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1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI) 

2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B 

3. Alamat : Wisma Bakrie 1, 1st floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, 
Jakarta 12920, Indonesia 

4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29403222 

Fax. +62-21 5210806 

5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur:  Bpk Lontung Simamora 

Manajer Produk:  Bpk Happy Tarumadevyanto 

Manajer Teknis:  Ibu Elisabeth Pardede 

6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari 

7. Tim Audit : Bpk Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Sosial) 

Bpk Achmad Djazuli (Auditor Produksi) 

Bpk Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)  

 

 

 

 

 

  



 

IDENTITAS PERUSAHAAN 

 

1.  Nama of Organisasi/Auditee : PT. Sumber Hijau Permai 

2.  Address of Company : Jl. R. Sukamto Ruko Trade Center Blok I No. 66, Kel. 
Delapan Ilir, Kec. Ilir Timur Palembang 30114. 

3.  Pendirian Perusahaan : Akte Pendirian Perusahaan PT. SHP No. 9 tahun 2000, 
tanggal 31 Mei 2000 oleh Notaris Yulia SH.  Akte 
Perubahan Terakhir Perusahaan PT. SHP No. 13 tahun 
2015, tanggal 12 Februari 2015, oleh Notaris Hanita 
Sentono SH, mengenai perubahan Komisaris dan 
Direksi PT. SHP. 

4.  SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.29/Menhut-
II/2006, tanggal 13 Februari 2006, tentang 
Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Pada Hutan Tanaman PT. SHP atas Areal Hutan 
Produksi seluas +/- 30.040 ha di Provinsi Sumatera 
Selatan.   

5.  Lokasi Konsesi : Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin, 
Provinsi Sumatera Selatan. 

6.  Luas Konsesi : 30.040  ha 

Latitude : Lintang Selatan 01055 –  02015’ 

Longitude : Bujur Timur 104015’ – 104040’  

7.  Sistem Silvikultur : Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) 

8.  Spesies : Acacia crassicarpa 

9.  Rencana Tata Ruang : 1. Kawasan Produksi 18.017 ha 

2. Kawasan Tanaman Unggulan 3.106 ha 

3. Kawasan Tanaman Kehidupan 1.503 ha 

4. Kawasan Lindung 6.473 ha 

5. Infrastruktur 941 ha 
 

10.  Pimpinan Perusahaan : Direktur Utama: Bpk Nugraha Mulya Dharma 

11.  Penanggung Jawab Sertifikasi 
IFCC 

: Bpk Nugraha Mulya Dharma 

 



 

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN 

 

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Sumber Hijau Permai dengan total 
areal seluas 30.040 ha Hutan Tanaman jenis Acacia Crassicarpa yang terletak di Kabupaten 
Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.  

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.  

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 30.040 ha yang terdiri dari 
kawasan produksi seluas 18.017 ha (59,98%), tanaman unggulan seluas 3.106 ha (10,34%), 
tanaman kehidupan seluas 1.503 ha (5,00%), kawasan lindung seluas 6.473 ha (21,55%), dan 
infrastruktur seluas 941 ha (3,00%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri 
Kehutanan No. SK.29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Februari 2006 seluas +/- 30.040 ha di Provinsi 
Sumatera Selatan. 

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies Acacia crassicarpa sebagai bahan baku pulp. 

Konsultasi pemangku kepentingan: Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan 
sebelum audit dilaksanakan. Dari hasil konsultasi tersebut tidak ada informasi yang perlu 
dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan. 

Sosial Ekonomi: Terdapat 7 desa, dengan 3 desa Utama (Ringin Agung, Karya Mukti dan Mulya 
Agung) serta 4 desa Tambahan (Madya Mulya, Mandala Sari, Bumi Agung, Suka Makmur).  PT. 
SHP belum melaksanakan studi dampak sosial (SIA), namun sudah melaksanakan studi 
diagnostic tahun 2014, diketahui bahwa masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang 
pertanian dan perkebunan dengan komoditi padi ladang, karet dan kelapa sawit. Sedangkan 
kegiatan menangkap ikan merupakan alternatif mata pencaharian tambahan. Tidak ditemukan 
adanya Masyarakat Adat (Indigenous People) yang bermukim di sekitar areal konsesi PT. SHP.   

