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

2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B 

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

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

Fax. +62-21 5210806 

5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur:  Bpk Lontung Simamora 

Manajer Produk:  Bpk Happy Tarumadevyanto 

Manajer Teknis:  Bapak Bayu Abirowo 

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

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

Bpk Achmad Djazuli (Auditor Produksi) 

Bpk Andreas Budi Rahutomo (Auditor Ekologi)  

8. Tim Keputusan Sertifikasi : XXXXX 

XXXXX 

 

 

 

 

 

  



 

IDENTITAS PERUSAHAAN 

 

1.  Nama of Organisasi/Auditee : PT. Mitra Taninusa Sejati. 

2.  Alamat Perusahaan : Jl. DR. Soetomo No. 62 Pekanbaru 30114 – Riau. 

3.  Pendirian Perusahaan : Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 Tahun 2000 
oleh Notaris Fery Bakti, SH tanggal 25 Juni 2000, dan 
disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM 
No. C-20745 HT.01.01.TH.2001, tanggal 9 November 
2001. 

4.  SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.66/MENHUT-
II/2007 tanggal 23 Februari 2007, tentang 
Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan 
Tanaman PT. Mitra Taninusa Sejati atas Areal Hutan 
Produksi seluas ± 7.480 ha di Provinsi Riau.   

5.  Lokasi Konsesi : Desa Mak Teduh, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten 
Pelalawan, Propinsi Riau. 

6.  Luas Konsesi : ± 7.480 ha 

Latitude : Lintang Utara 00o03’11’’ – 00o05’19’’ 

Longitude : Bujur Timur 102o22’31’’ – 102o26’50’’ 

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

8.  Spesies : Acacia crassicarpa. 

9.  Rencana Tata Ruang : 1. Kawasan Produksi 4.645 ha 

2. Kawasan Tanaman Unggulan 984 ha 

3. Kawasan Tanaman Kehidupan 374 ha 

4. Kawasan Lindung 1.285 ha 

5. Infrastruktur 192 ha 
 

10.  Pimpinan Perusahaan : Direktur Utama: Bpk Wikendy 

11.  Penanggung Jawab Sertifikasi 
IFCC 

: Bpk Darwin Nainggolan 

 

 

 



 

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN 

 

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Mitra Taninusa Sejati dengan areal 
seluas ± 7.480 ha (SK.66/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007) Hutan Tanaman jenis 
Acacia crassicarpa yang terletak di Desa Mak Teduh, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten 
Pelalawan, Propinsi Riau.  

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

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas seluas ± 7.480 ha yang 
terdiri dari 4.645 ha area produksi (62,10%), 984 ha tanaman unggulan (13,16%), 374 ha 
tanaman kehidupan (5%), 1.285 ha kawasan lindung (17,18%), dan 192 ha infrastruktur (2,57%). 
Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.66/MENHUT-
II/2007 tanggal 23 Februari 2007 di Propinsi Riau. 

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 beberapa informasi yang dilakukan 
verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain: 

- Penyelesaian tata batas dan sosialisasi mengenai batas wilayah 
- Pemberdayaan masyarakat dan kesempatan kerja 
- Pelibatan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran 

- Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu oleh masyarakat 
- Penyelesaian konflik masalah lahan 

Sosial Ekonomi: Terdapat 1 (satu) desa yang berbatasan langsung dengan konsesi perusahaan 
yaitu Desa Mak Teduh.  PT. MTS sudah melaksanakan studi dampak sosial (SIA) tahun 2015, 
walaupun finalisasi laporan belum selesai, dan dari hasil studi diketahui bahwa masyarakat 
merupakan suku Melayu yang memiliki mata pencaharian berupa kebun sawit, nelayan, 
pedagang dan pekerja di perusahaan. Tidak ditemukan adanya Masyarakat Adat (Indigenous 
People) yang bermukim di sekitar areal konsesi PT. MTS.   

PT. MTS sudah melaksanakan program CD (Pembinaan Masyarakat) CD tahun 2009-2015, 
dengan total anggaran Rp. 384.665.049,- termasuk tanaman kehidupan.  Dalam dokumen 
realisasi CD tercatat program juga dilaksanakan di Desa Kerumutan, Desa Mak Teduh, Desa 
Kopau, Desa Pematang Tengah.   

