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Identitas Lembaga Sertifikasi 

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

2.  Nomor Akreditasi  :  Accredia 243B  

3.  Alamat  :  Bureau Veritas Indonesia | Menara Bidakara 2, 11-12 

th floor | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Jakarta 

12870 www.sea.bureauveritas.com  

4.  No. Telepon/Fax/Surel  :  Tel. +62-21 2940 69411  

Fax. +62-21 8370 8717  

5.  Pengelola perusahaan  :  Presiden Direktur :  Lucky Lee  

Manajer Sertifikasi :  Fajar Deniswara  

Manajer Teknis :  Bayu Abirowo  

6.  Standard  :  IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management  

7.  Tim Audit  :  Achmad Djazuli (Lead/Auditor Aspek Produksi)  

Ujang Zulkarnaen (Auditor Aspek Ekologi) 

Wahyu F. Riva (Auditor Aspek Sosial)  

Identitas Perusahaan 

1. Nama Perusahaan  :  PT MITRA TANINUSA SEJATI 

2. Status Hukum  :  Perseroan Terbatas (PT). Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP) 040114602697 berlaku s/d Tgl 10 Agustus 2020.  

3.  Alamat Perusahaan  :  Jl. DR. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Riau. 

4.  Akte Pendirian  :  Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 Notaris Fery 

Bakti, SH tanggal 25 Juni 2000. 

 Akte Terakhir :  Akte Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang 

Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa) PT. MTS Nomor 05 Notaris Iswanu 

Mahendradi, SH Tanggal 02 Mei 2015.  

Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian 

Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0931008 tantang 

Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.  MTS. 

5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.66/MENHUT-

II/2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam 

Hutan Tanaman PT. MTS atas Areal Hutan Produksi 

Seluas ± 7.480 (Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) 

Hektar Di Provinsi Riau. 

7. Lokasi Konsesi : Kabupaten Pelalawan,  

Provinsi Riau 

8. Letak Geografis : - Latitude :  0° 3,18’ s/d 0° 5,32’ LS 

- Longitude :  102° 22,52’ s/d 102° 26,83’ BT 

9. Sistem Silvikultur : Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) 

10. Species Tanaman : Acacia crassicarpa 

11. Direktur : Wikendy 

12. Wakil Pengelola (MR) : Darmin Nainggolan (Manager Camp) 
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 IFCC Certificate No : ………………………………….. 

 Tanggal Penerbitan : ………………………………….. 

 Tanggal Berakhir : ………………………………….. 

Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan 

Ruang Lingkup Sertifikasi 

Pengelolaan Hutan Lestari seluas 7.480  ha dari total areal konsesi seluas 7.480 ha dengan spesies 
Acacia crassicarpa, lokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 

Rencana Tata Ruang 

Tata ruang HTI berdasarkan Revisi RKU 2017-2026 yang medapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan pada tanggal 28 Juni 2019 adalah sebagai berikut: 

No. Rencana Peruntukkan 
Luas 

Keterangan 
Ha % 

1. Kawasan Perlindungan Setempat & 
Kawasan Lindung Lainnya 

1.270 16,99 Areal puncak gubah gambut 
total seluas ± 103,87 ha 
tersebar pada: 
a. BZ seluas ± 74,87 ha, 
b. KPSL seluas ± 6 ha. 
c. Eks tanaman kehidupan 

seluas ± 23 ha. 

a. Sempadan sungai 53 0,71 

b. Bufferzone SM 1.094 14,63 

c. Kawasan Pelestarian Plasama nutfah 
(KPPN) 

50 0,67 

d. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) 50 0,67 

e. Areal Puncak Kubah Gambut 23 0,31 

2. Areal Tanaman Pokok 4.691 62,71 

3. Areal Tanaman Kehidupan 1.519 20,30 

 Jumlah 7.480 100,00  

  

Type Unit Pengelolaan Hutan  

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species Acacia crassicarpa yang 
merupakan jenis yang paling sesuai dikembangkan pada kondisi tanah rawa gambut yang memiliki 
pH rendah (kemasaman tinggi).  

Produk Cakupan Sertifikasi 

Kayu bulat spesies Acacia crassicarpa untuk produksi bubur kertas (pulp). 

Persyaratan Umum 

1. Legalitas perizinan  

PT. MTS telah memiliki dokumen legal formal antara lain akte pendirian, akte salinan pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham, SIUP, NPWP, TDP, ijin gangguan. Dan sebagai entitas perusahaan 
kehutanan, UM memiliki IUPHHK-HTI dari Menteri Kehutanan, RKUPHHK-HTI yang sah, dan RKT 
yang sah secara approval. 

2. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku 

PT. MTS belum memiliki kepastian kawasan yang harus dibuktikan dengan SK pengukuhan dari 
Menteri.  Mengenai realisasi pelaksanaan tata batas,  tata batas sudah dilakukan pada tahun 2012 
dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen pelaksanaan tata batas. 
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Hasil perhitungan luasan tata batas sementara seluas 8.202,49 Ha berbeda dengan luasan SK 
Menteri (SK IUPHHK No. 66/2007, tanggal 23 Februari 2007) seluas +/- 7.480 ha.    Disamping itu 
masih terdapat tumpang tindih dengan perkebunan PT. MAL yang luasnya belum diukur.   

Progres pengurusan masalah tersebut terakhir adalah dilakukan pertemuan tanggal 14 Februari 
2019 dengan instansi BPKH Wilayah Pekanbaru. Hasil pertemuan tersebut memunculkan wacana 
untuk melepas areal overlap dengan PT. MAL.  Tanggal 5 maret 2019, PT. MTS menyurati Dirjen 
Planologi Kehutanan berisi permohonan arahan atas hasil penataan batas PT. MTS. Namun belum 
ada surat jawaban. 

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat setiap semester telah disesuaikan 
dengan PP no.7 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, RKUPHHK, PermenLHK no.P32/2016, spesies 
yang dilindungi dan terancam punah,  dan peraturan lain terkait pengelolaan lingkungan. 

