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IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI 

 

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

2. Nomor 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 Cecep Saepulloh (Lead/Auditor Produksi) 

Bpk Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) 

Bpk Hangga Prihatmaja (Auditor Ekologi)  

 

 

 

 

 

  



IDENTITAS PERUSAHAAN 

 

1.  Nama of Organisasi/Auditee : PT. Ruas Utama Jaya 

2.  Alamat Perusahaan : Jl. Arifin Ahmad No. 03, Kelurahan Sidomulyo Timur, 
Kecamatan Marpoyan Damai 28125, Pekanbaru, 
Indonesia 

3.  Pendirian Perusahaan : Akte pendirian perusahaan oleh notaris Tito Utoyo, SH 
Nomor 2 tanggal 1 Desember 1997.  Selanjutnya 
mengalami perubahan-perubahan dan yang terakhir 
adalah didasarkan kepada akta Notaris Marry Susanti 
Siaril, S.H No. 07 tanggal 9 Maret 2015 yang 
merupakan akte perusahaan perubahan sebelumnya. 

4.  SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan SK IUPHHK No. 
SK.18/Menhut-II/2007 tanggal 5 Januari 2007 seluas 
44.330 ha. 

5.  Lokasi Konsesi : Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai, Propinsi Riau 

6.  Luas Konsesi : 44.330 ha 

Blok Barat 

Lintang Utara : 01°41’41” dan 01°55’26” 

Bujur Timur E : 101°02’02” dan 101°10’08” 

Blok Timur 

Lintang Utara : 01°44’32” dan 01°55’26” 

Bujur Timur E : 101°11’04” dan 101°20’17” 

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

8.  Spesies : Acacia crassicarpa 

9.  Rencana Tata Ruang : 
1. 

Kawasan Produksi/Tanaman 
Pokok 

29.778 ha 

2. Kawasan Tanaman Unggulan 4.625 ha 

3. Kawasan Tanaman Kehidupan 2.310 ha 

4. Kawasan Lindung 5.594 ha 

5. Infrastruktur 1.023 ha 
 

10.  Pimpinan Perusahaan : Direktur Utama: Bpk Gunawan Zendato 

11.  Penanggung Jawab Sertifikasi 
IFCC 

: Bpk Gunawan Zendato 



RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN 

 

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Ruas Utama Jaya dengan total areal 
seluas 44.330 ha Hutan Tanaman jenis Acacia crassicarpa yang terletak di Kabupaten Rokan 
Hilir dan Kota Dumai, Provinsi Riau.  

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

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 44.330 ha yang terdiri dari 
29,778 ha area produksi/Tanaman Pokok (67.17%), 4,625 ha tanaman unggulan (10.43 %), 
2,310 ha tanaman kehidupan (5.21 %), 6,594 ha kawasan lindung (14.87%), dan 1,023 ha 
infrastruktur 2.31 %). Keputusan Menteri Kehutanan SK IUPHHK No. SK.18/Menhut-II/2007 
tanggal 5 Januari 2007. 

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 diperoleh beberapa informasi yang 
diverifikasi ketika audit dilaksanakan, yaitu: 

1. Program CSR/CD sudah bersifat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 
2. Pembentukan program CSR/CD sudah melalui perjanjian yang bersifat transparan dan 

partisipatif. 
3. Perjanjian kerjasama tanaman kehidupan dan tanaman pokok sudah dibuat dengan 

masyarakat sekitar. 

Sosial Ekonomi: Areal PT RUJ berada di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten 
Dumai dan 3 Kecamatan (Kecamatan Rimba Melintang, Tanah Putih Tanjung Melawan dan Sei Sembilan) 
sedangkan desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT. RUJ dan sekaligus menjadi desa binaan ada 8 desa 

yaitu: Desa Jumrah, Desa Melayu Besar, Desa Mesah, Desa Melayu Tengah, Desa Batu Ampar, 
Desa Lubuk Gaung, Desa Tanjung Penyembal, dan Desa Sungai Sembilan. 

Hasil identifikasi kasus/konflik oleh Petugas PT. RUJ sampai dengan tahun 2014 di areal PT. RUJ terdapat 
11 kasus/konflik dengan masyarakat sekitar dan semuanya berhubungan dengan klaim/kepemilikan 
lahan, sebagian besar lahan sudah dikerjakan oleh masyarakat sebelum ijin PT. RUJ terbit. 

