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IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI 

 

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:  Lontung Simamora 

Manajer Produk:  Happy Tarumadevyanto 

Manajer Teknis:  Bayu Abirowo 

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

7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produks) 

Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi) 

M. Nurul Anwar (Auditor Sosial)  

8. Tim Pengambil Keputusan : XXXXX 

XXXXX 

 

 

 

 

 

  



 

IDENTITAS PERUSAHAAN 

 

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

2.  Alamat Perusahaan : Jl. Arifin Ahmad No. 3 Sidomulyo Timur, Kecamatan 

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 

3.  Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120211110315  tertanggal 1 November 2018 

4.  SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.46/Menhut-
II/2006 tanggal 6 Maret 2006 Jo. Surat Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.641/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018. 

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

6.  Luas Konsesi : 39.810  ha 

Blok Barat : - Lintang Utara: 01o41’41” – 01o55’26” 

- Bujur Timur: 101o02’02” – 101o10’08” 

Blok Timur : - Lintang Utara: 01o44’32” – 01o55’26” 

- Bujur Timur: 101o11’04” – 101o20’17” 

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

8.  Spesies : Acacia crassicarpa 

9.  Rencana Tata Ruang : 1. Kawasan Produksi 24.101 ha 

2. Kawasan Tanaman Kehidupan 9.113 ha 

3. Kawasan Lindung 6.596 ha 
 

10.  Pimpinan Perusahaan : Direktur Utama: Ricky Zamora 

11.  Penanggung Jawab Sertifikasi 
IFCC 

: Ricky Zamora 

12.  Sertifikat IFCC Nomor 

Tanggal Terbit 

: 

: 

IDN23190004 

14 April 2019 

 

  



 

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN 

 

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Ruas Utama Jaya dengan areal 
sertifikasi IFCC seluas ±36.232 ha dari total luas 39.810 ha (Surat Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. SK.641/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018) 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 39.810 ha yang terdiri dari 
24.101 ha area produksi (60,54%), 9.113 ha tanaman kehidupan (22,89%), dan 6.596 ha kawasan 
lindung (16,57%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 
SK.46/Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006 Jo. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. SK.641/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018. di Provinsi Riau. 

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

Produk kayu IFCC (khusus penilikan): Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah 
di produksi PT. Ruas Utama Jaya sebanyak 647.687,99 M3 sejak diterbitkan sertifikat IFCC.  

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak terdapat informasi penting dari stakeholder sebelum 
pelaksanaan kegiatan audit Surveilance 1. 

Sosial Ekonomi:  

Secara administrasi areal konsesi berada dalam wilayah Kecamatan Rimba Melintang dan 

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. 

Desa-desa yang teridentifikasi berada disekitar areal dan diperkirakan memiliki keterkaitan 

dengan keberadaan Perusahaan adalah Desa Lubuk Gaung, Tanjung Penyembal, dan Basilam 

Baru semuanya termasuk kedalam Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Sedangkan desa 

yang ada di wilayah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan adalah Melayu Besar, Melayu 

Tengah, Batu Hampar, dab Mesah, sedangkan Desa Rimba Melintang, Jumrah, Teluk Pulau Hulu, 

dan Teluk Pulau Hilir termasuk Kecamatan Rimba Melintang yang keduanya masuk ke dalam 

Kabupaten Rokan Hilir.  

Aktivitas perekonomian lokal tidak terlepas dari adanya fasilitas sarana prasarana yang ada 

seperti jaringan transportasi, lahan dan pasar. Distribusi kebutuhan pokok dan pemasaran hasil 

bumi desa sekitar dilakukan melalui akses sungai yang tentu saja memerlukan waktu yang cukup 

lama. Mata pencaharian penduduk sekitar konsesi didominasi petani yang menggeluti jenis usaha 

pertanian lahan pasang surut dengan menanami padi, palawija dan sayuran. Sebagian 

masyarakat menjadi pedagang, buruh, PNS, karyawan dan lain-lain. 

Perusahaan memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya hutan di semua wilayah konsesinya 

dapat memberikan dampak positif berkelanjutan pada penghidupan dan kesejahteraan 



masyarakat di dalam dan sekitar hutan, karyawan dan pekerja perusahaan serta berkontribusi 

nyata pada pembangunan ekonomi daerah dan nasional.  

Berdasarkan Laporan Studi Diagnostik dan Social Impact Assessment Tahun 2014 dinyatakan 

bahwa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa binaan ada beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh perusahaan, di antaranya: (1) Peningkatan SDM peningkatan mutu sumberdaya 

manusia melalui pendidikan, (2) melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat 

melalui penguatan kelembagaan, (3) peningkatan sarana dan prasarana, serta (4) meningkatkan 

produksi sumberdaya perkebunan. 

  



 

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT 

 

Kegiatan Waktu Catatan Ringkasan 

Resertifikasi 11-14 Desember 2019 Audit Lapangan 

Audit Penilikan 1 26-29 November 2019 Audit Lapangan 

 

  



 

RINGKASAN HASIL AUDIT 

 

Hasil: 

1. Persyaratan Umum dan Legalitas 

 Pada tahun 2019, ini terdapat beberapa legalitas Perusahaan yang mengalami perubahan, 
seperti Nomor Induk Berusaha, dan SK. IUPHHK-HTI terkait penetapan areal kerja, 
dokumen RKUPHHK-HTI jangka waktu 10 tahun Periode Tahun 2017 – 2026, maupun 
dokumen RKT Tahun 2019. 

 Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku  dalam praktek 
pengelolaan hutan, pemenuhan terhadap kewajiban finansial kepada pemerintah, dan 
ketentuan dalam persetujuan/konvensi internasional seperti CITES, ILO, ITTA, dan CBD. 

 Perusahaan telah memenuhi semua kewajiban finansial selama periode tahun 2018 – 
Oktober 2019, seperti PPh pasal 4, pasal 21, pasal 23, PPN, PSDH, dan PBB. 

 Perusahaan mendapatkan sertifikat PHPL No. 009/.4/EQC-PHPL/V /2017 dari LP-PHPL 
oleh PT. Equality Indonesia dengan masa berlaku dari tanggal 21 Mei 2017 s/d 20 Mei 
2022, dan telah dilakukan Penilikan 2 PHPL pada tahun 2019 dengan predikat kinerja 
‘Baik’. 

 Terdapat bukti bahwa visi dan misi  dalam pengelolaan hutan lestari telah disosialisasikan 
kepada karyawan, pekerja kontraktor, dan masyarakat sekitar hutan desa Melayu besar, 
Labuhan papan, Melayu tengah, Teluk pulau hulu, Pematang sikek, dan desa Jumrah. 

 Perusahaan telah menyediakan pendanaan yang memadai dalam pengelolaan hutan 
tanaman industri sebagaimana dibuktikan dalam dokumen perjanjian kerja penyedian 
kayu dengan PT. Arara Abadi, dokumen RKAP Tahun 2018 dan 2019, serta Laporan Audit 
Keuangan yang berakhir 31 Desember 2018. 

 Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan pada 
melalui Keputusan Direktur Utama No.018/SK-RUJ/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, dan 
dilengkapi dengan  job description. 

 Perusahaan telah menetapkan tanggungjawab pengelolaan hutan lestari kepada Bapak  
Ricky Zamora sebagai Direktur Utama sesuai Akta Notaris No. 07 dari Kantor Notaris 
Desman, SH, M.Hum, MM tertanggal 1 Pebruari 2019. 

 Perusahaan telah menyusun prosedur kerja berupa SOP maupun instruksi kerja untuk 
menunjang seluruh bidang kegiatan operasional, yaitu bidang perencanaan hutan, 
penanaman (plantation), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan 
dan pengamanan hutan, dan pengelolaan sosial.  Perusahaan telah menjaga rekaman 
praktek pengelolaan hutan secara memadai untuk minimal 5 tahun. 



 Perusahaan telah menunjukkan data pelatihan pengembangan kompetensi tahun 2019 
untuk karyawan dan pekerja meliputi kegiatan basic plantation, management gulma, HSE, 
membaca peta, dan sebagainya.. 

 Perusahaan memiliki tata ruang areal konsesi yang dituangkan dalam dokumen Revisi 
RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026.  Tata ruang tersebut 
telah diimplementasikan di lapangan, berupa areal tanaman pokok, tanaman kehidupan, 
dan kawasan lindung. 

 Perusahaan telah membangun dan memelihara jalan angkutan kayu, kanal, beserta 
infrastruktur lainnya baik camp, mess karyawan, gudang, klinik kesehatan, kantin, 
gudang, tempat ibadah (mesjid dan gereja), dan fasilitas olah raga. 

 Perusahaan telah mengimplementasikan hasil kegiatan R&D melalui kerjasama dengan 
PT. Arara Abadi, antara lain pemilihan species tanaman, pemeliharaan tanaman, maupun 
penanggulangan hama dan penyakit tanaman.  Kegiatan rutin yang dilaksanakan adalah 
monitoring hama dan penyakit tanaman di nursery dan hutan tanaman. 

2. Rencana Kelola 

 Perusahaan telah menyusun rencana pengelolaan hutan tanaman sesuai ekosistem 
gambut melalui dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatkan Hasil Hutan Kayu Jangka 
Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017-2026.  Revisi dokumen RKUPHHK-HT tersebut 
dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2019. 

 Perusahaan telah memberikan akses keterbukaan informasi kepada public mengenai 
pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengelolaan hutan yang dapat diakses pada 
www.fcpmonitoring.com, atau pemberian laporan sesuai ketentuan berlaku. 

3. Monitoring dan Evaluasi 

 Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan secara 

periodic, meliputi aspek produksi, lingkungan, maupun social, sebagaimana ditunjukkan dalam 

Laporan Audit Internal Laporan Internal Audit No. 02/RIAU-RUJ/IAD/10/19, Evaluasi 
kewajiban kepatuhan terhadap pengelolaan Limbah Padat dan Cair, Pembinaan 
Masyarakat Desa, Perlindungan Hutan, Kehutanan dan Budidaya Tanaman, Tenaga Kerja 
& K3, dan Laporan Internal Audit Integrasi HSE tertanggal 21 Juni 2019.  Terdapat bukti 
adanya tinjauan management terhadap hasil kegiatan Monev tersebut guna perbaikan 
pengelolaan hutan tanaman. 

 Terdapat rencana rehabilitasi areal terdegradasi di kawasan lindung seluas 328 ha selama 
periode tahun 2019 s/d 2029.  Rata-rata kegiatan rehabilitasi seluas 31,5 ha/tahun, 
kecuali tahun 2019 seluas 15 ha. 

4. Manajemen Hutan 

 Perusahaan telah mengatur areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan 
penanaman baik di areal tanaman pokok maupun tanaman kehidupan dengan jenis 
Acacia crassicarpa menggunakan jarak tanam 3 m x 2 m.  Areal tersebut dibagi ke dalam 

http://www.fcpmonitoring.com/


blok kerja tahunan dan petak kerja dengan luas 25 ha.  Terdapat penandaan batas petak 
kerja (compartment)  di areal tanaman pokok berupa kanal dan patok pralon di setiap 
sudut petak, sebagaimana ditunjukkan pada petak RUAB0604-01, dan RUAB0560-01.  

 Menurut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.641/Menlhk/Setjen/ HPL.0/ 12/2018 diketahui bahwa areal kerja PT. RUJ berubah dari 
44.340 ha menjadi 39.810 ha, dimana Areal Penggunaan Lain (APL) dikeluarkan dari areal 
kerja dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk dialokasikan serahkan kepada 
masyarakat setempat melalui skema TORA atau Perhutanan Sosial. 

 Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip SFM untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan 
melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB).  Prinsip SFM tersebut 
dapat dibuktikan di lapangan, seperti pengadaan bibit di persemaian seluas 4,9 ha, 
kegiatan penyiapan lahan di petak RUAB0478-01, kegiatan penanaman dengan jenis 
Acacia crassicarpa  di petak RUAB0171-01, dan kegiatan pemanenan kayu di petak 
RUAB0539-01. 

5. Kelestarian Hasil Hutan 

 Kegiatan pemanenan hutan tidak akan melebihi riap dan AAC yang ditetapkan dalam 
dokumen RKT, baik etat luas maupun etat volume.  Hal ini dapat dilihat dari bukti aktivitas 
pemanenan tahun 2018 seluas 1.425 ha (100%), sedangkan pada tahun 2019 (per tanggal 
28 November 2019) seluas 1.446,3 ha, atau 78% dari target seluas 1.625,6 ha (areal efektif 
dipanen). 

 Penentuan etat volume tebangan tahunan dilakukan melalui kegiatan Pre Harvesting 
Inventory (PHI), sebagaimana dibuktikan pada petak MKRA0644-01 plot 11, dimana plot 
ukur berbentuk lingkaran dengan jari-jari 8,92 m, terdapat pusat plot dari patok kayu yang 
diberi pita oranye, dan pohon ukur diberi tanda pita warna oranye. 

 Perusahaan telah memantau dan mencatat pertumbuhan tegakan hutan melalui  
pengukuran berkala petak sampel permanen (PSP), sebagaimana dibuktikan di plot PSP 
nomor 01 petak RUAB0604-01.  Hasil analisis PSP menunjukkan bahwa riap optimal jenis 
Acacia crassicarpa terjadi pada saat tanaman berumur 2-3 tahun, yaitu antara 23,8 s/d 
33,7 m3/ha/tahun. 

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan 

 Perusahaan masih menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap parameter-
parameter penting dalam efektifitas pengelolaan lingkungan bidang ekosistem dan 
hidrologi hutan disertai dengan prosedur yang terdokumentasi.  Beberapa parameter 
yang terus dipantau diantaranya subsidensi, water table, water level, kualitas air serta 
sifat fisika dan kimia tanah. 