3. Pemenuhan Kewajiban finansial kepada pemerintah 

PT. MTS telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, diantaranya: (1) 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019; (2) pembayaran PSDH periode Januari – 
Oktober 2019. Perusahaan juga telah membayar PPh 21, PPh 23 dan PPN untuk setiap bulan dan 
terakhir pembayaran pajak dilakukan sampai Mei 2019. Namun demikian belum diperoleh bukti  
pembayaran pajak PPN, PPh 21, PPh 23, dan PPh 25 untuk periode Juni – Oktober 2019 (Minor). 

4. Pengakuan terhadap Konvensi Internasional  

Selama tiga tahun terakhir, tidak ada informasi yang mengindikasikan bahwa PT. MTS melanggar 
ketentuan dalam CITES, ILO, ITTA dan CBD.   Jenis kayu yang dibudidayakan dan diperdagangkan 
adalah  A. crassicarpa yang bukan merupakan kayu yang dilarang dan dibatasi berdasarkan 
ketentuan IUCN dan CITES.  Tidak ada pula indikasi kegiatan ilegal berupa perdagangan jenis-jenis 
flora dan fauna dilindungi atau yang memiliki status konservasi berdasarkan IUCN dan CITES. 

5. Pemenuhan persyaratan SVLK 

PT MTS memperoleh sertifikat PHPL dengan predikat BAIK dari Lembaga Sertifikasi PHPL PT Equality 
Indonesia dengan Nomor : 014.4/EQC-PHPL/IX/2018 yang berlaku dari tanggal  19 September 2018 
s.d 18 September 2023. 

Hasil penilikan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 22 Juli 2019 oleh lembaga yang sama 
diperoleh Nilai BAIK. Sesuai dengon norma penilaian maka Nilai Akhir Kinerja PHPL PT MTS diatas 
80% dan tidak ada verifier dominan bernilai buruk, serta verifikasi legalitas kayu dinyatakan 
memenuhi.  Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Utama PT Equality Indonesia Nomor : 
391/EQ.SHPK/VIII/2019 tanggal 03 Agustus 2019 tentang Pemberitahuan Hasil Penilikan Pertama 
Penilaian Kinerja PHPL.  

6. Komitmen jangka panjang pengelolaan hutan lestari (PHL) 

Perusahaan telah secara konsisten menunjukkan komitmen jangka panjang untuk pengelolaan 
hutan lestari sesuai dengan persyaratan dalam Standar ini.  Terdapat dokumen pengesahan Visi dan 
Misi yaitu surat ketrangan no: 068/MTS/PKU-VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, visi dan misi perusahaan 
tercantum sebagai lampiran. Kegiatan Sosialisasi   tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan 
Sosialisasi PT VIsi Misi PT MTS kepada Masyarakat dan Karyawan serta Kontraktor tanggal 7 Juli 
2018, yang dihadiri oleh 17 karyawan dan pekerja. Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan tanggai 
17 Juli 2018 dihadiri 15 perwakilan masyarakat dari Dusun Pematang Tengah, Sungai Buluh, serta 
PT  SGI. 
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7. Kepemilikan dana yang memadai untuk Pengelolaan Hutan Lestari 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dan review dokumen, PT. MTS telah memiliki laporan 
pendanaan yang memadai untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk 
pengelolaan hutan lestari sampai dengan Mei 2019 dengan total sebesar Rp. 28.086.940.856, 

PT. MTS juga telah melakukan audit keuangan independent yang dilakukan oleh kantor akuntan 
publik AP.1057 (Mc Millan Wood/Rama Wendra) untuk neraca tanggal 31 Desember 2018 dengan 
No: 00077/3.0342/AU.2/12/1057-3/1/V/2019 tanggal 20 Mei 2019. 

Untuk menjamin adanya pembelian kayu, PT. MTS telah menjadin kerjasama dengan PT. RAPP 
berdasarkan Perjanjian penyerahan dan penerimaan Kayu No. 18/RAPP/JBK/LGL/I/2019/EX pada 
tanggal 17 Januari 2019. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. 

8. Struktur organisasi, daftar tenaga kerja dan tenaga teknis (Ganis)  

Tata kelola perusahaan PT MTS adalah berupa JV-JO antara pemilik konsesi dengan pengelola hutan, 
maka secara umum urusan terkait perijinan dan administrasi dikelola oleh personil PT MTS, 
sedangkan operasional RKU/RKT, RKL/RPL, serta kelola sosial di lapangan dilaksanakan oleh mitra 
kerja yaitu PT Dunia Karya Sejati (DKS), sebuah badan hukum di bawah pengelolaan Sumatra District 
Unit (SDU) dari RAPP.  

Terdapat penetapan struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT 
MTS No. 007/SK/MTS/PKU-I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang menggambarkan struktur 
organisasi PT MTS dan DKS. Struktur terdiri dari bagian perencanaan, kelola lingkungan & sosial, 
keuangan dan accounting, pemanenan, penanaman, K3, administrasi, humas, dan manager camp. 
Dokumen Job Description PT MTS secara lengkap tersedia mulai dari Direktur, manager camp, serta 
level operasional dan staf. 

9. Penetapan Management Representative (MR)  

Perusahaan telah menunjuk Darwin Nainggolan (manager PT MTS) sebagai Management 
Representatif (MR) PT. MTS sebagaimana Surat Penunjukan Direktur No. 066/MTS/PKU-VI-2016 
tanggal 01 Juni 2016.   Di dalam surat tersebut dijelaskan tugas dan tanggung jawab MR yang 
berkaitan dengan implementasi lapangan yang terkait dengan implementasi satndar IFCC. 

10. Peningkatan kompetensi pekerja 

PT. MTS juga telah memberikan pelatihan melalui perusahaan kontraktor yaitu berupa kegiatan 
pelatihan yang dilakukan secara langsung dilapangan melalui safety induction secara rutin setiap 
ada pekerja baru. Selain itu, dari pihak PT. MTS juga melakukan pelatihan secara informal terkait 
dengan K3 dalam setiap kunjungan lapangan.   

PT. MTS menugaskan kunjungan dokter bekerja sama dengan bagian HSE secara rutin ke camp-
camp kontraktor setiap sebulan sekali. Dalam kunjungan lapangan, Dokter atau petugas kesehatan 
melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan pekerja serta memberikan pengetahuan 
terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja. 

