaikan dengan 

Perdirjen PHPL no 

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

Tersedia peta spasial wilayah 

administrasi desa skala 

1:100.000, yang menunjukkan 

lokasi IUPHHK-HT PT 

Harapanjaya Makmur Lestari 

berada di wilayah administrasi 

Desa Pangkalan Terap dan Desa 

Kuala Panduk Kecamatan Teluk 

Meranti. Kades Pangkalan Terap 

memberi informasi bahwa tidak 

ada kejadian konflik selama 

tahun 2021. Menurut Sekretaris 

Desa Kuala Panduk, tidak ada 

warga masyarakat yang 

membuka ladang dan 

pemukiman di dalam areal kerja 

PT Harapanjaya Makmur Lestari  

 Auditi memiliki mekanisme 

penyelesaian konflik lahan 

dengan pendekatan Alternative 

Dispute Resolution (ADR).  

Konflik yang menggunakan ADR 

ini bersifat khusus sehingga 

membutuhkan penyelesaian yang 

melibatkan masyarakat untuk 

TETAP 
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dimulai dengan menginventarisir 

para pihak dan no kontak yang 

bisa dihubungi. Namun belum 

dapat ditunjukkan adanya 

rencana pertemuan para pihak 

dan penyediaan dana untuk 

mendukung operasional 

kelembagaan resolusi konflik. 

 Auditi mempunyai laporan 

monitoring dan evaluasi 

pemetaan resolusi konflik PT 

Harapanjaya Makmur Lestari 

tahun 2020, yang menyebutkan 

selama pelaksanaan operasional 

tahun 2020 tidak terjadi konflik. 

Pengakuan Sekretaris Desa Kuala 

Panduk, Darwis, konflik dapat 

dikelola dengan baik, dapat 

tercipta karena beberapa hal 

seperti; hubungan yang baik 

antara perusahaan dengan 

masyarakat selama ini, 

kepedulian perusahaan untuk 

melaksanakan program CD/CSR 

dan telah dilaksanakan kewajiban 

untuk pembuatan tanaman 

kehidupan 

melakukan musyawarah. PT 

Harapanjaya Makmur Lestari 

telah memiliki daftar tokoh tokoh 

masyarakat desa untuk 

memfasilitasi komunikasi dengan 

masyarakat. Namun belum 

tesedia dana yang cukup yang 

dianggarkan oleh perusahaan 

untuk mendukung operasional 

kelembagaan resolusi konflik  

 Auditi memiliki laporan 

monitoring konflik tahun 2021 

dengan keterangan nihil konflik. 

Kades Pangkalan Terap dan 

Sekretaris Desa Kuala Panduk 

turut memberikan persetujuan 

atas penilaian nihil konflik. 

Menurut Humas PT Harapanjaya 

Makmur Lestari, tidak adanya 

konflik yang muncul di lapangan 

dapat dikondisikan karena 

beberapa hal, diantaranya; 

hubungan yang baik antara 

perusahaan dengan masyarakat, 

kepedulian perusahaan untuk 

melaksanakan program CD/CSR, 

dan PT Harapanjaya Makmur 

Lestari telah melaksanakan 

kewajiban untuk pembuatan 

tanaman kehidupan  

 

4.5. Perlindungan, 

Pengem bangan dan 

Peningkatan 

kesejahteraan 

Tenaga Kerja 

BAIK 

- Auditi sudah melaksanakan praktik 

hubungan industrial di PT 

Harapanjaya Makmur Lestari, yang 

dapat dilihat melalui; komitmen 

manajemen dalam surat no 

162/HML/IX/2017, tanggal 04 

September 2017, tentang 

perlindungan pada pekerja/buruh 

untuk  membentuk dan 

mengembangkan serikat 

pekerja/buruh yang bebas dan 

terbuka, mandiri, demokratis dan 

bertanggung jawab, dan telah 

terbentuk pengurus unit kerja 

Serikat Pekerja Perjuangan Rimba 

Lestari PT Harapanjaya Makmur 

Lestari (PUK SP2RL PT. HML). 

Perusahaan memfasilitasi 

bilamana terdapat ketidakpuasan, 

sebelum ditingkatkan pada 

perselisihan hubungan industrial, 

akan diselesaikan secara bipartite. 