PT. MTS juga telah merealisasikan kesepakatan kerjasama dengan masyarakat untuk 
pemanfaatan areal tanaman kehidupan melalui Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan 
Tanaman antara PT. MTS dengan Masyarakat Desa Mak Teduh dihadapan notaris H. Riyanto SH 
MKn di Pekanbaru No. 28 tahun 2015 melalui Koperasi  Mutiara Indah.  Selain itu PT. MTS 
memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar, hal ini sesuai informasi 
masyarakat Dusun Pematang Tengah mengenai keberadaan 3 kontraktor lokal yang pekerjanya 
berasal dari masyarakat setempat. 



 

RINGKASAN AKTIFITAS AUDIT 

 

Kegiatan Waktu Catatan Ringkasan 

Pengumuman publik XXXX  Pengumuman publik pertama dan 
konsultasi pemangku kepentingan dimulai. 

XXXX Konsultasi pemangku kepentingan kedua 
untuk memperoleh masukkan lain dari 
pemangku kepentingan setempat. 

XXXX Konsultasi pemangku kepentingan ketiga 
untuk memperluas target pemangku 
kepentingan dan memperoleh tambahan 
masukan. 

Audit tahap 1 28-30 April 2016 Audit Dokumen  

Audit tahap 2 02-06 Agustus 2016 Audit Lapangan 

Follow Up Audit 23 Desember 2016 Audit Lapangan 

Keputusan sertifikasi XXXX Keputusan pemberian sertifikat 

 

  



 

RINGKASAN HASIL AUDIT 

 

Hasil: 

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

Perusahaan telah memperoleh izin yang sah untuk mengelola area konsesi seluas ± 7.480 ha 
sebagai Hutan Tanaman, dengan izin konsesi terakhir dari Menteri Kehutanan No. 
SK.66/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2007. 

Sesuai dengan peraturan tentang kehutanan, perusahaan telah menyusun IHMB, Rencana Kerja 
Usaha (RKU) periode 2009-2018, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT 2015/2016) 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.  Perusahaan sudah 
menyelesaikan kewajiban tata batas kawasan di lapangan tahun 2013, namun belum ada 
penetapan definitif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Ditemukan bahwa rencana tata ruang sudah mengikuti peraturan/perundangan dan dipastikan 
perusahaan telah mengelola konsesi hutan seluas ± 7.480 ha yang terdiri dari 4.645 ha area 
produksi (62,10%), 984 ha tanaman unggulan (13,16%), 374 ha tanaman kehidupan (5%), 1.285 
ha kawasan lindung (17,18%), dan 192 ha infrastruktur (2,57%). 

Dalam proses audit ditemukan bahwa perusahaan telah memastikan mengalokasikan areal-
areal untuk tujuan perlindungan dan konservasi yaitu KPPN seluas 50 ha, DPSL seluas 50 ha, 
Buffer zone seluas 1.132 ha dan KSS seluas 53 ha, termasuk nilai-nilai lingkungan, sosial, dan 
ekonomi.  

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

Perusahaan sudah memiliki struktur organisasi dalam pengelolaan hutan yang bekerja sama 
dengan PT. Dunia Karya Sejati (PT. DKS) melalui kerjasama SDM dan pendanaan.  Tenaga teknis 
kehutanan (Ganis) yang dimiliki perusahaan berjumlah 8 orang untuk PKBR, Canhut dan Binhut. 



Kegiatan identifikasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilakukan secara periodik enam bulan 
sekali dan dilaporkan dalam laporan Monitoring dan Evalusi Rencana Pengelolaan dan 
Pemantauan Flora dan Fauna. Dalam laporan tersebut, flora dan fauna yang dicatat 
dikategorikan kedalam klasifikasi dilindungi, tidak dilindungi, (kategori PP), Appendix I dan 
Appendix II (CITES) dan jarang, langka dan terancam/hampir punah (Redlist IUCN).  Lokasi 
konsesi perusahaan berbatasan langsung dengan Suaka Margasatwa Kerumutan, yang 
merupakan habitat Harimau Sumatera. 

Perusahaan telah memperoleh ijin penyimpanan limbah B3 berdasarkan Keputusan Kepala 
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pelalawan tentang Ijin 
Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada PT MTS 
tertanggal 20 April 2016 berlaku selama 5 tahun. Berdasarkan ijin tersebut perusahaan dapat 
menyimpan limbah B3 selama 180 hari dan 365 hari sesuai jenis limbah B3. 