PT. MTS juga telah memiliki tenaga K3 yang kompeten yaitu Ahli K3 atas nama Halim dengan No. 
Reg. 8658/PK3/AJ/14/2018/P1 tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan No. KEP.P.4307/NAKER-BINWASK3/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. 

11. Rekaman dokumen dan Prosedur terdokumentasi  

Hasil uji petik rekaman dokumen masa simpan 5 tahun dilakukan terhadap dokumen RKT, laporan 
RKL-RPL dan Laporan Tenaga Kerja dipastikan seluruh dokumen tersedia. 

PT. MTS telah memiliki standar kerja yang terdokumentasi /SOP yang telah diperiksa dan disetujui 
oleh Direktur PT. MTS pada tanggal 17 September 2019.    
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12. Pemenuhan persyaratan untuk operator lapangan 

PT. MTS telah memiliki perjanjian terkait dengan pengelolaan hutan tanaman dengan PT DKS.  
Untuk melaksanakan kegiatannya UM telah memiliki sejumlah SOP yang terkait dengan pengelolaan 
hutan, baik untuk bidang legalitas, produksi, lingkungan dan sosial.   

Perusahaan juga telah membuat dokumen Surat Perjanjian antara PT DKS dengan kontraktor dan 
kontraktor dengan pekerjanya sebagai dasar pelaksanaan operasional lapangan. 

Telah dilakukan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara langsung dan rutin setiap ada pekerja baru 
di lapangan dalam bentuk safety induction yang dilakukan oleh pengawas atau mandor kegiatan 
terhadap pekerjanya. .   

PT. MTS juga telah menugaskan kunjungan dokter bekerja sama dengan bagian HSE untuk 
kunjungan rutin ke camp-camp kontraktor yang dilakukan setiap sebulan sekali.  

Namun demikian, PT. MTS belum dapat menunjukkan bukti perjanjian yang telah ditanda tangani 
oleh kedua belah pihak antara PT. Dunia Karya Sejati dengan kontraktor PT. Agung Artomoro, PT. 
Melia Indah, dan PT. Rajita Auza Prima (Minor). 

13. Perencanaan Spasial  

Tata ruang HTI PT MTS telah mengalamai beberapa kali perubahan, tata ruang HTI yang terakhir 
mengacu pada Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 yang disahkan berdasarkan Keputusan 
Menteri LHK Nomor: SK.6055/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang 
Persetujuan Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017-2026 atas nama PT 
Mitra Taninusa Sejati di Provinsi Riau, sebagai berikut: 

1. Kawasan Perlindungan Setempat & Kawasan Lindung Lainnya : 1.270 ha (16,99%) 
 - Sempadan sungai : 53 ha (0,71%) 
 - Bufferzone SM : 1.094 ha (14,63%) 

 - KPPN : 50 ha (0,67%) 

 - KPSL : 50 ha (0,67%) 

 - Areal puncak kubah gambut : 23 ha (0,31%) 

2. Areal Tanaman Pokok : 4.691 ha (62,71%) 
3. Areal Tanaman Kehidupan : 1.519 ha (20,30%) 
 Jumlah : 7.480 ha (100,00%) 

Sampai dengan November 2019 PT MTS belum melaksanakan pemeliharaan batas, dan menurut 
Manager Camp, sebagian patok batas di sebelah Timur yang berbatasan dengan  Perkebunan PT 
Mekarsari Alam Lestari banyak yang hilang. 

Perlu dipastikan bahwa pada saat audit berikutnya, PT MTS melakukan pemeliharaan batas yang 
dibuktikan dengan adanya laporan pemeliharaan bata luar (konsesi), hingga adanya keputusan 
terkait tata batas dari Dirjen Planologi. Observasi.  

14. Sarana Prasarana  

Infrastruktur yang dimili oleh PT MTS masih sama dengan saat audit terdahulu. Sampai dengan Oktober 
tahun 2019, PT MTS  telah membangun sarana dan prasarana yang meliputi: (a) jalan angkutan: 7,50 km; 
(b) kanal utama: 73,58 km; dan (3) kanal cabang: 116,775 km. Aliran barang dan jasa berjalan dengan baik 
mengingat jarak areal kerja dengan basecamp yang relatif dekat.  

15. Penelitian dan Pengembangan  

PT MTS (diwakili PT DKS) memiliki perjanjian kerjasama dengan PT RAPP dan PT DKS dalam kegiatan 
penelitian pengembangan meliputi pemanenan, penyiapan lahan, pemeliharaan tanaman dan 
perlindungan tanaman dari hama dan penyakit serta penelitian dan pengembangan lainnya. Saat ini 
koordinasi antara PT MTS dengan R&D terbatas pada monitoring hama dan penyakit tanaman, dan PT 
MTS tidak memiliki plot R&D. 
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Rencana Kelola  
UM telah menyiapkan rencana kelola melalui penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka 
waktu 10 tahun periode tahun 2017-2026 yang disahkan pada tanggal 20 Maret 2018 dan 
Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019  yang disusun 
padatanggal 28 Desember 2018.  UM juga telah menyusun Revisi Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-
2026 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6055/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. 

Dalam dokumen RKU disusun rencana tata ruang HTI yang menginformasikan alokasi tentang 
kawasan lindung (fungsi ekologi) seluas 1.270 ha (16,99%), tanaman kehidupan (fungsi sosial 
ekonomi) seluas 1.519 ha (20,30%), dan tanaman pokok (fungsi produksi) seluas 4.691 ha (62,71%). 

Rencana kelola (Penyesuaian RKUPHHK-HRTI) diimplementasikan dalam rencana tahunan melalui 
penyusunan dokumen RKT 2017 s.d 2019. 

Dokumen RKU sebagain besar sudah memuat data dan informasi yang dipersyaratkan oleh standar. 
Terdapat beberapa data dan informasi yang belum dimuat dalam dokumen RKUPHHK-HTI untuk 
Jangka Waktu 10 Tahun Peiode 2017-2026, Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 
Tahun Kegiatan 2018-2019, dan Revisi RKU Periode 2017-2026, yaitu: Visi dan Misi, Monitoring Riap 
dan Rencana Penelitain dan Pengembangan. UM belum memiliki dokumen yang dapat melengkapi 
kekurangan muatan rencana kelola yang saat ini digunakan ( NC Minor). 