Saat ini draft Perjanjian kerja 

bersama antara PT Harapanjaya 

Makmur Lestari dengan PUK 

Serikat Pekerja Perjuangan Rimba 

Lestari PT Harapanjaya Makmur 

Lestari menunggu pengesahan 

dari Dinas terkait 

BAIK 

 PT Harapanjaya Makmur Lestari 

telah menerapkan praktik 

hubungan industrial, yang 

ditunjukkan dengan: surat 

pernyataan Direktur mengenai 

kebebasan  membentuk dan 

mengembangkan serikat 

pekerja/buruh yang bebas dan 

terbuka, mandiri, demokratis dan 

bertanggung jawab. Pengurus 

unit kerja Serikat Pekerja 

Perjuangan Rimba Lestari PT 

Harapanjaya Makmur Lestari 

(PUK SP2RL PT. HML) telah 

dicatatkan pada Dinas Tenaga 

Kerja Kabupaten Pelalawan. 

Perjanjian kerja bersama antara 

PT Harapanjaya Makmur Lestari 

dengan PUK Serikat Pekerja 

Perjuangan Rimba Lestari PT 

Harapanjaya Makmur Lestari 

telah mendapat pengesahan 

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Pelalawan. Tersedia mekanisme 

Bipatit, dan SOP penanganan 

keluhan karyawan  

 Auditi memiliki SOP Pelatihan 

untuk panduan dalam 

pengembangan kompetensi 

Tenaga Kerja di PT Harapanjaya 

TETAP 
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Nilai Kinerja 

Indikator Penilikan Tahun Ke-3 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilikan Tahun Ke-4 
Progres 

Kinerja PHL 

- Auditi memiliki mekanisme 

Pengembangan Kompetensi 

Tenaga Kerja, yang dijabarkan 

dalam Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Pelatihan. Dapat 

ditunjukkan rencana training 

tahun 2020, disertai dengan 

laporan realisasi training 2020. 

Porsi pelatihan masih seputar 

tenaga teknis terkait dengan 

lingkungan, belum dilakukan 

merata untuk semua karyawan 

yang telah mendapatkan 

rekomendasi setelah penilaian 

tahunan 

- Auditi memiliki panduan untuk 

jenjang karir karyawan, seperti 

SOP People Review Program, SOP 

Promosi, SOP Pelatihan, dan SOP 

Penerimaan karyawan. 

Pelaksanaan promosi pada tahun 

2020 telah diberikan kepada 

karyawan Ataufiq Hidayat Tulloh, 

pada tanggal Pada tanggal 1 April 

2020, dari grade B3 menjadi B4. 

Telah dilakukan penilaian tahunan 

untuk karyawan Erlijon Saragih, 

dengan aspek penilaian; 

kerjasama tim, rasa memiliki, 

sumber daya manusia, integritas, 

pelanggan dan perbaikan terus 

menerus. Namun hasil penilaian 

belum ditindaklanjuti dengan 

pelibatan karyawan yang telah 

dinilai dalam pelatihan tahunan. 

 Perusahaan telah melaksanakan 

praktik pengupahan yang sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah no 

78 tahun 2015, salah satunya 

adalah pemberian upah sesuai 

dengan Upah Minimum Propinsi. 

Uji petik terhadap karyawan atas 

nama Imron Agusta, yang 

bersangkutan menerima upah 

sebesar Rp 3.012.500,-, dan 

telah melebihi upah minimum 

kabupaten Pelalawan sebesar Rp 

3.002.383.89,-. Karyawan juga 

mendapatkan bonus yang 

sifatnya tidak tetap. Terdapat 

bukti keanggotaan BPJS atas 

nama karyawan Frans Hidayat 

Hutasoit dan kartu mandiri 

inhealth. Tersedia Tersedia 

fasilitas penunjang kerja berupa 

mess dan kendaraan roda 4 dan 

roda 2, kamar dan lapangan 

untuk olah raga.  

Makmur Lestari.  Pada tahun 

2021 telah dilaksanakan 7 jenis 

pelatihan yang diikuti oleh 8 

orang karyawan. Namun belum 

bisa ditunjukkan adanya analisis 

kompetensi karyawan sebelum 

membuat rencana pelatihan 

tahunan. Auditi belum dapat 

menunjukkan analisis untuk 

mengetahui efektifitas pelatihan 

dikaitkan dengan peningkatan 

kinerja karyawan guna 

memenuhi Cars pada penilikan 

ke-3 

 PT Harapanjaya Makmur Lestari 

telah memiliki panduan untuk 

jenjang karir karyawan, yang 

disusun dalam bentuk Standar 

Operasional Prosedur (SOP). SOP 

yang tersedia adalah: SOP 

People Review Program, SOP 

Promosi, SOP Pelatihan, SOP 

Penerimaan karyawan. 