PT. RUJ telah beberapa kali melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mencari solusi perihal 
lahan tersebut dengan mengikutsertakan  Instansi Terkait (Pemerintahan Desa, Kecamatan, Dinas 
Kehutanan Kabupaten dan Muspika ), dan pada saat  ini baru sampai tahap Inventarisasi Kepemilikan 
lahan oleh masyarakat di masing-masing desa. 

Pada tahun 2015 (saat audit) dari 11 kasus tersebut baru 2 kasus yang sudah dapat diselesaikan dengan 
melakukan kerjasama antara PT. RUJ dengan Kelompok Tani/Koperasi yang ada di desa tersebut melalui 
kesepakatan kerjasama Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTR PK), sedang untuk kasus yang lain 
masing tahap Inventarisasi dan Negoisasi dengan pemilik lahan. 

Selain itu PT. RUJ juga melakukan program Community Development/CSR kepada masyarakat sekitar 
berupa perbaikan sarana desa (jalan kampung, pembuatan dermaga, material bangunan sekolah dll.),  
bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam penanggulangan kebakaran hutan dengan membentuk 

regu Masyarakat Peduli Api (MPA), bantuan ternak kambing, budidaya tanaman buah (Jambu dan 



Pisang), dan kerjasama Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan/Hutan Tanaman Kehidupan Pola 
Kemitraan. 

  



RINGKASAN AKTIFITAS AUDIT 

 

Kegiatan Waktu Catatan Ringkasan 

Pengumuman publik 8 Juni 2015 Pengumuman publik pertama dan 
konsultasi pemangku kepentingan dimulai. 

11 Juni 2015 Konsultasi pemangku kepentingan kedua 
untuk memperoleh masukkan lain dari 
pemangku kepentingan setempat.  

26 Juni 2015 Konsultasi dilakukan dengan mengunjungi 
langsung para pemangku kepentingan. 

Audit tahap 1 24-26 Juni 2015 Audit lapangan 

Audit tahap 2 8-12 September 2015 Audit lapangan 

Keputusan sertifikasi 7 Maret 2016 Komite keputusan sertifikasi BVI 
menyatakan bahwa RUJ berhak untuk 
mendapatkan sertifikat IFCC setelah 
seluruh temuan ketidaksesuaian  
diselesaikan. 

 

  



RINGKASAN HASIL AUDIT 

 

Hasil: 

Unit manajemen PT Ruas Utama Jaya (RUJ) telah memiliki legalitas dan perijinan yang lengkap 
sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai perusahaan terbatas. Hal ini berdasarkan akte 
pendirian perusahaan didasarkan kepada akta notaris Tito Utoyo, SH Nomor 2 tanggal 1 
Desember 1997. Selanjutnya mengalami perubahan-perubahan dan yang terakhir adalah 
didasarkan kepada akta Notaris Marry Susanti Siaril, S.H No. 07 tanggal 9 Maret 2015 yang 
merupakan akte perusahaan perubahan sebelumnya. 

Selain itu unit manajemen PT. RUJ telah memiliki 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). 

Sesuai dengan peraturan perundangan kehutanan, perusahaan telah menyusun IHMB, Tata 
Batas, Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2008-2017, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT 2011, 
2012, 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. 

Ditemukan bahwa rencana tata ruang sudah mengikuti peraturan perundangan kehutanan dan 
dipastikan perusahaan telah mengelola konsesi hutan seluas dari kawasan produksi seluas 
29.778 ha (67,17%), tanaman unggulan seluas 4.625 ha (10,43 %), tanaman kehidupan seluas 
2.310 ha (5,21 %), kawasan lindung seluas 6.594 ha lindung (14,87%), dan infrastruktur seluas 
1.023 ha (2,31 %). 

Perusahaan memiliki visi, misi, dan kebijakan yang telah diuraikan ke dalam berbagai prosedur 
dan instruksi kerja. Hal ini untuk untuk memudahkan penerapan di lapangan oleh para 
karyawan dan kontraktor untuk mencapai pengelolaan hutan lestari. Penguraian ke dalam 
berbagai prosedur dan instruksi kerja juga berguna untuk memastikan bahwa perusahaan 
melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk semua kegiatan. Perusahaan juga telah 
merencanakan dan menerapkan sejumlah petak ukur permanen (PUP/PSP), petak pengamatan 
tanah, tata kelola kanal, subsidensi, dan keanekaragaman hayati.  Batas-batas keanekaragaman 
hayati sudah diberi tanda batas namun belum dipantau dengan tepat. 