Monitoring dan Evaluasi  
PT MTS melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai dengan prosedur yang dimiliknya.  
Monitoring dan evaluasi untuk aspek produksi, ekologi dan sosial melalui kegiatan-kegiatan 
Plantation Quality Assessment (PQA), inventarisasi tegakan rencana RKT,  Harvesting Quality 
Assessment, Residual wood assessment untuk monitoring optimalisasi pemanfaatan hasil hutan, 
laporan hasil produksi (LHP), laporan produksi kayu hasil pemanenan (LP-KHP), pengukuran plot 
sample permanen (PSP), pengamatan erosi, flora dan fauna, subsidensi, patrol pengamanan hutan, 
pengusahaan lahan/permasalahan lahan, kesempatan kerja, peluang berusaha dan pendapatan 
masyarakat, program CSR, kesehatan masyarakat, dan laporan identifikasi HHBK. 

UM telah memiliki Citra Landsat 8 OLI TIRS Band 542 Path 126 Row 60, Liputan 19 Oktober 2017 
skala 1 : 50.000.  Berdasarkan hasil identifikasi terdapat areal terbuka seluas 474 ha, semak belukar 
271 ha dan tertutup awan  seluas 261 ha. Areal terbuka teridentifikasi sebagai areal panen (land 
clearing) tanaman pokok, areal tertutup awan sebagai areal tanaman pokok, tanaman kehidupan 
dan Kawasan lindung, dan areal  semak belukar merupakan areal konflik (kebun sawit, kebun karet, 
pemukiman dan jalan) yang sulit untuk merehabilitasnya. Diperlukan kelola sosial terlebih dahulu 
untuk memperjelas status areal belukar tersebut untuk ditetapkan rencana kelolanya. Dengan 
demikian PT MTS tidak memiliki lahan terbuka dan bertumbuhan kurang untuk direhabilitasi agar 
kembali sesuai dengan fungsinya. 

Ringkasan Publik  
PT MTS telah menyusun ringkasan monitoring dan evaluasi yang tertuang dalam dokumen 
Ringkasan Publik Rencana Pengelolaan Hutan Tanaman PT. MTS tahun 2019. Muatan ringkasan 
monev belum sesuai dengan persyaratan IFCC (NC Minor).  

PT MTS memiliki mekanisme pengaksesan dokumen ringkasan publik yang tertuang di dalam WI-
HUM-002 tentang Mekanisme Pengaksesan Ringkasan publik. 
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Aspek Produksi  

Manajemen Hutan  

PT MTS telah mengatur areal hutan yang kelolanya sesuai dengan fungsinya, sebagaimana tata 
ruang terbaru mengacu pada dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026. Peruntukkan lahan 
hutan seluas 7.480 ha diatur dengan alokasi: (1) areal hutan untuk fungsi lindung: 1.270 ha (16,98%); 
(2) areal hutan untuk fungsi produksi (tanaman pokok): 4.691 ha (62,71%); dan (3) areal hutan untuk 
fungsi sosial (tanaman kehidupan): 1.519 ha (20,31%). 

UM menjaga hutannya melalui kegiatan penataan batas konsesinya dan patrol berkala oleh bagian 
lingkungan dan security. 

PT MTS telah melaksanakan inventarisasi hutan secara berkala untuk mengetahui kondisi hutan 
tanamannya melalui kegiatan inventory (PMA) pada tanaman berumur 6, 18, 30, 54 dan 66 bulan.  Untuk 
menyusun proyeksi panen RKT, PT MTS menggunakan data hasil pengukuran PHI yang dilaksanakan satu 
tahun sebelum panen sebagai dasar perhitungan. 

PT MTS  menetapkan jenis tanaman yang dikembangkan Acacia crassicarpa dengan daur 5 tahun 
(daur optimal) dan daur rata-rata 4-5 tahun. 

Struktur tegakan hutan tanaman PT MTS sampai dengan November 2019 tergolong mendekati normal. 
Berdasarkan data yang ada, stok tanaman berumur 2-4 tahun lebih kecil dibandingkan dengan etat luas, 
oleh karena itu diperlukan pengaturan agar diperoleh produksi kayu yang relatif seragam. 

 
Untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya hutan (kayu), UM menetapkan batasan tinggi 
tunggul dan kayu yang hilang (wood loss). Penilaian dilakukan melalui kegiatan RWA (Residual Wood 
Assessment). UM menyampaikan summary hasil RWA periode Desember 2017 s.d Noveber 2019. 

Pemanfaatan HHBK  

PT MTS telah memiliki kesepakatan terkait dengan pemanfaatan HHBK. Surat Kesepakatan Bersama 
yang terakhir disusun adalah pada Tanggal 28-02-2018 dengan Darnawan (Nelayan Dusun II 
Pematang Tengah Desa Mak Teduh) dalam kesepakatan kerjasama dalam hal pemanfaatan kanal 
dan perlindungan areal.  

Konversi Hutan Alam  

Perusahaan tidak melakukan konversi dari hutan alam ke hutan tanaman sejak 31 Desember 2010. 

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak  

UM menyampaikan bukti yang dapat menunjukkan ketelusuran kayu yang diproduks besumber dari 
areal kerjanya sesuai dengan dokumen RKT,  mulai dari Buku Ukur  hingga SKSHHK lanjutan  di lokasi 
muat Desa Petodaan. 

Produksi kayu oleh PT MTS seluruhnya merupakan kayu IFCC. Produksi kayu untuk periode 2017-
2019 adalah kayu Acacia crassicarpa dengan volume 43.499,93 m3. 

s.d 1 2 3 4 5 up

Luas (Ha) 2,839 441 494.7 171.5 855

Etat 960 960 960 960 960
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 Aspek Ekologi  

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 seta sifat fisika dan kimia tanah. 

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  

Telah ada upaya perusahaan untuk memperbaiki habitat flora dan fauna dengan melakukan 
rehabilitasi dengan mempersiapkan anakan lokal namun rehabilitasi belum dapat dilakukan  
disebabkan kondisi areal yang telah di-klaim masyarakat dan areal yang tergenang sepanjang tahun.  
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. 