PT. SHP sudah melaksanakan program CD/CSR (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/PMDH) di 
desa-desa binaan, di mana anggaran biaya CD/CSR tahun 2015 sebesar Rp. 301.250.000,- untuk 
kegiatan: - ekonomi, - social budaya, - agama, - pendidikan, - kesehatan.  Ditemukan juga 
program sosial kemasyarakatan yang dilakukan di luar desa dampingan yang berada di Kab. 
Bayuasin namun tidak menggunakan anggaran CD/CSR 2015 yaitu di Desa Telangsari, Desa 
Mulya Sari, Desa Bangun Sari.  

PT. SHP juga telah merealisasikan kesepakatan kerjasama dengan masyarakat untuk 
pemanfaatan HHBK, pengelolaan tanaman kehidupan, maupun pembangunan Hutan Rakyat 
Pola Kemitraan.  Selain itu PT. SHP juga memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat 
sekitar. Hal ini terlihat dari data pekerja yang menunjukkan sebanyak 7 orang merupakan 
karyawan PT. SHP yang berasal dari Desa sekitar, dan peluang lain bagi kesempatan berusaha 
masyarakat adalah menjadi mitra kerja pada kegiatan pembangunan tanaman dimana sampai 
saat ini ada 2 kontraktor lokal berasal dari Desa-desa sekitar. 

  



 

RINGKASAN AKTIFITAS AUDIT 

 

Kegiatan Waktu Catatan Ringkasan 

Pengumuman publik 3 Des 2014 Pengumuman publik pertama dan 
konsultasi pemangku kepentingan dimulai. 

19 Nov 2015 Konsultasi pemangku kepentingan kedua 
untuk memperoleh masukkan lain dari 
pemangku kepentingan setempat. 

19 Nov 2016 Konsultasi pemangku kepentingan ketiga 
untuk memperluas target pemangku 
kepentingan dan memperoleh tambahan 
masukan. 

Audit tahap 1 07-08 Desember 2015 Off Site Audit 

Audit tahap 2 14-18 Desember 2015 Audit lapangan 

Keputusan sertifikasi 14 April 2016 Keputusan pemberian sertifikat 

 

  



RINGKASAN HASIL AUDIT 

 

Hasil: 

Perusahaan telah memperoleh ijin yang sah sebagai perseroan terbatas berdasarkan bukti Akta 
Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 
Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehubungan dengan 
kewajiban keuangan, perusahaan terbukti telah menyelesaikan semua kewajiban pajak (PPh 21, 
PPh 15, PPh 25, dan PBB), retribusi daerah, iuran HTI (SPP-IUPHHK), dan Provisi Sumber Daya 
Hutan (PSDH). 

Perusahaan telah memperoleh izin yang sah untuk mengelola area konsesi seluas 30.040 ha 
sebagai Hutan Tanaman, dengan izin konsesi terakhir dari Menteri Kehutanan No. SK. 
29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Februari 2006. 

Sesuai dengan peraturan tentang kehutanan, perusahaan telah menyusun IHMB, Rencana Kerja 
Usaha (RKU) periode 2008-2017, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT 2013, 2014, dan 2015) yang 
disetujui oleh manajemen perusahaan secara mandiri karena perusahaan telah memenuhi 
persyaratan-persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHPL). Rencana kerja tahunan 
menetapkan areal yang akan ditebang dan ditanam kembali pada tiap tahun kalender.  Namun 
perusahaan belum menyelesaikan kewajiban tata batas kawasan. 

Ditemukan bahwa rencana tata ruang sudah mengikuti peraturan/perundangan dan dipastikan 
perusahaan telah mengelola konsesi hutan seluas 18.017 ha Areal produksi (59,98%), 3.106 ha 
Areal Tanaman Unggulan (10,34%), 1.503 ha Areal Tanaman Kehidupan (5,00%), 6.473 ha Areal 
Konservasi (21,55%), dan 941 ha untuk infrastruktur (3,00%). 

Dalam proses audit ditemukan bahwa perusahaan telah memastikan bahwa nilai-nilai 
keanekaragaman tertinggi (NKT) telah diidentifikasi, termasuk nilai-nilai lingkungan, sosial, dan 
ekonomi. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan HCV tahun 2014. Selain itu diketahui bahwa 
tidak ada hutan yang terdegradasi di dalam wilayah konsesi. 