Pelaksanaan promosi pada tahun 

2021 telah diberikan 2 orang 

karyawan, yaitu; Indra Pasaribu 

dan  Ramadani Sinaga. 

Keduanya mendapat kenaikan 

level dari grade B3 menjadi B4.  

Terdapat Struktur Organisasi PT 

Harapanjaya Makmur Lestari 

yang menunjukan garis 

wewenang dan tanggung jawab. 

Namun belum ada pelatihan 

yang disiapkan untuk karyawan 

yang sudah mendapatkan 

penilaian tahunan dan 

rekomendasi peningkatan 

kompetensinya 

- Karyawan PT Harapanjaya 

Makmur Lestari telah menerima 

upah diatas nilai upah minimum 

Kabupaten. Karyawan 

mendapatkan gaji sebesar Rp 

3.171.900, dan telah melebihi 

UMK Pelalawan. Terdapat bukti 

keanggotan dan pembayaran 

iuran BPJS Ketenagakerjaan dan 

BPJS Kesehatan. Karyawan juga 

menerima bonus, tempat tinggal, 

kendaraan dan sarana olah raga  
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(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 : 

 Terdapat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 
SK.522.21/IUPHHKHT/I/2003/016, tanggal 31 
Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 
Kepada  PT Harapanjaya Makmur Lestari                 
(d/h. CV Harapan jaya) seluas + 4.800 ha. 

 Terdapat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan 
Nomor: 504/DPMPTSP-P3NP/I/2017/02 tanggal 24 
Mei 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati 
Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHK-HT/2003/016 
tanggal 31 Januari 2003 tentang Pemberian Hak Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman Kepada  PT Harapanjaya Makmur Lestari 
(d/h. CV Harapan jaya)  seluas ± 4.800 (Empat Ribu 
Delapan Ratus) Hektar di Kabupaten Pelalawan. 

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
RI No.: SK.205/Menlhk/ Setjen/HPL.0/5/ 2021, 
tanggal 5 Mei 2021 tentang Areal Kerja Perizinan 
Berusaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi 
(D/H IUPHHK-HTI pada Hutan Produksi) PT 
Harapanjaya Makmur Lestari Seluas 5.086,44 Ha 
(Lima RIbu Delapan puluh enam dan empat puluh 
empat perseratus hektar) di Kabupaten Pelalawan, 
Provinsi Riau. 

 Berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian antara Peta 
Areal Kerja PT. Harapanjaya Makmur dengan peta  
Kawasan Hutan Provinsi Riau, menunjukkan bahwa 
seluruh areal kerja  PT. Harapanjaya Makmur Lestari  
dinilai telah sesuai peruntukkannya sebagai areal 
untuk pengembangan hutan tanaman industri (Hutan 
Produksi Tetap).  

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

Memenuhi : 
 PT Harapanjaya Makmur Lestari telah melunasi 

seluruh kewajiban Iuran IUPHHK (Rp. 12.480.000,00) 
sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) 
Iuran IUPHHK yang telah diterbitkan oleh Dinas 
kehutanan kabupaten Pelalawan. 

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

Tidak diverifikasi : 

 Pada areal PT Harapanjaya Makmur Lestari tidak 
terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar 
sektor kehutanan. 

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  

Memenuhi : 

 Terdapat dokumen Revisi  RKUPHHK-HTI Untuk 
Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Periode 
Tahun 2017 s.d. 2026 yang  telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang  An.. Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 
SK.6027/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, Tanggal 
28 juni 2019. 

 Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 
2020/2021 : 
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 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  

 RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang disahkan 
melalui Surat Keputusan Direktur PT HML No. : 
01/SK/HML/I/2020, tanggal 2 Januari 2020. 

 RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 yang disahkan 
melalui Surat Keputusan Direktur PT HML No. : 
01/SK/HML/I/2021, tanggal 2 Januari 2021 

 Tersedia kelengkapan dokumen RKTUPHHK-HTI  
berupa Peta Kerja RKTUPHHK-HTI   skala 1:50.000  :  
(a) Dibuat oleh Tenaga Teknis PHPL Perencanaan 
Hutan (CANHUT) An. Yasinudin Hulu (No. Reg. 
01210013587 sesuai Surat Keputusan Direktur               
PT Harapanjaya Makmur Lestari No.: 15/SK/HML/V/ 
2021, tanggal 17 Mei 2021) dan  (b) Disahkan dan 
disetujui oleh Direktur  PT Harapanjaya Makmur 
Lestari. 