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 tidak adanya titik api pada areal kerjanya selama satu tahun terakhir.   
Perusahaan masih mematuhi ketentuan pemerintah dalam pemenuhan sarana prasarana 
pengendalian kebakaran serta implementasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.  

Aspek Sosial  

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat  

PT. MTS telah melakukan identifikasi masyarakat yang berada disekitar areal perusahaan yang 
dituangkan ke dalam laporan Social Impact Assessment Tahun 2019. Hanya terdapat 1 desa yang 
menjadi binaan perusahaan yaitu Desa Mak Teduh, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.  

Berdasarkan hasil review dokumen dan konfirmasi dengan masyarakat di Desa Mak Teduh, 
Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, tidak ditemukan adanya masyarakat adat yang 
berada di wilayah perusahaan.   

PT. MTS telah membuat sejumlah kesepakatan dengan Desa Mak teduh, diantaranya adalah: 

- Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Mak Teduh dengan PT. MTS tanggal 
29 September 2019.  

- Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan PT. MTS dengan Desa Mak Teduh No. 28 
tangal 21 Agustus 2015.  

- MoU antara PT. MTS dengan Kelompok Tani Nelayan Mutiara Pematang Tengah dalam Program 
Perikanan Desa Mak Teduh tanggal 30 November 2018. 

PT. MTS telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan 
yang memiliki fungsi penting secara ekonomi dan ekologi, diantaranya adalah dengan 
memanfaatkan kanal-kanal perusahaan dan sungai Tasik untuk mencari ikan baung, kepar-kepar, 
lele, lais, toman. 

PT. MTS telah memiliki SOP Protokol Resolusi Konflik tanggal 06 Mei 2019 (HUM-008, Revisi ke-4) 
dan telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik untuk Semester I Tahun 2019 
mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Berdasarkan laporan tersebut, 
terdapat 2 kasus konflik yang terjadi didalam areal PT, MTS, yaitu: 

- Penguasaan lahan konsesi oleh individu masyarakat dampak pembukaan lahan oleh masyarakat 
seluas 127,06 ha 
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- Tuntutan perbaikan jalan angkutan perusahaan yang digunakan oleh masyarakat sepanjang 2 
km.   

PT. MTS juga telah membuat rekomendasi untuk penyelesaian konflik melalui pendekatan alternatif 
dan pendekatan ksejahteraan. 

Untuk mengantisipasi adanya konflik, PT. MTS telah memiliki struktur organisasi resolusi konflik 
sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT. MTS No. 021/SK/MTS/PKU-I/2019 tanggal 02 Januari 
2019 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik. Tim Resolusi Konflik terdiri atas 3 orang yaitu 
Manager Camp, Kepala Lapangan dan Humas. 

Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat  

PT. MTS telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional 
perusahaan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (community development) di 
Desa Mak Teduh.  Pada periode Januari – Oktober 2019, program CD yang telah dikeluarkan oleh 
PT. MTS sebesar Rp 63.542.800,- atau sekitar 72% dari total anggaran telah terealisasi (Rp 
88.450.000,-).  Anggaran tersebut digunakan untuk 6 kegiatan utama yaitu pendidikan, kesehatan, 
keagamaan, ekonomi, infrastruktur dan prasarana, serta sosial dan lingkungan.  Berdasarkan hasil 
wawancara dengan masyarakat di Desa Mak Teduh dan observasi dilapangan, mereka mengatakan 
bahwa semua bantuan program CD-CSR telah mereka terima dan masih aktif di desa. 

Selain program CD-CSR, PT.MTS juga telah melaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan 
dampak negatif melalui kerjasama dengan Desa Mak Teduh yang dituangkan dalam kesepakatan 
terkait dengan MPA, pengelolaan tanaman kehidupan, dan program perikanan. 

Berdasarkan review Daftar Kontraktor PT. DKS Mitra Kerja PT. MTS, Oktober 2019 dan wawancara 
dengan staf HRD, dari 6 kontraktor yang bekerja di areal PT MTS, hanya 2 kontraktor yang 
menggunakan 100% tenaga lokal dan 1 kontraktor menggunakan 10% tenga lokal. 

PT. MTS telah memberikan dukungan kepada masyarakat local dalam berbagai kegiatan 
pengembangan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (community 
development) di Desa Mak Teduh.  UM telah mengeluarkan anggaran untuk 6 kegiatan utama yaitu 
pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, infrastruktur dan prasarana, serta sosial dan 
lingkungan.   

Selain program CD-CSR, PT.MTS juga telah melaksanakan pengembangan kapasitas melalui 
kerjasama dengan Desa Mak Teduh. 

PT. MTS telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan 
masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya 
terhadap mereka.   

Bentuk komunikasi lainnya yang dilakukan oleh Humas PT. MTS adalah dengan menggunakan surat 
secara tertulis atau melalui media komunikasi seperti telepon atau whatsapp.  Komunikasi juga 
dilakukan oleh staf Humas PT. MTS secara langsung datang ke desa untuk silaturrahmi sekaligus 
untuk menggali informasi dan aspirasi dari masyarakat. 

Pemenuhan hak-hak Pekerja  

PT. MTS telah memiliki kebijakan yang terkait dengan jaminan hak-hak pekerja. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan tersedianya kebijakan dan komitmen secara tertulis yang berkaitan dengan hak-
hak pekerja. UM juga telah memiliki sejumlah prosedur yang terkait dengan hak-hak pekerja 

PT. MTS juga telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018 – 2020. PP ini telah disahkan 
oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.560/DTK-HS/PP/2018/52 
tanggal 18 Juli 2018. PP ini berlaku mulai tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2020. PP ini 
telah memuat semua hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerja 



10 | H a l a m a n  

Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan dan pekerja 
kontraktor PT. Rimba Prima Mas (RPM) dan PT. Agung Artomoro (AA), PT. MTS telah melaksanakan 
kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO No. 29, 87, 87, 98, 100, 105, 
111, 138, 182, 

Perusahaan telah mengikutsertakan pekerjanya untuk program BPJS Ketenagakerjaan. Namun 
demikian, perusahan belum seluruhnya dapat menunjukkan bukti keikutsertaan dan bukti 
pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja kontraktor. Perusahaan juga telah menunjukkan 
bukti sertifikat SIO operator alat berat kontraktor PT. RPM. Namun demikian, masih ditemukan 
adanya pekerja alat berat yang belum memiliki SIO (Minor). 