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati 

 Telah ada upaya perusahaan untuk memperbaiki habitat flora dan fauna dengan mulai 
melakukan persiapan rehabilitasi dengan mempersiapkan anakan lokal..  Perusahaan 



masih melakukan pemantauan berkala terhadap parameter-parameter flora dan fauna 
diantaranya keragaman jenis tumbuhan, keragaman jenis hewan, serta melakukan 
langkah-langkah perlindungan terhadap habitat dan species dengan status konservasi 
penting, terutama species kunci harimau sumatera yang hampir punah. 

8. Perlindungan Hutan 

 Perusahaan masih menjalankan upaya preventif terhadap bahaya kebakaran hutan dan 
lahan terutama pada kondisi musim yang ekstrim dengan resiko tinggi terjadinya 
kebakaran hutan dan lahan.  Dibuktikan dengan tindakan cepat terhadap adanya titik api 
yang berada pada areal izin dan diluar areal izin.   Perusahaan masih mematuhi ketentuan 
pemerintah dalam pemenuhan sarana prasarana pengendalian kebakaran serta 
implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.  Tidak tercatat pula 
adanya kegiatan ilegal lainnya selama satu tahun terakhir. 

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat 

 Perusahaan telah melakukan indentifikasi masyarakat adat tahun 2019, berdasarkan UUD 
pasal 28 I (3): yan menyatakan “identitas budaya dan hak msyarakat tradisional dihormati 
selaras denan perkembangan zaman dan perdaban” dan deklarasi UNDRIP yang 
diratifikasi pemerintah RI tangal 13 September 2007. Berdasarkan identifikasi, tidalk 
terdapat masyarakat adat di sekitar PT RUJ.  Hal ini juga dikuatkan oleh Surat Keterangan 
Kelurahan Basilam Baru No136/SK.BB/2017, yang ditandantangai oleh Lurah Basilam Baru 
tangal 19 mei 2016 menyatakan bahwa tidak ada tanah adat dalam areal izin PT RUJ distrik 
Rokan Hilir dan Kota Dumai.  Berdasarkan revisis RKU periode 2017-2026 desa-desa 
disekitar areal kerja perusahaan yaitu:1) Kecamatan Sembilan Kota Dumai, terdiri dari 
Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kelurahan Basilam Baru; 2) 
Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir, terdiri dari Desa Melayu 
Besar, Melayu Tengah, Mesah, Labuhan Papan, Batu Hampar; 3) Kecamatan Rimba 
Melintang Kab. Rokan Hlir, terdiri dari Desa Pematang Sikek, Jumrah, dan Teluk Pulau 
Hulu 

 Areal kawasan perusahaan belum dapat dikelola seluruhnya, dimana sebagian telah 
berwujud perkebunan, pemukiman, dan perkantoran pemerintah kecamatan dan 
kelurahan. Masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan konsesi dapat 
melakukan aktivitas perekonomian untuk mencari ikan di parit, mencari damar, modang, 
membuka warung dan toko, bahkan mencari kayu tegakkan dan kayu tumbang sisa 
tumbangan HPH. Perusahaan telah melakukan identifikasi HHBK tahun 2019, dimana 
HHBK yan dominan adalah ikan di kanal-kanal perusahaan serta rumput utk pakan ternak. 
Tersedia data masyarakat yan menangambil HHBK dan tercatat di dalam logbook security. 

 Perusahaan telah memliki dokumen pemetaan pemangku kepentingan terkait 
konflik/klaim lahan, tanggal 30 Januari 2019, yang terdokumentasi dengan baik dengan 
total pemangku kepentingan adalah 21 pihak di Kota Dumai, 12 pihak di Kabupaten Rokan 
Hilir, dan 4 perusahaan. Terkait dengan areal konflik, pihak Perusahaan terus melakukan 
upaya komunikasi dengan masyarakat dengan sosialisasi program kerjasama tanaman 



kehidupan. Pada tahun 2018 dan 2019. Proses penyelesaian konflik yang telah dilakukan 
oleh PT RUJ sejauh ini telah melibatkan stakeholder, termasuk tokoh adat, tokoh 
masyarakat, kepala desa untuk mendampingi dalam perundingan penyelesaian konflik. 

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat. 

 Sepanjang tahun 2018/2019, Perusahaan telah melakukan upaya-upaya pengelolaan 
sosial terkait kelestarian hutan dar aspek social, meliputi : Peningkatan SDM, Peningkatan 
Perekonomian, Pengembangan usaha masyarakat melalui program DMPA, kegiatan sosial 
budaya, kesehatan, keagamaan, linkunan dan infrastruktur desa. Realisasi Program CSR-
DMPA tahun 2019 (Jan-Juni) sebesar Rp. 465.658.000,- atau sekitar 37,13% dari Rencana 
sebesar Rp. 1.254.202.949. 

 Perusahaan juga menjalin hubungan dengan pemerintah desa dalam hal informasi 
rekruitment karyawan. Hal ini ditegaskan oleh Kaur Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 
Lubuk Gaung, bahwa saat ini sedang ada rekruitment untuk tenaga pendamping desa 
yang diinformasikan juga melalui pemerintah desa. 

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja. 

 Perusahaan sudah memiliki PKB 2018-2020 dan SOP Penyelesaian Keluh Kesah, dan telah 
mnyediakan kotak saran untuk menerima keluh kesah dan saran dari pekerja. Pengecekan 
dilakukan setiap bulan dan sepanjang tahun 2019 tidak terdapat keluh kesah. Mberikan 
bukti-bukti pembayran BPJS bulan Oktober  2019.  

 Sistem pengupahan telah memenuhi standar upah minimum sesuai Keputusan Gubernur 
Riau No. Kpts.949/XI/2018, tanggal 21 November 2018 tentang Upah Minimum 
Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau tahun 2019 untuk Kota Dumai sebesar Rp. 
3.118.453,87/bulan.  

 Terkait dengan pelaksanaan prosedur ketenagakerjaan, telah diverifikasi kerjasama 
dengan PT ARARA ABADI dalam pelaksanaan prosedur Ketenegakerjaan, yaitu Perjanjian 
Kerjasama Pengadaan Sumberdaya Manusia antara PT RUJ dengan PT Arara Abadi No 
001/AA-LFL-RUJ/HRD/I/2017 tangal 2 Januari 2017 dengan pokok perjanjian meliputi: 
pengumuman perekrutan, tes dan seleksi, negosisasi upah sesuai arahan PT RUJ 

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 

 Perusahaan telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).  Di samping 
itu, Perusahaan telah berupaya menyediakan lingkungan kerja yang aman dan 
sehatsesuai dengan SOP Inspeksi K3 No. SOP-RUJ-S1-002 Terbitan#1 Rev#0 Tanggal 10 
April 2017 dan SOP Pemantauan Kesehatan Karyawan No. SOP-RUJ-S1-010 Terbitan#1 
Rev#0 Tanggal 10 April 2017.  Telah ditunjukkan pelaksanaan Inspeksi K3 kepada 
kontraktor per bulan, pelaporan P2K3 per triwulan kepada Dinas Tenaa Kerja Provinsi 
Riau. Perusahaan telah menyediakan fasilitas yang hiegines untuk kebutuhan karyawan.  