Selain itu, sehubungan dengan kebakaran hutan perusahaan memiliki Prosedur Pengelolaan 
Kebakaran Hutan dan Lahan yang menjelaskan prosedur dan tanggung jawab pencegahan, 
deteksi, pemadaman kebakaran untuk melindungi manusia, hutan lindung, kualitas udara atau 
lingkungan serta asset perusahaan seperti tanaman, bangunan, dan peralatan. Berdasarkan 
prosedur setiap karyawan perusahaan dan kontraktor bertanggung jawab mencegah, 
mendeteksi, dan melaporkan dengan segera bila melihat ada kebakaran hutan dan lahan 
kepada Kepala Lapangan K3L atau petugas patroli serta ikut serta membantu pemadaman 
kebakaran. Perusahaan juga telah menyusun Peta Rawan Kebakaran PT MTS 2016 sebagai 
pendekatan kehati-hatian dan antisipasi kebakaran. Dalam peta tersebut terdapat distribusi 
menara api, water point di tiap area rawan. Kerawanan sendiri terdiri dari tinggi dan sedang.  
Perusahaan memiliki regu pemadam kebakaran yang siaga di lokasi. Terdapat struktur 
organisasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan PT. DKS zona PT. MTS, yang terdiri dari 
9 orang tim inti. Dalam menunjang penanggulangan kebakaran, perusahaan memiliki 
serangkaian peralatan pemadaman yang tercantum dalam Daftar Peralatan Pemadam 
Kebakaran PT MTS. Untuk menjaga agar kondisi alat tetap dalam keadaan prima, perusahaan 
melakukan pemantauan dan pemeriksaan rutin.  Perusahaan juga menjalin kerjasama dengan 
masyarakat sekitar. Terdapat Kesepakatan Bersama (MoU) Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa 
Mak Teduh Kecamatan Kerumutan dengan PT Dunia Karya Sejati tanggal 26 Juli 2011. 
Menindaklanjuti kesepakatan tersebut pihak Desa menyusun Surat Keputusan Desa Mak Teduh 
tentang Pemberitahuan KMPA Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan tanggal 21 Juni 2011 di 
mana ditunjuk 15 orang anggota.  Perusahaan telah melakukan Pengukuhan dan Pelatihan MPA 
Desa Mak Teduh pada tanggal 29 September 2014 yang bekerjasama juga dengan BLH Kab. 
Pelalawan dan Dinas Kehutanan Kab. Pelalawan. Kegiatan dihadiri oleh 26 orang berdasarkan 
dokumen daftar hadir rapat. Untuk memberdayakan masyarakat sekitar, perusahaan juga 
melakukan sosialisasi dan pelatihan karhutla yang bekerjasama juga dengan personil BKO TNI 
yang dilakukan pada tanggal 12 April 2016 di Dusun II Desa Mak Teduh di mana terdapat 3 
personil TNI sebagai BKO yang ditempatkan di camp PT. MTS. 

Perusahaan telah melakukan pembinaan pada Desa Mak Teduh, termasuk sosialisasi Visi, Misi, 
rencana tahunan, batas-batas konsesi, serta pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan 
dan program CD.  



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

Untuk mendukung berjalannya sistem dan prosedur yang telah dikembangkan, perusahaan 
diketahui telah melakukan berbagai pelatihan. Hal ini terlihat dari daftar program pelatihan 
yang sudah diselenggarakan dan diadakan selama tahun 2016 sudah dapat diperlihatkan 
rencana sebanyak 15 orang terealisasi 14 orang. 

Temuan: Terdapat 34 ketidaksesuaian, dimana terdiri dari 7 ketidaksesuaian major (utama) 
yang telah dilakukan follow up audit pada tanggal 22-23 Desember 2016 dan 27 
ketidaksesuaian minor (kecil) yang telah dibuat usulan tindakan perbaikan yang akan diverifikasi 
pada saat surveillance audit/audit penilikan. 

No 
Persyaratan 
Standar IFCC 

Ketidaksesuaian Status 

1 1.2; 1.14 (b); 
6.1 

Laporan ANDAL, RKL dan RPL yang disetujui dan disahkan oleh 
Kepala Bapedalda Kabupaten Pelalawan Selaku Ketua Komisi 
Penilai AMDAL Nomor 04/Tahun/2003 tanggal 06 Januari 2003 
seluas 6.084 ha, tidak sesuai dengan SK IUPHHK No. 66/2007, 
tanggal 23 Februari 2007 seluas +/- 7.480 ha, sehingga masih 
ada kawasan kelola PT. MTS belum dilakukan AMDAL.   

Ditutup 

2 1.8 Operasional pengelolaan hutan PT. MTS dilakukan oleh PT. 
DKS (Pemanenan, Penanaman, TUK, K3L, Humas, dll), namun 
tidak dapat ditunjukan dokumen perjanjian kerjasama KSO 
yang dibuat dihadapan Notaris sebagaimana Permenhut No. 
P.29/Menhut-II/2012, tanggal 12 Juli 2012 pasal 7. 