Perusahaan telah memiliki Visi, Misi dan Kebijakan-kebijakan yang diuraikan untuk 
memudahkan implementasinya dengan sejumlah prosedur kerja dan petunjuk kerja dalam 
rangka memastikan pengelolaan hutan lestari dapat dilakukan melalui perbaikan secara terus-
menerus untuk semua kegiatan.  Perusahaan juga telah merencanakan dan menerapkan 
sejumlah petak ukur permanen (PUP/PSP), petak pengamatan tanah, air, subsidensi dan 
keanekaragaman hayati.  Batas-batas keanekaragaman hayati sudah diberi tanda batas dan 
dipantau secara berkala untuk memastikan pengelolaan sumber daya secara tepat. 

Kegiatan identifikasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilakukan secara periodik enam bulan 
sekali dan dilaporkan dalam laporan Monitoring dan Evalusi Rencana Pengelolaan dan 
Pemantauan Flora dan Rencana Pengelolaan dan Monitoring dan Evalusi Pemantauan Fauna. 
Dalam laporan tersebut, flora dan fauna yang dicatat dikategorikan kedalam klasifikasi 
dilindungi, tidak dilindungi, (kategori PP), Appendix I dan Appendix II (CITES) dan jarang, langka 
dan terancam/hampir punah (Redlist IUCN). 



Selain itu, sehubungan dengan kebakaran hutan diketahui selama 5 tahun terakhir, tidak 
pernah terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal PT. SHP. Sehingga PT. SHP mendapat 
penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan tahun 2015.  Langkah-langkah yang diterapkan 
oleh PT. SHP untuk melindungi hutan dari kebakaran diantaranya: - Pemasangan satu buah 
CCTV di Base Camp dengan cakupan radius 10 km sebagai alat dari sistem deteksi dini 
terjadinya kebakaran secara elektronik, - Pembuatan menara kebakaran (dalam tahap 
pembangunan (70%) yang berada di Petak GJH 0011301 dengan rencana tinggi 35 m sebagai 
alat dari sistem deteksi dini terjadinya kebakaran secara kasat mata/manual, - Patroli rutin 
pengamanan hutan oleh security setiap hari, - Pembentukan Team RPK dengan anggota 3 orang 
yang berpatroli setiap hari dari mulai jam 07.00-17.00, - Pelibatan seluruh karyawan untuk 
peduli api, - Menerapkan teknik silvikultur yang tepat dengant tidak melakukan land clearing 
gulma dengan cara membakar (zero burning) sebagai upaya untuk menghilangkan resiko 
perambatan api yang akan menjadi bencana, mambangun kanal-kanal air sebagai sekat bakar 
permanen, sumber cadangan air bagi penanggulangan kebakaran, alat transoprtasi dan 
evakuasi, disamping sebagai kontrol cadangan air bagi tanaman pokok, - Memasang papan 
grafik rawan kebakaran (fire Danger Index) di base camp sebagai informasi derajat kerawanan 
asap kepada seluruh karyawan, - Membentuk Kelompok Masyarakat Peduli Api di desa sekitar 
hutan dan memberikan pelatihan kepada mereka untuk menanggulangi kebakaran, 
pertolongan evakuasi serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kebakaran, - Memasang papan 
larangan penggulangan api di dalam hutan untuk aktivitas-aktivitas tertentu,  dan papan 
himbauan kewaspadaan terhadap api dan kebakaran.  

Perusahaan telah melakukan pembinaan pada 7 desa, dengan 3 desa Utama (Ringin Agung, 
Karya Mukti dan Mulya Agung) serta 4 desa Tambahan (Madya Mulya, Mandala Sari, Bumi 
Agung, Suka Makmur).  Sosialisasi Visi, Misi, rencana tahunan, batas-batas konsesi, serta 
pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan dan program CSR sudah dilaksanakan kepada 4 
desa utama tersebut.  

Perusahaan juga diketahui telah memenuhi dengan baik hak-hak karyawan berdasarkan 
konvensi ILO, termasuk penyediaan APD, fasilitas-fasilitas yang memadai, ketentuan gaji 
minimum, tidak ada pekerja anak, dan hak untuk bergabung dengan organisasi serikat pekerja. 
Namun perusahaan masih perlu melakukan peningkatan untuk para pekerja kontraktor. 

Untuk mendukung berjalannya sistem dan prosedur yang telah dikembangkan, perusahaan 
diketahui telah melakukan berbagai pelatihan. Hal ini terlihat dari daftar program pelatihan 
yang sudah diselenggarakan dan diadakan selama tahun 2014 untuk sebanyak 12 jenis 
pelatihan dengan peserta sebanyak 163 orang dan diadakan selama tahun 2015 yang terdiri 
dari 8 jenis pelatihan dengan target 78 orang, termasuk pelatihan untuk pekerja kontraktor. 