 Perusahaan telah melaksanakan Tinjauan Manajemen termasuk aspek Lingkungan dan K3 
Tahun tanggal 3 Oktober 2019, aspek yan dibahas : tindakan perbaikan GAP ISO 
14001:2015 dan OHSAS 18001:2007, tinjauan kebijakan lingkunan dan K3, kewajiban 
kepatuhan, objective taret dan program lingkungan K3, review ketidaksesuaian 
Lingkungan K3, performance evaluasi, dan penyelesaian konflik. Perusahaan sudah 



menunjukkan Rencana dan Realisasi Program K3 Tahun 2018-2019. Perusahaan sudah 
menunjukan laporan triwulan P2K3 periode I, II, III, IV Tahun 2018, dan laporan triwulan 
P2K3 periode I, II, III Tahun 2019 yang disampaikan kepada ke DIsnakertrans Provinsi Riau. 

 

Progres Penutupan Temuan Audit Resertifikasi: Terdapat 17 temuan ketidaksesuaian pada 
pelaksanaan Resertifikasi yang seluruhnya merupakan ketidaksesuaian minor, dan telah  
diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut. 

No. 
Pesyaratan 

Standar IFCC 
Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi Status 

1.  1.8 

Job description yang disampaikan belum sesuai dengan struktur 
organisasi, dari sample: Harry Anggara Putra seharusnya diposisi 
IT namun job description masih sebagai Kasir/Admin, Suhardi 
seharusnya diposisi License & Permit namun job description 
masih sebagai Planning Survey, Sugiatno seharusnya diposisi 
R&D namun job description masih sebagai Supervisor Nursery. 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

a. Tersedia PIC penyusun Struktur Organisasi dan Job 
Description, yaitu Samsul Bahri (Human resources) NIK 
640002, sesuai SK Direski No. 018/SK-RUJ/III/2019, tanggal 6 
Maret 2019.  

b. Kesesuaian Struktur Organisasi dan Job Description, 
dokumen yan diperiksa adalah : 

 SK Direksi  No. 017/SK-RUJ/III/2019 a/n Saprijon 
(Finance & Accounting Head) 

 SK Direksi  No. 019/SK-RUJ/III/2019 a/n Limpat Harry 
Tjahyono (Planning & Survey) 

  SK Direksi  No. 020/SK-RUJ/III/2019 a/n Eri 
Sudarmanto (TUK dan CoC Koordinator) 

 SK Direksi  No. 014/SK-LP/RUJ/I/2019 a/n Suhardi 
(Lisensi Permit) 

 SK Direksi  No. 012/SK-LP/RUJ/I/2019 a/n Harry 
Anggara Putra (Staf IT) 

c. Perusahaan sudah memiliki Tenaga Teknis Kehutanan 
(Ganis) sebanyak 16 orang yanG terdiri dari (6 PKBR, 2 orang 
Nenhut, 4 Binhut, 3 Canhut, 1 Kurpet) sesuai dengan 
Perdirjen PHPL No. P.16/2015. 

NC Minor 1 
dapat ditutup 

2.  1.10 

Perusahaan memiliki dan menggunakan Genset dengan 
kapasitas lebih dari 100KVA, namun belum memiliki personil 
yang kompeten menangani Genset dan Listrik yang memiliki 
SIO/Licensi K3 Operator Genset dan AK3 Listrik/Juru Listrik. 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

NC Minor 2 
dapat ditutup 

dengan 
observasi 



Tersedia pengajuan tenaga ahli/ tenaga teknis K3L melalui Surat 
No 007/PK-HSE/RUJ/II/2018 a/n Deded Gustiawan (Teknisi 
listrik), Muh Iqbal Al Akhsa (Teknisi Kebakaran) Junaidi (Teknisi 
kimia), Minton Siregar (Teknisi Genset), dan Robi Ramadona 
(teknis pengukuran linkungan kerja).  

Pelatihan terhadap teknisi listrik, teknisi kebakaran, teknisi 
pengukuran lingkungan kerja dan teknisi kimia telah 
dilaksanakan pada tahun 2019, namun pelatihan untuk teknisi 
genset baru akan dilaksanakan pada minggu I Desember 2019. 

3.  1.16 

Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Bagian Forest 
Ranger diketahui tidak tersedia dokumen perencanaan R&D 
yang memuat identifikasi kebutuhan penelitian dan 
pengembangan, serta penyusunan program. 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

Telah ditunjukkan dokumen Rencana Kerja R&D Tahun 2019 
yang dibuat oleh Bagian R&D, dan diketahui oleh Kepala Unit HTI.  
Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : 

 Pengamatan HPT di Area Penanaman. 

 Pengecekan stocking Tanaman. 

 Pengamatan Weed Free. 

 Penanganan hama rayap. 

 Uji Analisis Tanah di Areal Tanaman Pokok. 

 Uji Analisis Air Nursery. 

 Monitoring HPT Nursery. 

 Bibit Unggul 

NC Minor 3 
dapat ditutup 

4.  2.2 

Menurut data Rekapitulasi Standing Stock Tanaman per bulan 
November 2018 diketahui bahwa areal tertanam jenis Acacia 
crassicarpa, dan Eucalyptus pelita seluas 14.574,11 ha, yang 
tersebar pada areal tanaman pokok seluas 14.137,45 ha, areal 
tanaman kehidupan seluas 103,2 ha, dan kawasan konservasi 
seluas 333,46 ha.  Dengan demikian, terdapat kegiatan 
penanaman yang tidak sesuai dengan tata ruang dalam 
Penyesuaian RKUPHHK-HT Periode Tahun 2017 – 2026 untuk 
Tahun Kegiatan 2018 – 2019. 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

Telah ditunjukkan dokumen sebagai berikut : 

NC Minor 4 
dapat ditutup 



 Daftar petak Tanaman di Kawasan Lindung seluas 333,46 ha 
yang ditanami jenis Acacia crassicarpa, Eucalyptus pelita, 
atau campuran.  Berdasarkan penjelasan dari Bagian 
Perencanaan diketahui bahwa awalnya areal tersebut  
merupakan areal tanaman pokok yang kemudian 
dialokasikan sebagai areal penahan angin (wind break).  
Kegiatan penanaman umumnya dilakukan selama periode 
tahun 2005 s/d 2010. 

 Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. RUJ tanggal 7 
November 2019, menyatakan bahwa tanaman Eucalyptus sp 
yang ditanam di kawasan lindung sempadan sungai seluas 
333,46 Ha adalah merupakan tanaman tahun 2006.  
Penanaman dilakukan dengan alasan sebagai tanda kepada 
masyarakat bahwa areal tersebut sudah dikelola oleh PT. 
RUJ. 