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

Memenuhi : 

 Tersedia peta areal yang tidak boleh ditebang 
(kawasan lindung) yang dibuat dengan prosedur 
yang benar berskala 1: 50.000 yang menggambarkan 
areal yang tidak boleh ditebang yakni Kawasan 
Lindung lainnya. Terdapat bukti implementasi berupa 
identitas dan tanda batas kawasan lindung di 
lapangan. 

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

Memenuhi : 

 Tersedia Lampiran Peta Dokumen RKT 2021 yang 
telah disahkan oleh Direktur  PT Harapanjaya 
Makmur Lestari.   

 Terdapat kesesuaian lokasi berdasarkan hasil plotting 
posisi blok dan petak terhadap peta lampiran 
dokumen RKTUPHHK. 

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 Revisi Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 
Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 
(sepuluh) tahun Periode Tahun 2017 s.d. 2026 yang 
telah mendapat pengesahan dari pejabat yang 
berwenang (A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Direktur Jenderal PHPL Nomor: 
SK.6027/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, Tanggal 
28 juni 2019) disertai lampiran yang lengkap. 

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

Tidak diverifikasi : 
 PT Harapanjaya Makmur Lestari tidak melakukan 

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

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 selama 
periode Desember 2020 s.d. November 2021  
(volume 46.414,60 m3) telah tercatat pada dokumen 
LHP yang diunggah melalui SIPUHH Online, dibuat 
oleh Ganis PHPL PKB-R yang teregister (An. Ataufiq 
Hidayatulloh, No. Reg. 04210009125) dan ditetapkan 
sebagai Pembuat Laporan Hasil Produksi (LHP) 
berdasarkan Keputusan Direktur PT Harapanjaya 
Makmur Lestari Nomor : 33/SK/ HML/VI/2021, 
tanggal 8 Juni 2021. 
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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 dari TPK Hutan ke TPK 
Antara hingga ke TPK Industri dilindungi dengan 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) 
dengan dilampiri Surat Pengantar Angkut yang 
diterbitkan secara self assessment melalui SI-PUHH 
Online oleh Penerbit SKSHHK, diperiksa dan 
dimatikan di TPK Antara oleh P3KB, kayu bulat yang 
diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara maupun dari 
TPK Antara ke TPK Industri tidak melebihi persediaan 
(volume 46,273.81 m3). 

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. 

Tidak diverifikasi : 
 Verifier ini diperuntukan untuk pembuktian asal usul 

kayu (tanda-tanda PUHH) dari pemegang IUPHHK-
HA. 

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

Tidak diverifikasi : 
 Verifier ini diperuntukan untuk pembuktian asal usul 

kayu (tanda-tanda PUHH) dari pemegang IUPHHK-
HA. 

 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 SKSHHK berikut lampirannya yang 
diterbitkan, diperiksa dan dimatikan oleh GANIS 
PHPL-PKB yang ditetapkan secara self assessment, 
dan terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu oleh 
P3KB berdasarkan SKSHHK yang diterima di TPK 
Antara sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. 
SE.4/PHPL/IPHH/PHPL.4/2/2018 tanggal 12 Pebruari 
2018. 

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 : 

 Jumlah tagihan PNBP-PSDH RKT Tahun 2021 
(kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan 
hasil produksi KBK yang tercantum dalam dokumen 
LHP yang sah  (Senilai  Rp. 389.882.640,00 untuk 
KBK volume 46.414,60 m3).   

b. Bukti Setor  DR dan/ 
atau PSDH   

 

Memenuhi : 

 Seluruh kewajiban PSDH atas hasil pemanenan 
Periode Desember 2020 s.d. November 2021,  telah 
dibayar lunas sesuai dengan Bukti Pembuatan 
Tagihan PNBP atas Kewajiban PSDH  (Senilai  Rp. 
389.882.640,00 untuk KBK volume 46.414,60 m3).   

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 : 

 Kewajiban PSDH atas hasil pemanenan selama 
periode Desember 2020 s.d. November 2021 dibayar 
oleh pihak perusahaan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku (Dalam bukti penagihan ditetapkan 
besarnya tarif PSDH untuk KBK per m3 adalah Rp. 
8.400,-)   

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  
 

Tidak diverifikasi : 
 Kewajiban untuk memiliki dokumen PKAPT telah 

dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pencabutan 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tanggal 30 Juli 2018 
tentang Perdagangan Kayu Antara Pulau. 
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3.3.2.   Pengangkutan kayu 
bulat yang 
menggunakan kapal 
harus kapal yang 
berbendera 
Indonesia dan 
memiliki izin yang 
sah.  

Dokumen yang 
menunjukkan identitas 
kapal.  
 