Beberapa bukti yang ditunjukkan oleh perusahaan terkait dengan tidak ada pekerja paksa 
diantaranya adalah telah tersedia perjanjian kerja secara tertulis antara PT. MTS dengan kontraktor, 
dan antara kontraktor dengan pekerja kontraktor yang salah satunya mengatur tentang jangka 
waktu pekerjaan. 

PT. MTS telah memiliki kebijakan tentang pengupahan. Kebijakan ini dituangkan ke dalam Peraturan 
Perusahaan Periode 2018 – 2020 (Bab VII, Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32). Besarnya upah 
minimum Kabupaten Pelalawan pada tahun 2019 adalah Rp 2.809.443,46 sesuai dengan Surat 
Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 949/XI/2018 tanggal 21 November 2018. 

PT. MTS telah memiliki kebijakan tentang kebebasan berserikat yaitu Surat Pernyataan Direktur PT. 
MTS No. 120/MTS/PKU-X/2015 tanggal 08 Oktober 2015.  Namun demikian, PT. MTS tidak memiliki 
atau tidak membentuk serikat pekerja. 

PT. MTS telah memiliki sejumlah prosedur untuk menjamin bahwa tidak melibatkan diri atau 
mendukung diskriminasi dalam hal perekrutan pekerja, remunerasi, akses untuk pelatihan, promosi, 
pemutusan hubungan kerja, atau pensiun yang berdasarkan pada ras, asal negara atau asal usul 
sosialnya, kasta, tempat kelahiran, religi, disabilitas, gender, tanggung jawab keluarga, status 
perkawinan, keanggotaan serikat, aliran politik, usia, atau kondisi lainnya yang dapat menimbulkan 
diskriminasi.  

PT. MTS juga telah memiliki kebijakan tentang tidak mendukung diskriminasi yang tertuang didalam 
dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2018 – 2020 (Bab X, Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
dan Bab XI Pasal 53). 

PT. MTS telah memiliki SOP Promosi (SOP-ADM-002 tanggal 20 Januari 2014. Berdasarkan hasil 
review dokumen dan wawancara dengan staf HRD, PT. MTS untuk tahun 2019 belum ada promosi 
jenjang karir. Namun demikian, PT. MTS telah memiliki rencana promosi jenjang karir untuk tahun 
2020. 

PT. MTS telah memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun berdasarkan 
Surat Pernyataan PT. MTS No. 102/MTS/I/2017 tanggal 2 Januari 2017. PT. Dunia Karya Sejati (DKS), 
sebagai mitra PT. MTS, juga telah mengeluarkan tidak mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun 
berdasarkan Surat Pernyataan No. 13/DKS-EXT/LGL/IV/2018 tanggal 9 April 2019. 

Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam 
areal PT. MTS. Umur pekerja terendah 19 tahun dan umur tertinggi 55 tahun.  

PT. MTS telah menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti : 

- Tempat kerja yang layak.  
- Fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan. 
- Fasilitas telekomunikasi yang dibangun oleh perusahaan operator lain).  
- Tersedianya perumahan (mess) untuk karyawan yang memadai yang dibangun di camp induk. 
- Kebutuhan ibadah pekerja berupa mushola yang berada di camp induk.  
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Namun demikian, berdasarkan kunjungan ke Klinik PT. MTS, ruangan Klinik masih menyatu dengan 
tempat tidur Perawat. Klinik juga belum dilengkapi dengan ruang periksa, ruang tunggu pasien, 
lemari pendingin untuk obat, AC dan fasilitas lainnya. Hal ini belum sesuai dengan SOP Pelayanan 
Kesehatan Kerja (SOP-KKK-014) (Minor).  

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

PT. MTS telah memiliki sejumlah kebijakan terkait dengan K3 yaitu: (1) Kebijakan Lingkungan, Sosial, 
Kesehatan dan Keselamatan  Kerja PT. MTS yang diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2018; (2) 
Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan 
atau Zat Aktif lainnya) di Tempat Kerja yang diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2018; dan (3) 
Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja yang diterbitkan pada 
tanggal 05 Januari 2018 

PT. MTS juga telah memiliki sejumlah prosedur dalam mendeteksi dan mencegah/merespon 
potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). 

Berdasarkan review dokumen (Laporan Data Base Incident Tahun 2019), telah terjadi kecelakaan 
pada tanggal 7 Februari 2019 yang terjadi pada pekerja kontraktor harvesting PT. RPM di 
kompartemen A 102. Penanganan ini telah dilakukan dengan baik di Klinik PT. MTS. Sampai dengan 
Oktober 2019, tidak ada kejadian kecelakaan kerja di areal PT. MTS, kecuali kecelakaan pada tanggal 
7 Februari 2019. 

 PT. MTS telah menyusun Hazzard Identification, Risk Assessment and Determining Control 
(HIRADC).m HIRADC yang telah disusun tersebut memuat tugas dan kegiatan, tipe bahaya/deskripsi 
bahaya, deskripsi risiko/potensi risiko, kemungkinan, konsekuensi, tingkat resiko dan tingkat 
pengendalian.  

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja, PT. MTS telah 
memiliki rencana dan realisasi pelatihan K3 pada tahun 2019, diantaranya adalah pelatihan basic 
supervisor management. Secara internal, perusahaan juga telah melaksanakan pelatihan yang 
dilakukan secara informal speerti pelatihan K3 kepada karyawan dan kontraktor lapangan, seperti 
safety induction dan penanggulangan kebakaran. 

PT. MTS juga telah memberikan pelatihan melalui perusahaan kontraktor yaitu berupa kegiatan 
pelatihan yang dilakukan secara langsung di lapangan dalam bentuk safety induction yang dilakukan 
secara rutin oleh pengawas atau mandor kegiatan terhadap pekerjanya.  

Selain itu, dari pihak PT. MTS juga melakukan inspeksi K3 yang didalam kegiatan tersebut juga 
melakukan pelatihan secara informal terkait dengan K3.   