Hasil verifikasi di petak RUAB 9344-03 (Koordinat 010 50’ 
03,8  LU ; 1010 10’ 36,3 BT) diketahui bahwa petak tersebut 
merupakan petak kerja dengan jenis tanaman Acacia crassicarpa 
yang ditanam pada tanggal 15 Januari 2010, dan difungsikan 
sebagai penahanan angin (wind break).  Tanaman akasia yang 
tumbuh di jalur wind break tersebut ada yang memiliki diameter 
35 cm. 
 

5.  2.4 

Perusahaan sudah menunjukan tersedia Ringkasan Publik yang 
tecantum dalam print screen website www.fcpmonitoring.com  
namun dalam Ringkasan Publik Tahun 2018 untuk Bab. Rencana 
Kelola belum tersedia data Infrastruktur PWH yang dibangun 
(jalan, kanal, jembatan, gorong-gorong). 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

Telah ditunjukkan dokumen Ringkasan Publik Tahun 2019, yang 
berisi informasi mengenai pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dan 
2018, meliputi : 

 Praktek pengeloaan hutan terkait  perencanaan, penataan 
batas, pembukaan wilaya hutan dan pengadaan sarana 
prasarana, pembibitan, penyiapan lahan, penanaman, 
pemeliharaan tanaman, pengukuran riap tanaman, hama dan 
penyakit, pemanenan, kebakaran hutan dan lahan, 
perburuan satwa liar, penebangan kayu alam tanpa ijin, 
pengelolaan kawasan lindung, pengelolaan dan pemantauan 
flora fauna, pengelolaan limbah B3, pengelolaan dan 
pemantauan NKT, kegiatan rehabilitasi, perlindungan hutan, 
dan pembangunan sosial masyarakat. 

NC Minor 5 
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 Infrastruktur yang meliputi pemeliharaan kanal primer 
sepanjang 9.651 m dan kanal sekunder sepanjang 61.465 m, 
pembangunan water gate sebanyak 5 unit, dan 
pembangunan over flow sebanyak 12 unit. 

 Produksi kayu tahun 2017 sebanyak 510.912,48 m3 dan tahun 
2018 sebanyak 177.627,42 m3. 

 Ketenagakerjaan per bulan Agustus 2019 sebanyak 86 orang 
terdiri atas 85 orang laki-laki, yang berasal dari pekerja lokal 
sebanyak 20 orang dan pekerja non lokal (luar Riau) sebanyak 
66 orang. 

6.  3.4 

Perusahaan belum menunjukan rencana rehabilitasi lahan 
terbuka dan bertumbuh kurang di seluruh areal konsesi yang 
disesuaikan dengan tata ruang dalam RKUPHHK-HTI PT. RUJ 
2017-2026. 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

Telah ditunjukkan dokumen Tumpang susun penutupan lahan 
dengan tata ruang menggunakan Citra Landsat Band 432 
T47NQB liputan 15 Maret  2019. 

Penutupan Lahan 
Tata Ruang Total 

TP TK KL 

1. Hutan Sekunder 
Lahan Kering 

9,0  3.495
,0 

3.504,
0 

2. Hutan Tanaman 
14.275

,0 
18,0  14.293

,0 

3. Hutan Tanaman 
Muda 

138,0   138,0 

4. Belukar Tua 138,0  400,0 538,0 

5. Belukar Tua Rawa 245,0 206,0 244,0 695,0 

6. Belukar Muda Dan 
Semak 

1.879,
0 

20,0 524,0 
2.423,

0 

7. Belukar Muda Dan 
Semak Rawa 

3.651,
0 

2.019,
0 

728,0 
6.398,

0 

8. Kebun 
1.356,

0 
6.443,

0 
523,0 

8.322,
0 

9. Pemukiman   - - 

10. Tanah Terbuka 
1.862,

0 
407,0 198,0 

2.467,
0 

11. Tertutup Awan 548,0  484,0 
1.032,

0 

Jumlah 
24.101

,00 
9.113,

00 
6.596

,00 
39.810

,00 

NC Minor 6 
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Berdasarkan penjelasan dari Bagian Perencanaan diketahui 
bahwa terdapat areal terdegradasi di areal tanaman pokok 
seluas 7.775 ha, dan areal tanaman kehidupan seluas 2.652 ha.  
Namun hasil overlay dengan peta konflik menunjukkan bahwa 
areal tersebut seluruhnya merupakan areal klaim oleh 
masyarakat. 

 Berdasarkan hasil overlay areal terdegradasi di kawasan 
lindung seluas 2.080 ha dengan peta klaim lahan diketahui 
sebagian besar areal terdegradasi tersebut berada di dalam 
areal yang diklaim oleh masyarakat seluas 1.752 ha, 
sehingga tidak menjadi prioritas untuk direhabilitasi.  Areal 
yang menjadi prioritas rehabilitasi adalah areal yang tidak 
diklaim oleh masyarakat seluas 328 ha yang dengan kondisi 
tutupan lahan berupa belukar muda dan semak seluas 279 
ha, belukar muda dan semak rawa seluas 39 ha, dan areal 
terbuka seluas 10 ha. 

 Terdapat dokumen rencana rehabilitasi seluas 328  ha 
selama 10 tahun dari tahun 2019 s/d 2029, yaitu : 

Tahun 
Kegiatan 

Luas (Ha) Tahun 
Kegiatan 

Luas (Ha) 

2019 15 2026 31,5 

2020 31,5 2027 31,5 

2021 31,5 2028 31,5 

2022 31,5 2028 31,5 

2023 31,5 2029 31,5 

2024 31,5 Jumlah 328 

2025 31,5   
 

7.  4.5 

UM belum melaksanakan  kegiatan rehabilitasi areal terbuka 
dan/atau bertumbuhan kurang hasil  Verifikasi Perubahan 
Tutupan Lahan yang dilaksanakan selama periode September – 
Oktober 2017.   

 

UM belum melaksanakan kegiatan pemeliharaan tanaman di 
areal rehabilitasi kawasan lindung rawan bencana (windbreak) 
sebagaimana hasil rekomendasi monitoring tertanggal 20 Juli 
2017. 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

NC Minor 7 
dapat ditutup 

dengan 
observasi 



 Telah ditunjukkan dokumen persetujuan biaya untuk 
kegiatan rehabiitasi kawasan lindung windbreak tertanggal 
11 Pebruari 2019 seluas 15 ha dengan biaya sebesar Rp 
66.994.650.  Jumlah bibit tanaman lokal yang akan ditanam 
sebanyak 6.000 batang, yaitu Meranti, Kelat, Bintangur, 
Arang-arang, Gelam, Balam, Randu, dll.  Hasil wawancara 
dengan Bagian FS (Bp. Genta Hidayat) bahwa kegiatan 
penanaman akan ditanam pada bulan Desember 2019 
dengan lokasi petak RUAB9312-01 seluas 15 ha.  Bukti 
dokumen yang ditunjukkan adalah Surat Perintah Kerja (SPK) 
No. RA00/09/0693 tertanggal 21 November 2019 dengan 
pelaksana kontraktor PT. Agung Satyagraha Mandiri.  Biaya 
yang dianggarkan sebesar Rp 52.804.800 dengan jenis 
kegiatan pemeliharaan meliputi babat jalur, pra planting 
spraying, penanaman, pemupukan (pupuk dasar, NPK).  Bibit 
yang dibutuhkan tersebut akan disuplai dari PT. Sekato 
Pratama Makmur. 