Tidak diverifikasi : 
 Berdasarkan dokumen SKSHHK bahwa kayu hasil 

penebangan dijual ke industri terkait/group PT. Riau 
Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang berada pada 
pulau yang sama dengan areal konsesi Auditi (pulau 
Sumatera), yaitu di kota Kerinci Kabupaten Pelalawan 
Provinsi Riau, dengan menggunakan moda angkutan 
darat (truk). 

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 

Tidak diverifikasi : 
 Seluruh kayu bulat yang diangkut dari  TPK Antara 

hingga ke TPK Industri sebagai tujuan akhir 
dilengkapi dengan Tanda V-Legal yang tercetak pada 
dokumen SKSHHK sesuai ketentuan Pedoman 
Penggunaan Tanda V-Legal yang tercantum pada 
Lampiran 8 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/ 
KUM.1/12/2020.   

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 : 

 PT Harapanjaya Makmur Lestari telah memiliki 
dokumen Lingkungan berupa dokumen Upaya 
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UPL) yang lengkap dan 
telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang, 
serta proses penyusunan telah sesuai dengan 
ketentuan. 

4.1.2.  Pemegang izin 
memiliki laporan 
pelaksanaan RKL 
dan RPL yang 
menunjukkan 
penerapan tindakan 
untuk mengatasi 
dampak lingkungan 
dan menyediakan 
manfaat sosial.  

a.  Dokumen RKL dan RPL  
Memenuhi : 

 Tersedia  Laporan Pelaksanaan Upaya  Pengelolaan 
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL) semester II tahun 2020 dan 
semester I tahun 2021.  Dokumen tersebut  telah 
disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup 
Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Riau, Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Pelalawan. 

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

Memenuhi : 

 Terdapat bukti Pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan 
dampak penting yang terjadi di lapangan (Periode 
Juli 2020 s.d. Juni 2021).   

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

 

 5.1.1     Prosedur dan 
mplementasi K3 

a. Implementasi prosedur 
K3  

Memenuhi : 

 Terdapat prosedur K3 dan telah dibentuk Panitia 
Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)  
dalam mengimplementasikan prosedur K3 yang 
dipimpin oleh  Ardhi Agung Jatmiko (Ketua) dan 
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(P2K3) dan telah memperoleh pengesahan sesuai 
Surat Keputusan Kepala Disnakertrans Provinsi Riau 
No. KEP.121/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/IV/2021, 
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tanggal 21 April 2021. Selain itu terdapat bukti-bukti 
pelaksanaan kewajiban K3 yang dilakukan oleh 
pemegang izin. 

b. Ketersediaan peralatan 
K3  

Memenuhi : 

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

c. Catatan kecelakaan kerja 
Memenuhi : 

PT Harapanjaya Makmur Lestari sudah 
mendokumentasikan catatan kecelakaan kerja 
yang dibuat secara rutin setiap  bulan oleh Bagian 
K3L dalam bentuk Laporan Kecelakaan Kerja dan 
selama periode Desember 2020 s.d. November 
2021 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja. 
Selain itu telah dilakukan analisa dan upaya-upaya 
dalam rangka untuk menghindari atau menekan 
tingkat 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 : 

 Auditi telah memberi kebebasan untuk berserikat 
bagi pekerjanya berdasarkan Surat Pernyataan 
Direktur  PT Harapanjaya Makmur Lestari No. 
162/HML/IX/2017 tanggal 4 September 2017 dan 
sesuai dengan Undang Undang  Republik Indonesia 
No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat 
Buruh.  Berkenaan dengan hal tersebut maka 
karyawan PT Harapanjaya Makmur Lestari telah 
bergabung dengan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba 
Lestari  PT. Harapanjaya Makmur Lestari (PUK SP2RL 
PT. HML). 

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

Ketersediaan Dokumen KKB 

atau PP  
 

Memenuhi : 

 Terdapat Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan 
Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Pelalawan No. Kpts.560/DTK-
HS/PKB/2020/16, tanggal 23 Desember 2021 
Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT. 
Harapanjaya Makmur Lestari dengan Pengurus Unit 
Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari 
(PUK-SP2RL) 

5.2.3     Perusahaan tidak 
mempekerjakan 
anak di bawah 
umur  

Tidak ada pekerja yang 

masih di bawah umur  
 

Memenuhi : 

 Auditi berkomitmen untuk tidak mempekerjakan  
karyawan di bawah umur sebagaimana yang 
tertuang dalam Surat Penyataan Direktur No. 
164/HML/IX/2017, tentang pelarangan untuk 
mempekerjakan karyawan di bawah umur. 

 

Bogor,  Januari 2022 
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