Untuk memberikan pelayanan kesehatan, PT. MTS telah menyediakan Klinik yang berada di camp 
induk. Fasilitas klinik tergolong lengkap dan melalui PT. DKS, klinik ini telah bekerja sama dengan 
Rumah Sakit Awal Bros A Yani terkait dengan pengelolaan klinik dan program pelayanan kesehatan. 

PT. MTS juga telah menugaskan kunjungan dokter bekerja sama dengan bagian HSE untuk 
kunjungan rutin ke camp-camp kontraktor yang dilakukan setiap sebulan sekali.  

PT. MTS telah memiliki P2K3 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Riau No. KEP.296/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/XII/2018 tentang Pengesahan P2K3 PT. MTS 
tanggal 17 Desember 2018. PT. MTS juga telah memiliki tenaga K3 yang kompeten yaitu Ahli K3 atas 
nama Halim dengan No. Reg. 8658/PK3/AJ/14/2018/P1 tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan 
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.P.4307/NAKER-BINWASK3/V/2019 tanggal 24 Mei 
2019. 

PT. MTS telah melakukan audit SMK3 pada tanggal 14-15 Maret 2019. Audit SMK3 ini dilakukan oleh 
Surveyor Indonesia. Beradsarkan Berita Acara Pelaksanaan Audit SMK3 PP 50 Tahun 2012 No. BA-
004/SMK3-MTS/SIPKU/III/20119 tanggal 15 Maret 2019. Final audit SMK3 dengan tingkat audit 
lanjutan 166 kriteria dengan tingkat pencapaian penerapan sebesar 87,35%.  Namun demikian, 
Laporan Audit SMK3 tersebut belum dapat ditunjukkan pada saat audit dilakukan (Observasi).. 
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VERIFIKASI PENUTUPAN TEMUAN AUDIT SEBELUMNYA 

Berdasarkan hasil verifikasi progres penutupan ketidaksesuaian (NC) pada saat audit resertifikasi 
menunjukkan bahwa dari 5 ketidak sesuaian (NC) sebanyak 4 NC dapat ditutup dan 1 NC ditutup 
dengan observasi. 

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT  

Berdasarkan hasil audit resetifikasi diperoleh 8 ketidaksesuaian (NC Minor) dan 5 Observasi, sebagai 
berikut: 

No 
IFCC 

Indicator 
NC Description 

Minor/ 
Major 

Timeline for 
implementation 

1.  1.3 

Pada saat audit dilakukan, PT. MTS belum dapat 
menunjukkan bukti pembayaran pajak sebagai 
kewajiban finansial kepada pemerintah yaitu 
PPN, PPh 21, PPh 23 dan PPh 25 untuk periode 
Juni – Oktober 2019. 

Minor 1  

Usulan tindakan koreksi 
dan tindakan perbaikan 
dilakukan dalam waktu 
3 bulan dan verifikasi 
pada audit selanjutnya 

2.  1.13 

Pada saat audit dilakukan, PT. MTS belum dapat 
menunjukkan bukti perjanjian yang telah 
ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara 
PT. Dunia Karya Sejati (DKS) dengan kontraktor 
plantation PT. Agung Artomoro, PT. Melia Indah, 
dan PT. Rajita Auza Prima. 

Minor 2  

Usulan tindakan koreksi 
dan tindakan perbaikan 
dilakukan dalam waktu 
3 bulan dan verifikasi 
pada audit selanjutnya 

3.  3.3 

Informasi yang tertuang dalam dokumen 
Ringkasan Publik, monitoring dan evaluasi 
belum menggambarkan secara kuantitatif 
sebagai alat monitoring dan evaluasi kegiatan 
tahun 2018 (bukan 2019). Dan hal ini menjadi 
observasi pada audit tahun lalu, contoh:  
- Regenerasi hutan tidak disebutkan rencana 

dan realisasi penanaman, prosentase 
capaiannya dan faktor yang mempengaruhi 
capaian tersebut. 

- Hasil hutan yang dipanen; perlu 
disampaikan luas dan volume rencana 
panen serta realisasinya serta evaluasi atas 
pencapaian tersebut. 

Minor 3  

Usulan tindakan koreksi 
dan tindakan perbaikan 
dilakukan dalam waktu 
3 bulan dan verifikasi 
pada audit selanjutnya 

4.  6.1  

Biota perairan adalah salah satu  komponen 
biologi yang yang dipantau dalam dokumen 
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT. 
MTS.  Dalam Laporan Pelaksanaan Izin 
Lingkungan PT. MTS tiga tahun terakhir, 
penjelasan hasil pemantauan biota perairan 
belum ada kesesuaian dengan dokumen AMDAL 
maupun RPLnya, karena berisi penjelasan 
parameter fisika dan kimia air (pH, TSS, BOD, 
COD, DO), belum ada penjelasan mengenai 
parameter apa yang dipantau dalam aspek biota 
perairan dan bagaimana hubungannya dengan 
baku mutu biota perairan.   

Minor 4  

Usulan tindakan koreksi 
dan tindakan perbaikan 
dilakukan dalam waktu 
3 bulan dan verifikasi 
pada audit selanjutnya 
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No 
IFCC 

Indicator 
NC Description 

Minor/ 
Major 

Timeline for 
implementation 

5.  7.1  

a. Hasil pemantauan vegetasi pada Laporan 

Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I 

tahun 2019 didapatkan informasi bahwa 

klasifikasi status konservasi belum 

disesuaikan dengan P. 106 tahun 2018. 

b. Pemantauan yang dilakukan masih pada 

taksa pohon, PT. MTS belum melakukan 

inventarisasi flora pada taxa lainnya seperti 

tumbuhan bawah, palem-paleman, efifit, 

saprofit dan liana. 

Minor 5  

Usulan tindakan koreksi 

dan tindakan perbaikan 

dilakukan dalam waktu 

3 bulan dan verifikasi 

pada audit selanjutnya 

6.  7.2  

Belum ada realisasi di Tahun 2018 dan 2019 

yang ditujukan untuk memperbaiki habitat 

satwa melalui pengayaan tanaman sebagai 

pakan satwa sesuai yang disyaratkan dalam 

standar ini serta langkah pengelolaan pada 

dokumen lingkungan. 