 Telah ditunjukkan dokumen Surat Perintah Kerja No. 
RA00/03/19/0700  tertanggal 20 November 2019 kepada PT. 
Agung Satyagraha Mandiri untuk melaksanakan kegiatan 
pemeliharaan tanaman uji coba penanaman KFLEG di petak 
RUAB0137-01 seluas 23,6 ha yang meliputi kegiatan babat 
dan weeding semprot dengan biaya sebesar Rp 14.384.200. 

8.  5.1 

Berdasarkan standing stok tegakan hutan tanaman per bulan 
November 2018 seluas 14.240,65 ha diketahui bahwa komposisi 
dan struktur tegakannya belum seragam.  UM belum membuat 
rencana jangka benah untuk mencapai aspek kelestarian hasil 
pemanenan sebesar  2.848,13 ha/tahun. 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 
Telah ditunjukkan data analisis jangka benah yang dimulai tahun 
2017 sampai 2032.  Berdasarkan analisis tersebut diketahui 
bahwa etat normal akan dicapai pada awal daur IV, yaitu tahun 
2029 dengan etat luas sebesar 3.965 ha per tahun. 

NC Minor 8 
dapat ditutup 

9.  6.2 

Terdapat SOP yang berkaitan dengan RIL : a. Penerapan Micro 
Planning yang berorientasi Kepada Aspek Lingkungan dan Sosial 
SOP-RUJ-P4-006 10 April 2017,  b. SOP Micro Planning 
Pemanenan Hutan Tanaman Industri (HTI) SOP-RUJ-P4-0104 Juli 
2017, c. SOP Harvesting HTI Wetland SOP-RUJ-P4 001.  Seluruh 
SOP sudah mempertimbangkan tipe ekosistem dan hidrgologis 
gambut namun belum menjelaskan standar nasional mana yang 
diacu dan belum menjelaskan atau mempertimbangkan hasil-
hasil penilaian dampak lingkungan pada dokumen ANDAL tahun 
2005 sebagaimana yang dipersyaratkan dalam indikator 6.2.   
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

NC Minor 9 
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Ditunjukkan SOP Harvesting, SOP-RUJ-P4-001, revisi tanggal 28 
Februari 2019. Referensi yang diacu meliputi:  UU No.41 th 1999,  
UU No.01 th 1970 (keselamatan kerja), pengesahan AMDAL, 
Permenlhk No.P.42/MenLHK-Setjen/2015 (PUHH HTI), 
P.17/MenLHK-Setjen/Kum.1/2/2017 (pembangunan HTI).  

10.  6.4 ; 3.2 

Hasil inventarisasi standing stock tanaman pokok, terdapat data 
penanaman tanaman pokok pada kawasan lindung sempadan 
sungai, seluas 333,46 Ha.  Hal ini tidak sesuai dengan 
peruntukkan dan pengelolaan kawasan lindung sempadan 
sungai. 

 

Telah dijumpai beberapa tanaman A.Crassicarpa yang telah 
tumbuh di areal kawasan lindung KPSL dan KPPN yang masih 
memiliki tutupan hutan alami yang perlu dipertahankan.  Belum 
ada tindakan terhadap penanggulangan tanaman  A.Crassicarpa 
tersebut. 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

1. Tersedia Surat Pernyataan dari Direktur Utama PT. RUJ 
tanggal 7 November 2019, menyatakan bahwa tanaman 
Eucalyptus sp yang ditanam di kawasan lindung sempadan 
sungai seluas 333,46 Ha adalah merupakan tanaman tahun 
2006.  Penanaman dilakukan dengan alasan sebagai tanda 
kepada masyarakat bahwa areal tersebut sudah dikelola 
oleh PT. RUJ.  Sehingga belum ada rencana tata ruang pada 
saat itu.  Pada perjalanan selanjutnya areal tersebut masuk 
kedalam kawasan lindung sempadan sungai pada RKU 2017-
2026. Jenis tanaman pokok yang dikembangkan sekarang 
adalah Acacia crassicarpa bukan eucalyptus sp, sehingga 
tidak akan dipanen sebagai tanaman produksi.   

2. Tersedia Laporan penanganan species eksotik invasif di 
kawasan lindung Windbreak, KPPN, KPSL, dan KLG  Tanggal 
22-30 Oktober 2019.  Teknik penanganan berupa teresan, 
penebangan dan cabutan anakan.  

3. Dipastikan sudah tidak ada lagi penanaman kawasan 
lindung memakai jenis tanaman eksotik (non lokal).   

NC Minor 10 
dapat ditutup 

11.  6.5; 7.1 

Terdapat laporan RKL-RPL Periode I tahun 2016 s/d Periode I 
tahun 2018, yang menggambarkan pemantauan parameter-
parameter lingkungan diantaranya:  Sifat fisik-kimia tanah, 
subsidensi gambut, neraca karbon, Iklim mikro, evapotranspirasi, 
water balance, terbentuknya tanah sulfat masam, debit aliran 
permukaan, water table, kualitas air, biota air, flora dan fauna.  
Namun hasil pemantauan tidak disandingkan dengan hasil 
analisis dampak (ANDAL) sebagai rona awal sehingga tidak 
diketahui bagaimana hubungannya dengan rona awal yang 
digambarkan dalam dokumen ANDAL.   
 

NC Minor 11 
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Verifikasi tindakan perbaikan: 
Tersedia Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I tahun 
2019, dimana pada Bab Evaluasi, terdapat sub bab Evaluasi 
Kecenderungan mulai tahun 2010 s/d 2018 mengenai 
keanekaragaman tumbuhan, satwa liar, perubahan sifat kimia, 
subsidensi gambut, debit air, dan kualitas air permukaan. 
 

12.  6.6 

 SOP Plantation Lahan  Gambut, SOP-RUJ-P3-001.  Tanggal 10 
April 2018.  Tentang kegiatan persiapan lahan tanpa bakar, 
penanaman, perawatan, pengendalian hama dan penyakit. 
Merupakan SOP yang menggambarkan penggunaan bahan 
kimia yang beracun (pestisida, herbisida).  Namun 
didalamnya belum mencantumkan ketentuan/peraturan 
yang menjadi referensi. 