RUJ melakukan audit internal sebagai bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev), 
terutama untuk menilai pemenuhan kegiatan per aspek oleh para kontraktor. Secara rutin yang 
dilakukan adalah penilaian penanaman (Plantation Assesment Team/PAT), harvesting 
excellence (havex), audit internal stock opname tegakan kayu, serta internal audit SMK3. Hal ini 
menunjukkan bahwa RUJ telah menerapkan prinsip perbaikan berkelanjutan. 



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 bulan Agustus 2014.  

Selain itu, sehubungan dengan kebakaran hutan diketahui bahwa perusahaan memiliki sistem 
yang terstruktur dalam menangani kejadian kebakaran hutan. Sistem tersebut meliputi: patroli 
terpadu perlindungan hutan, pengawasan menara api, peringatan dini kebakaran hutan, 
pemeriksaan alat-alat dan infrastruktur pendukung penanganan kebakaran hutan, tindakan 
pemadaman, sampai proses pelaporan kepada pihak yang berwenang. Dalam kegiatan 
pencegahan dan pemadaman kebakaran perusahaan secara aktif mengikutsertakan masyarakat 
yang tergabung ke dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam sistem penanganan kebakaran 
hutan dan lahan. 

Sehubungan dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan, diketahui pada tahun 2013 telah 
terjadi kebakaran hutan di dalam konsesi RUJ blok timur. Hal ini sudah dilaporkan kepada pihak 
yang berwajib dengan dibuktikan oleh berita acara kejadian kebakaran hutan No. 03/RUJ/FP/XI-
2013. Berdasarkan berita acara tersebut pula dibuktikan bahwa perusahaan telah dibebasakan 
dari segala tuduhan sebagai pelaku penyebab kebakaran hutan dan lahan.  

Selain itu terdapat hutan yang terdegradasi akibat kebakaran hutan tahun 2014 di blok barat di 
dalam wilayah konsesi, dekat dengan Kawasan Perlindungan Satwa Liar. Pada saat audit 
dilaksanakan RUJ belum melakukan tindakan lebih lanjut untuk merehabilitasi area bekas 
terbakar tersebut. 

Kemudian diketahui pada tahun 2015 juga telah terjadi kebakaran hutan di dalam area konsesi 
blok timur. Namun setelah dilakukan verifikasi lapangan pada saat audit tahap 2 diketahui 
bahwa kebakaran tersebut terjadi di area yang masih bersengketa dengan masyarakat 
setempat. Hal ini diperkuat dengan informasi yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan 
anggota keamanan dan ketua regu RPK yang secara rutin melakukan patrol perlindungan hutan 
dari kebakaran hutan dan lahan. 

PT. RUJ telah melakukan pembinaan di 8 desa yaitu: Desa Jumrah, Desa Melayu Besar, Desa 
Mesah, Desa Melayu Tengah, Desa Batu Ampar, Desa Lubuk Gaung, Desa Tanjung Penyembal, 
dan Desa Sungai Sembilan. Selain pembinaan, RUJ juga melakukan sosialisasi visi-misi, rencana 
kerja tahunan, batas-batas konsesi, serta pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan. 
Ketika pelaksanaan audit juga ditemukan mekanisme penyelesaian konflik yang memadai. Juga 
diketahui pada tahun 2015 (saat audit) dari 11 kasus tersebut baru 2 kasus yang sudah dapat 
diselesaikan dengan melakukan kerjasama antara PT. RUJ dengan Kelompok Tani/Koperasi yang 
ada di desa tersebut melalui kesepakatan kerjasama Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan 
(HTR PK), sedang untuk kasus yang lain masing tahap Inventarisasi dan Negoisasi dengan 
pemilik lahan. 

Di lingkungan PT. RUJ terdapat struktur organisasi K3 beserta nama pengurusnya, serta 
program-programnya K3 dan sosialisasi K3.  Evaluasi kegiataan dan  pelaporan dilakukan setiap 
3 (tiga) bulan sekali. Salah satu program K3 adalah melakukan inspeksi keseluruh bidang yang 
ada di lingkungan PT. RUJ termasuk pembagian Alat Pelindung Diri (APD) kepada seluruh 
karyawan. Sosialisasi K3 dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan rutin yang diadakan di 



ruang meeting PT. RUJ serta pemasangan papan peringatan di tempat-tempat yang mudah 
dilihat. 