Minor 6  

Usulan tindakan koreksi 

dan tindakan perbaikan 

dilakukan dalam waktu 

3 bulan dan verifikasi 

pada audit selanjutnya 

7.  11.1 

PT. MTS telah mengikutsertakan pekerjanya 

untuk program BPJS Ketenagakerjaan. Tersedia 

bukti bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan telah 

dibayarkan secara regular. Namun demikian, PT. 

MTS belum seluruhnya dapat menunjukkan 

bukti keikutsertaan dan bukti pembayaran iuran 

BPJS Kesehatan bagi pekerja kontraktor. PT. 

MTS juga telah menunjukkan bukti sertifikat SIO 

operator alat berat kontraktor PT. RPM. Namun 

demikian, masih ditemukan adanya pekerja alat 

berat yang belum memiliki SIO. 

Minor 7  

Usulan tindakan koreksi 

dan tindakan perbaikan 

dilakukan dalam waktu 

3 bulan dan verifikasi 

pada audit selanjutnya 

8.  11.8 

Berdasarkan kunjungan ke Klinik PT. MTS, 

ruangan Klinik masih menyatu dengan tempat 

tidur bidan. Klinik juga belum dilengkapi dengan 

ruang periksa, ruang tunggu pasien, lemari 

pendingin untuk obat, AC dan fasilitas lainnya. 

Hal ini belum sesuai dengan SOP Pelayanan 

Kesehatan Kerja (SOP-KKK-014).  

Minor 8  

Usulan tindakan koreksi 

dan tindakan perbaikan 

dilakukan dalam waktu 

3 bulan dan verifikasi 

pada audit selanjutnya 

Observation: 

1.  1.14 

Sampai dengan November 2019 PT MTS belum 

melaksanakan pemeliharaan batas, dan 

menurut Manager Camp, sebagian patok batas 

di sebelah Barat yang berbatasan dengan  

Perkebunan PT Mekarsari Alam Lestari banyak 

yang hilang. 

Perlu dipastikan bahwa pada saat audit 

berikutnya, PT MTS melakukan pemeliharaan 

batas yang dibuktikan dengan adanya laporan 

pemeliharaan bata luar (konsesi), hingga adanya 

keputusan terkait tata batas dari Dirjen 

Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 

Obs 1   
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2.  2.3 

 Untuk memenuhi kekurangan muatan 
dokumen rencana kelola, PT. MTS 
menyampaikan Suplisi RKUPHHK-HTI 
Periode Tahun 2017-2026 yang disetujui 
oleh Direktur PT MTS pada tanggal 20 Maret 
2018 di Jakarta. Suplisi memuat : 
- Pendahuluan. 
- Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan Hutan. 
- Monitoring Pertumbuhan. 
- Pemanenan Lestari. 
- Dinamika Sosial. 
Namun belum memuat informasi tentang 
rencana penelitian dan pengembangan 
sumberdaya hutan untuk mendukung 
pengelolaan hutan yang lestari 

 Perlu dipastikan bahwa dokumen Revisi 
RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 
dapat ditunjukkan pada audit selanjutnya. 

Obs 2   

3.  4.1 

Berdasarkan penjelasan Manager Camp, 
terhambatnya proses tata batas karena 
hilangnya dokumen tata batas di BKPH Wil XII 
Tanjung Pinang pada saat proses pemindahan 
dokumen ke BPKH Wil XIX Pekanbaru. 
PT MTS memohon arahan kepada BPKH 
Pekanbaru sebagaimana Surat Direktur PT MTS 
tanggal 5 Maret 2019  kepada Dirjen Planologi 
Kehutanan dan  Tata Lingkungan cq Direktur 
Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 
perihal Mohon Arahan atas Hasi Penataan Batas 
Areal Kerja IUPHHK-HTI PT MTS. Sampai dengan 
pelaksanaan audit Resertifikasi (11-13 
November 2019) belum ada surat balasan dari 
instansi yang bersangkutan. 
PT MTS perlu memastikan kejelasan proses 
penyelesaian tata batas ini pada saat audit 
berikutnya. 

Obs 3   

4.  8.4 

Jumlah personil regu brigdalkarhutla yang telah 
memiliki sertifikat pelatihan dalkarhutla di PT. MTS 
adalah 10 orang sehingga masih terdapat 5 orang 
personil yang belum memiliki sertifikat pelatihan 
dalkarhutla. 

Obs 4   

5.  12.7 

PT. MTS telah melakukan audit SMK3 pada 
tanggal 14-15 Maret 2019. Audit SMK3 ini 
dilakukan oleh Surveyor Indonesia. Berdasarkan 
Berita Acara Pelaksanaan Audit SMK3 PP 50 
Tahun 2012 No. BA-004/SMK3-
MTS/SIPKU/III/20119 tanggal 15 Maret 2019, 
final audit SMK3 dengan tingkat audit lanjutan 
166 kriteria dengan tingkat pencapaian 
penerapan sebesar 87,35%.  Namun demikian, 
Laporan Audit SMK3 tersebut belum dapat 
ditunjukkan pada saat audit dilakukan.  

Obs 5   
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Rekomendasi Sertifikasi 

1. Auditor memberikan rekomendasi untuk dapat diberikan sertifikat setelah 
penyelesaian/penutupan NC Minor dengan dibuat usulan tindakan perbaikan langsung 
(correction) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (corrective action) dalam jangka waktu 
3 bulan. 

2. Scope areal sertifikasi IFCC masih sama dengan saat audit penilikan kedua yaitu seluas ±7.840 
Ha dari Total Konsesi seluas ±7.840 Ha (SK IUPHHK-HTI No. SK.66/MENHUT-II/2007 tanggal 23 
Februari 2017). Tidak ada areal konversi hutan alam menjadi hutan tanaman setelah tanggal 
31 Desember 2010. Lokasi areal kerja berada Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 

3. Jenis tanaman yang masuk dalam ruang lingkup sertifikasi adalah Acacia crassicarpa sesuai 
dengan dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-
2019 yang menjadi dokumen rencana kelola terakhir PT Mitra Taninusa Sejati yang dapat 
diperiksa oleh auditor. 

 