 Pada kunjungan lapangan ke petak ujicoba pemulihan lahan 
gambut di titik koordinat 10 47’ 14,1” N  dan 1010 09’ 27,4” 
E, ditemukan sampah anorganik yang masih berserakan 
berupa, ember bekas, jerigen bekas, sampah plastik, pakaian 
bekas, dll.  Sampah tersebut diduga bekas pondok kerja 
kegiatan penanaman yang dilakukan bulan Oktober 2018. 

 Pada kunjungan lapangan di Camp Kontraktor PT. Jordan, 
terdapat penyimpanan bahan kimia herbisida (basta) yang 
dicampur dengan jerigen bensin serta peralatan kerja lainnya 
dan tidak dilengkapi dengan simbol B3 sebagaimana 
mestinya. 

 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

Tersedia SOP Plantation Acacia Sp, Nomor SOP-RUJ-P3-001 
tanggal revisi 16 Mei 2019.  Sudah ada referensi yang diacu 
meliputi:  UU 41/199, P.65/Menhut-II/2014 (sistem silvikultur), 
P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 (pembangunan HTI), PP no 
74/2001 (pengelolaan bahan berbahaya beracun), PP 101/2014 
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun.   

Terdapat tenaga yang dipersiapkan sebagai petugas kimia 
bernama Junaidi  yang telah mengikuti pelatihan pada tanggal 
18-23 November 2019. (sertifikat belum keluar). 

Terdapat BA verifikasi tenaga kerja baru dan sosialisasi terkait 
visi misi, dilarang berburu, aspek K3, lingkungan, karhutla serta 
mitigasi konflik manusia dan harimua tanggal 8 Mei 2019, 17 Juni 
2019, 18 Juni 2019, serta 21 Juni 2019. 

Hasil verifikasi lapangan di Camp kontraktor PT. RPM pada titik 
koordinat 10 48’ 37,4” N dan 1010 08’ 53,6” E menunjukkan 
bahwa tempat penyimpanan limbah B3 (olie bekas) sudah 
dilengkapi dengan simbol B3. 

NC Minor 12 
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13.  7.3 

Pada saat kunjungan lapangan, ditemukan adanya pengakuan 
karyawan semprot yang belum diberikan sosialisasi atau induksi 
mengenai mitigasi apabila berjumpa dengan harimau. 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

Telah ditunjukkan : 

a. Data Sosialisasi konflik manusia dan Harimau tanggal 12-11-
2019 di Ruang meeting PT. RUJ dihadiri sebanyak 48 peserta 
karyawan dan mitra kerja. 

b.  Dokumen pemasangan kamera trap sebanyak 8 buah.   

c. Terdapat pemasangan banner penanggulangan konflik dengan 
harimau. 

d.  Belum tercatat adanya konflik antara harimau dan manusia. 

e.  Terdapat BA verifikasi tenaga kerja baru dan sosialisasi terkait 
visi misi, dilarang berburu, aspek K3, lingkungan, karhutla 
serta mitigasi konflik manusia dan harimua tanggal 8 Mei 
2019, 17 Juni 2019, 18 Juni 2019, serta 21 Juni 2019. 

f.  Tersedia peta rawan konflik harimau dan manusia.   

g.  Sebagai upaya peningkatan SDM, sudah dilakukan pelatihan 
dan penyegaran mitigasi konflik, antara manusia dengan 
harimau di areal konsesi oleh Forum Harimau Kita tertanggal 
9-11 Oktober 2019, dimana PT RUJ diwakili oleh sdr Rahmat 
Mustaqim.   

NC Minor 13 
dapat ditutup 

14.  8.4 

Terdapat contoh laporan kepolisian kebakaran di dalam areal ke 
Polsek Sungai Sembilan pada tanggal 4 Februari 2018.  Kejadian 
kebakaran di Jalan Bunga AS3, Kelurahan Tanjung Penyembal 
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai seluas 0,2 Ha.  (didalam 
areal).  Tindak lanjut areal terbakar yang dilaporkan pada tanggal 
4 Februari 2018 tidak disertai tindakan sebagaimana tercantum 
dalam SOP Penanganan Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan 
Pada Areal HCV dan HCS Di Dalam Konsesi, SOP-RUJ- E3-010.   
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

 Tersedia dokumen Laporan Kebakaran Areal tertanggal 4 
Februari 2018 pada titik koordinat 1010 15’ 29.16’’ E dan 10 
47’ 21,68” N.  Vegetasi areal terbakar merupakan tanaman 
sawit masyarakat. 

 Tersedia dokumen kronologis penanganan land claim.  
Intinya, areal tersebut merupakan areal klaim masyarakat 
(Kelompok Tani Karya Sepakat) yang telah dicatat dan sudah 
ada kesepakatan dan pertemuan mengenai pengelolaan oleh 
masyarakat di areal tersebut.  Dalam tata ruang, peruntukkan 
areal tersebut merupakan TPO dari tata ruang RKU, sehingga 
upaya rehabilitasi tidak bisa dilakukan. 
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15.  11.5 

Perusahaan belum dapat menunjukan rekaman dokumen 
pelaksanaan SOP-SOP Ketenagakerjaan tersedia di Kantor PT. 
RUJ, seperti: Rekruitment, Lay Off/PHK, Penggajian, Promosi, 
Mutasi, Jenjang Karir, Level Jabatan, Pelatihan, dimana 
penjelasan perusahaan proses pelaksanaan SOP dilakukan oleh 
Pihak Ketiga (Kantor Supporting Regional yang tidak merupakan 
bagian Unit Kerja PT. RUJ), sedangkan tidak tersedia bukti adanya 
kesepakatan kerjasama pelaksanaan prosedur-prosedur 
Ketenagakerjaan antara PT. RUJ dengan Pihak Ketiga ini. 
 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

a. Tersedia kerjasama dengan PT ARARA ABADI dalam 
pelaksanaan prosedur Ketenegakerjaan, yaitu Perjanjian 
Kerjasama Pengadaan Sumberdaya Manusia antara PT RUJ 
dengan PT Arara Abadi No 001/AA-LFL-RUJ/HRD/I/2017 
tangal 2 Januari 2017 dengan pokok perjanjianmeliputi:  

 pengumuman perekrutan 

 tes dan seleksi 

 neosisasi upah sesuai arahan PT RUJ 

b. Tersedia dokumen pelaksanaan SOP-SOP Ketenagakerjaan 
tersedia di Kantor PT. RUJ, seperti:  

 Surat pemberitahuan dari PT Arara Abadi HR 
Recruitment Region Riau kepada PT RUJ tentang 
panggilan tes untuk kandidat PKWT plantation 
manintenance (9 orang kandidat) tanggal 11 
November 2019 

 Pemutusan Hubungan Kerja a/n Joel Roy Pakpahan 
(plantation) tanggal 19 Juli 2019, dengan total 
pesangon Rp 72.644.608. 

 Pemutusan Hubungan Kerja a/n Marlando 
(plantatio) tanggal 19 Juli 2019, dengan total 
pesangon Rp 243.987.977.  