Upaya untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi staf dan karyawan dilakukan dengan 
program pelatihan yang dilakukan oleh internal maupun oleh eksternal. Program pelatihan 
secara rutin dilrencanakan. 

Selanjutnya merujuk pada laporan hasil produksi kayu MHW (mixed hardwood) dari hutan alam 
terdapat bahwa konversi hutan alam menjadi hutan tanaman benar dilakukan setelah 31 
Desember 2010, yaitu pada tahun 2011 dan 2012 dengan total luas 3,508 ha. Sehingga area 
konversi tersebut tidak layak untuk dimasukkan ke dalam cakupan sertifikasi IFCC. Namun 
demikian unit manajemen melakukan delineasi dan identifikasi ulang dan didapatkan area 
seluas ± 3.578 Ha yang tidak layak untuk disertifikasi karena tidak memenuhi persyaratan cut-
off date IFCC 31 Desember 2010. Sehingga area ini dikeluarkan dari cakupan sertifikasi IFCC. 
Setelah dikurangi area yang dikeluarkan dari sertifikasi IFCC, total area konsesi yang masuk ke 
dalam cakupan sertifikasi IFCC adalah sebesar 40.752 ha. 

Temuan: Terdapat 14 ketidaksesuaian yang terdiri dari 3 ketidaksesuaian major dan 11 
ketidaksesuaian minor. Ketidaksesuaian major sudah ditutup dengan bukti yang telah 
diverifikasi, begitu pula dengan ketidaksesuaian minor. Terutama untuk ketidaksesuaian minor 
telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit 
penilikan yang akan datang. 

No IFCC Indicator NC Description Status  

1.  
Persyaratan 

Khusus Hutan 
Tanaman 1.1. 

Terdapat area yang tidak layak untuk disertifikasi. Diturunkan 
menjadi 
minor 

2.  
Persyaratan 

Khusus Hutan 
Tanaman 1.2. 

Terdapat area yang tidak layak untuk disertifikasi seluas 7,9% 
dari total luas areal konsesi. 

Diturunkan 
menjadi 
minor 

3.  6.6 
Para kontraktor kurang paham mengenai prinsip-prinsip 
lingkungan, terutama penanganan limbah padat dan limbah B3. 

Ditutup 

4.  1.1 
Dokumen TDP (Tanda Daftar Perusahaan) belum selesai 
perpanjangan. 

Ditutup 

5.  1.11, 6.1, 6.2 

Prosedur terdokumentasi yang berhubungan dengan Havex 
(Harvesting Excelent) belum dimutakhirkan (update). Selain itu 
formulir yang digunkana untuk menilai kontraktor pemanenan 
tidak tepat. 

Ditutup 

6.  1.14 
Dokumen rencana kelola (RKU) belum mengakomodir 
persyaratan IFCC, terutama butir 1.14b. 

Ditutup 

7.  2.2, 2.3 Dokumen rencana kelola (RKU) belum sesuai persyaratan IFCC. Ditutup 

8.  3.1, 3.2 
Kegiatan dan dokumen monitoring dan evaluasi untuk aspek 
sosial belum tepat. 

Ditutup 



No IFCC Indicator NC Description Status  

9.  
3.4, 7.2, 7.4, 

7.6 

PT RUJ belum mengidentifikasi areal terbuka, lahan 
tandus/gundul, dan area terdegradasi lainnya untuk 
direhabilitasi. 

Ditutup 

10.  4.1 
PT RUJ belum melakukan penyesuaian atau revisi penataan 
ruang areal hutan tanamannya menurut  SK Kemenhut No. 
12/Menlhk-II/2015 tanggal 24 Maret 2015. 

Ditutup 

11.  6.4 
Pintu air pengatur zonasi water management tidak dikelola 
dengan baik. 

Ditutup 

12.  8.1, 8.6 
PT RUJ belum melindungi kawasan yang mengandung 
ekosistem alami sebagaimana mestinya. 

Ditutup 

13.  
11.8, 12.5, 

12.6 
Mess dan fasilitas di KM 0 (mess security) tidak layak dan tidak 
sesuai dengan standar IFCC. 

Ditutup 

14.  12.4 
Operator Rotary dan kontraktor penanaman tidak 
menggunakan APD sebagaimana mestinya. 

Ditutup 

 
Sertifikasi: Merekomendasi Pemberian Sertifikat dengan catatan diselesaikannya corrective action plan. 
Keputusan Sertifikasi ini dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Ruas Utama Jaya 
berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari. 