Temuan: Terdapat 12 ketidaksesuaian kecil (minor), dimana ketidaksesuaian kecil telah dibuat 
usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat surveillance audit. 

No IFCC Indicator Ketidaksesuaian Status  

1 1.14; 4.1 Pada saat audit sudah ditemukan progress komunikasi 
penyelesaian tata batas dengan Kementrian Kehutanan, 
terakhir dibuktikan dengan surat PT. SHP No. 

Closed 



050/SHP/ERD/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 mengenai Trayek 
Batas PT. SHP, dan surat Dirjen Planologi No. UN.77/KUH-
1/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Pembahasan 
Permasalahan Rencana Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. 
SHP, namun fakta ini belum menunjukan realisasi tata batas 
areal konsesi HTI.  Tata batas yang dilakukan baru sebatas yang 
dilakukan internal perusahaan. SK IUPHHK-HT No. 
SK.29/Menhut-II/2006, tanggal 13 Februari 2006, klausul 
keputusan KEEMPAT point 13 tentang kewajiban PT. SHP 
melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 3 (tiga) 
bulan sejak izin diterbitkan dan diselesaikan dalam waktu 3 
(tiga) tahun, selanjutnya ditetapkan sebagai areal kerja 
definitif.  Walaupun pada RKU (hal. III-19) sudah dibuat 
rencana tata batas PT. SHP dengan 3 trayek prioritas, target 
sepanjang 83,112 km, dan 5 langkah pelaksanaan, namun 
sampai saat ini taat batas belum dilaksanakan, dan terbukti 
tata batas tidak ada realisasi pada tahun 2014 dan tidak ada 
rencana tahun 2015 (RKT 2015). 

2 1.16, 2.3 - Saat ini belum ada program dan rencana R&D tahun 2015 
yang jelas dan menjadi acuan bagi PT SHP yang didasarkan 
kepada research need analysis yang khusus untuk PT SHP, 
saat ini baru terbatas pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya 
monitoring saja melalui instruksi dari R&D PT. WKS, seperti 
monitoring hama dan penyakit, dll. 

- Program dan rencana R&D juga belum secara jelas 
terdapat dalam dokumen RKUPHHK sebagai acuan 
management plan dan dokumen RKT sebagai acuan 
rencana kegiatan tahunan. 

Closed 

3 2,1; 2.2; 2.3 - Salah satu jenis yang dikembangkan oleh PT. SHP sebagai 
tanaman pokok saat ini adalah Eucalyptus sp, sedangkan 
dalam management plan (RKUPHHK) periode 2008-2017 
jenis dan teknik silvikultur yang dipilih hanya Acacia 
mangium dan Acacia crassicarpa (Bab III-A).  

- Tata ruang dalam Revisi management plan (RKUPHHK) 
periode tahun 2008-2017 belum memasukan hasil 
penilaian HCV dan SIA, dan juga belum disesuaikan dengan 
Permen LHK No. P.12/Menlhk-II/2015 tanggal 24 Maret 
2015 mengenai komposisi tata ruang: 70% tanaman pokok, 
20% tanaman kehidupan dan 10% kawasan lindung.  
Menurut penjelasan PT. SHP hal ini akan dimasukan dalam 
ISFMP yang masih dalam tahap penyelesaian. 

Closed 

4 3.1 Belum dapat dilihat dokumen monitoring dan evaluasi yang 
meliputi hasil pelaksanaan rencana kelola aspek social 
(program CD/CSR, Hak-hak Pekerja dan K3), yang baru ditemui 
hanya laporan pelaksanaan kegiatan, sehingga belum dapat 
diketahui feedback untuk perencanaan selanjutnya. 

Closed 



5 3.4; 4.5 Dari landsat image tahun 2013 dan kunjungan ke lokasi koridor 
satwa diketahui masih adanya penutupan lahan terbuka dan 
semak belukar yang belum diidentifikasi sebagaimana 
persyaratan 3.4.  sehingga belum dapat diketahui perlu atau 
tidaknya direhabilitasi menjadi areal berhutan yang 
memberikan keuntungan secara lingkungan, sosial dan 
ekonomi bagi masyarakat. 