 Perjanjian No 016/GAD-LFL-RUJ/IX/2019 tentang 
Jasa Tenaga Kerja antara PT RUJ denan PT Mangido 
Asi Nauli, tanggal 30 September 2019 

 Perjanjian No 009/GAD-LFL-RUJ/IV/2019 tentang 
Jasa Tenaga Kerja antara PT RUJ denan PT Mangido 
Asi Nauli, tanggal 25 April 2019 

 Addendum No.007/ADD-RUJ-MAN/III/2019 tangal 
25 Maret 2019, berisi perubahan nilai pekerjaan 
disesuaikan dengan UMK 2019. 

NC Minor 15 
dapat ditutup 

16.  12.5 

Belum dilakukan Hasil Uji Pemeriksaan Air Minum Tahun 2018 
berdasarkan Permenkes No. 492/2010 oleh Lab. Pemeriksaan 
Kualitas Air Dinas Kesehatan Kota Dumai. 

 

NC Minor 16 
dapat ditutup 



Verifikasi tindakan perbaikan: 

a. Tersedia hasil Uji Pemeriksaan Air Bersih dari UPT Pengujian 
dan Sertifikasi Mutu Barang Prov Riau, No 389/LHU/UPT-
PSMB/VIII/2019 tangal 12 Agustus 2019, hasilnya dalah 
seluruh indikator kimia, fisika dan biologi erada dibawah 
ambang baku mutu sesuai Permenkes No. 416/1990. 

b. Tersedia Hasil Uji Air Minum dari Laboratorium Mutu Agung 
Lestari No. 1574/AM/PKU/VI/19 tanggal 25 Juni 2019 dengan 
hasil uji kimia, fisika dan biologi semua berada dibawah 
ambang baku mutu sesuai Permenkes No. 416/1990 

c. Perusahaan telah menetapkan PIC pengujian air minum yaitu 
Agus Sucipto, pemegang sertifikat Pelatihan teknik 
Pengambilan Sampel Air, Udara dan Tanah 
No.PTPSAUT.Ps01.2018 oleh PPLH-LPM IPB  tanggal 7-9 Mei 
2018   

d. Tersedia bangunan MCK di setiap camp Kontraktor dalam 
keadaan bersih dan layak 

e. Berita Acara Refreshment dan Sosialisasi tanggal 5 
September 2019, kepada tenaga kerja PT Jordan Perkasa 
Surya di petak kerja PT RUJU, dengan materi:  

 Identifikasi bahaya dan rsiko penanaman dan 
perawatan 

 APD sesuai jenis pekerjaan 

 Langkah tanggap darurat, Emergency call dan fasilitas 
tanggap darurat 

 Pelaporan kecalakaan kerja 

 Pengelolaan sampah domestik, B3 dan LB3 

 penggunaan MCK dan Air Bersih  

f. Tersedia pelaksanaan inspeksi K3 secara berkala untuk MCK 
di camp Kontraktor. Dokumen yang diperiksa adalah inspeksi 
K3 dan Ligkungan Kontraktor tanggal 15 Mei 2019 di 
Kontraktor Nursey (PT MAN) 

g. Tersedia penilaian kinerja kontraktor plantation, nursery dan 
infrastruktur, data yang diperiksa adalah penilaian bulan 
Agustus 2019 yaitu : 

 PT Empat Bintang Insani (EBI); tersedia sumber air dan 
MCK yang cukup baik  

 PT Jordan Perkasa Surya (JPS); tersedia sumber air dan 
MCK yang cukup baik 

 PT Rimba Panca Makmur (RPM); tersedia MCK 
permanen dan sarana olahraga, gudang BBM, gudang 
spare part, gudang sembako yang terpisah dan dalam 
kondisi baik. 



17.  
Persyaratan 
Khusus 1.1; 

1.2 

 Belum menunjukan tersedia bukti memperoleh status 
legalitas dan mengetahui luas serta lokasi perusahaan 
tersebut, mengingat hal ini akan mempengaruhi scope 
sertifikasi IFCC. 

 Pemasangan tanda batas masih membingungkan karena tidak 
dapat membedakan antara petak IFCC dan Non IFCC, 
sebagaimana yang terjadi di batas antar petak B0804 dengan 
B0536, dan antara petak B0805 dengan B0804. 

 
Verifikasi tindakan perbaikan: 

 Telah ditunjukkan dokumen Berita Acara Pelaksanaan 
Penandaan Batas Area IFCC dan Non IFCC tertanggal 
November 2019. 

 Hasil verifikasi lapangan terhadap penandaan batas areal IFCC 
dan Non IFCC, yaitu : 

 Terdapat penandaan batas Areal Non IFCC berupa 
pemasangan plang batas, dan penandaan pada pal 
kompartemen di petak RUAB0478-01 (Non IFCC) dan 
petak RUAB0491-01 (IFCC). 

 Terdapat penandaan areal IFCC pada pal kompartemen 
di petak RUAB0460A-01 dan 0461A-01. 

NC Minor 17 
dapat ditutup 

 

Temuan Audit Penilikan 1: Terdapat 3 ketidaksesuaian terdiri dari 0 ketidaksesuaian major 
(utama) dan 3 ketidaksesuaian minor. Terhadap ketidaksesuaian minor telah dibuat usulan 
tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya. 

No 
Persyaratan 

Standar IFCC 
NC Description 

Minor/ 

Major 
Tenggat Waktu 

1 6.6 

Hasil verifikasi lapangan di Camp 
kontraktor PT. RPM pada titik 
koordinat 10 48’ 37,4” N dan 1010 08’ 
53,6” E diketatahui bahwa 
pembuangan limbah cair dari WC 
karyawan dibuang ke septic tank dari 
galian tanah dengan kondisi tidak 
tertutup, sehingga mengundang lalat 
dan serangga lainnya sebagai vektor 
penyakit ke karyawan.  

Minor  1  

Usulan Tindakan 
Koreksi dan Tindakan 
Perbaikan 3 Bulan dan 
Verifikasi pada Audit 

selanjutnya 

2 11.4 

Perusahaan memiliki LKS Bipartit 
periode Maret 2017- Maret 2019, 
dimana saat ini telah berakhir masa 
berlakunya. 

Minor  2  

Usulan Tindakan 
Koreksi dan Tindakan 
Perbaikan 3 Bulan dan 
Verifikasi pada Audit 

selanjutnya 



3 12.2 

Perusahaan belum melakukan test uji 
cholinesterase kepada pekerja yang 
berhubungan dengan bahan kimia 
seperti pekerja di gudang pupuk, 
pestisida dan herbisida, sebagaimana 
ketentuan Perme-naker No. 
02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan 
Kesehatan Tenaga Kerja Dalam 
Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. 

Minor  3  

Usulan Tindakan 
Koreksi dan Tindakan 
Perbaikan 3 Bulan dan 
Verifikasi pada Audit 

selanjutnya 

 

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Ruas Utama 
Jaya berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari. 