Closed 

6 7.2 - Dalam Laporan Monitoring dan Evalusi Rencana 
Pengelolaan dan Pemantauan Flora semester II tahun 
2014,  kegiatan rehabilitasi tidak dilakukan, dimana salah 
satu alasan kondisi kawasan konservasi sebagai habitat 
masih cukup baik (tidak ada areal terbuka).  

- Dalam Laporan Monitoring dan evaluasi Rencana 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan disebutkan 
dalam areal lindung (KPSL, KPPN, Koridor satwa, Bufer 
Zone Taman Nasional Sembilang) dilakukan tindakan 
pengelolaan lingkungan berupa Pengkayaan tanaman.   

Namun hasil kunjungan lapangan tanggal 17-12-2015, ke KPSL, 
KPPN dan Koridor satwa tidak dijumpai adanya Pengkayaan 
tanaman, dan juga dijumpai kawasan lindung koridor satwa 
yang bervegetasi semak belukar belum dilakukan kegiatan 
rehabilitasi untuk mempercepat pemulihan fungsi ekosistem 
pada areal koridor satwa. 

Closed 

7 10.1 Perusahaan belum menyelesaikan penilaian dampak social 
(SIA) dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang 
direncanakan terhadap masyarakat local (studi SIA baru tahap 
proposal penawaran), dimana hasil penilaian dampak social ini 
harus diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan 
untuk meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan 
dampak positif. 

Closed 

8 10.2 Belum dapat dibuktikan PT SHP mampu memastikan bahwa 
pengelolaan hutan tidak menyebabkan atau menimbulkan, 
secara langsung maupun tidak langsung, dampak negatif 
kepada masyarakat dan melaksanakan langkah-langkah untuk 
meminimalkan dampak negatif, mengingat studi dampak social 
(SIA) belum diselesaikan. 

Closed 

9 11.1 Dalam kewajiban PT. SHP harus melaksanakan kebijakan dan 
prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja 
sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari, 
dimana dari hasil interview dengan pekerja kontraktor masih 
ditemui beberapa hal yang belum sesuai, al: - Kontrak kerja 
secara tertulis tidak dibuat untuk setiap pekerja, - Tidak ada 
pemeriksaan kesehatan sebelum mulai bekerja, - Belum dapat 
dibuktikan pekerja ikut jaminan tenaga kerja dan jaminan 

Closed 



kesehatan (walaupun informasinya sudah didaftarkan), - Belum 
tahu ada peraturan perusahaan (PP), - Belum ada bukti 
Perusahaan Kontraktor melaporkan pekerjanya ke Disnaker 
sebagai kewajiban Perusahaan. 

10 12.1 - Perusahaan sudah memiliki organisasi P2K3, namun 
perusahaan belum menerapkan SMK3 sesuai persyaratan 
dalam PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3.   Sebagaimana 
di dalam Pasal 6, SMK3 meliputi: (a). Penetapan kebijakan 
K3, (b). Perencanaan K3, (c). Pelaksanaan rencana K3, (d). 
Pemantauan dan evaluasi kinerja K3, (e). Peninjauan dan 
peningkatan kinerja SMK3. 

- Belum ditemukan SOP atau IK untuk identifikasi resiko dan 
bahaya, berkenaan bagaimana mendeteksi dan mencegah/ 
merespon potensi-potensi gangguan K3. 

Closed 

11 12.4 Belum sepenuhnya dilaksanakan Permenakertrans No. 
PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada 
Kecelakaan di Tempat Kerja seperti tidak lengkapnya isi kotak 
P3K (sesuai standar) di seluruh lokasi kotak P3K yang ditemui. 

Closed 

12 12.7 Belum ditemukan bukti PT. SHP memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan dan keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya 
setahun sekali, al: 

- Tidak ditemukannya rencana program K3 tahun 2015. 
- Dalam SOP Internal Audit SMK3 No. SHP/PK.08, Rev#0 

tanggal 02 Januari 2013 ini belum ditemukan batas waktu 
penutupan ketidaksesuaian. 

- Hasil laporan internal audit SMK3 tanggal 10-11 Maret 
2015 sudah dilakukan di beberapa lokasi kerja (harvesting, 
P/T, RPC, PS, Nursery), dan ditemukan beberapa 
ketidaksesuaian, namun verifikasi atas ketidaksesuaian 
belum ditemukan sudah di tutup/diselesaikan. 

Closed 

 

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Sumber Hijau 
Permai berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari. 