Ditutup 

3 1.16. Tidak ditemukan adanya kegiatan perusahaan yang berkaitan 
dengan identifikasi kebutuhan penelitian dan penyusunan 
program R&D, terutama Organisasi R&D, Rencana Program 
R&D dan Monitoring evaluasi realisasi program R&D dan 
tersedia plot kegiatan R&D.   

Ditutup 

4 2.1.; 2.2.; 2.3 Rencana kelola yang saat ini dimiliki oleh UM yaitu Revisi 
RKUPHHK-HTI Periode tahun 2009-2018 belum memenuhi 
persyaratan sebagai management plan dalam indicator IFCC.  
Rencana kelola tersebut belum memuat tentang : 
1. Visi dan misi. 
2. Monitoring pertumbuhan (pengukuran PSP). 
3. Dinamika sosial budaya masyarakat yang memperhatikan 

diantaranya prinsip-prinsip FPIC/padiatapa, Konvensi ILO 
dan UNDRIP. 

4. Penelitian dan pengembangan. 

Ditutup 

5 6.6 Ditemukan ketidaksesuaian, sbb : 
- Belum terdapat kontrak dengan pihak pengolah limbah B3, 

sehingga limbah B3 dalam TPS belum dapat diangkut. 
- Belum terdapat bukti Laporan Triwulan Pengelolaan 

Limbah B3. 

Ditutup 



- Kondisi gudang logistik belum memadai seperti terdapat 
kerusakan bangunan dan adanya material lain yang 
disimpan di dalam gudang pestisida. 

- Terdapat banyak ceceran limbah an-organik seperti di 
camp kontraktor PT Melia Indah, PT Albina (lapangan), dan 
kantin. 

- Terdapat bukti pembakaran limbah an-organik di camp 
kontraktor PT Melia Indah. 

- Perusahaan masih belum memiliki sistem pembuangan 
limbah an-organik ke luar lokasi area konsesi (off-site) 
yang ramah lingkungan. Selama ini limbah an-organik 
masih ditimbun di TPA. Penimbunan juga dilakukan di 
camp lapangan PT Albina. 

6 9.5 Data monitoring dan evaluasi konflik belum dapat ditunjukan 
(berapa jumlah konflik yang terjadi, berapa yang sudah selesai, 
berapa yang belum selesai, tersedia dokumen penyelesaian 
konflik yang sudah, dll).  Pada saat audit ditemui informasi dari 
peta identifikasi perambahan dan klaim terjadi perambahan 
dan klaim seluas 430 ha, tidak sama dengan informasi pada 
laporan SIA adanya perambahan dan klaim seluas 127,06 ha. 

Ditutup 

7 11.3 Pada saat kunjungan lapangan ke lokasi pekerja di petak B037 
masih ditemui pekerja kontraktor yang mendapat upah 
sebesar Rp. 85.000,-/hari atau Rp. 2.125.000,-/bulan masih 
dibawah SK. Gubernur Riau No. Kpts.15/I/2016, tanggal 07 
Januari 2016 yang menetapkan UMK Kab. Pelalawan tahun 
2016 sebesar Rp. 2.176.480,-/bulan. 

Ditutup 

8 1.3 PT. MTS belum dapat menunjukan dokumen telah memenuhi 
kewajiban terhadap ketentuan perpajakan terkait PPh dan 
PPN (baik individu maupun badan) sesuai dengan persyaratan 
ini. 

Ditutup 

9 1.6 Belum dapat dilihat bukti sosialisasi kepada kontraktor PT. 
Melia Indah, PT. Kasih Tiga Putra, PT. Mutiara Indah 
Kerumutan. 

Ditutup 

10 1.7 - PT. MTS belum dapat menunjukan hasil audit keuangan 
tahun 2015. 

- Belum dapat ditunjukan dokumen Perjanjian Jual Beli Kayu 
tahun 2016 sebagai salah satu sumber pendanaan. 

Ditutup 

11 1.9 Direktur PT. MTS (Bpk. Wikendy) sudah membuat Surat 
Penunjukan No. 066/MTS/PKU-VI/2016 untuk Bpk. Darwin 
Nainggolan dengan Jabatan Manager Operasional sebagai 
Management Representative (MR) dalam skema audit IFCC, 
namun belum ditunjukan bukti adanya uraian tugas dan 
wewenang sebagaimana manajemen puncak sesuai yang 
dimaksud dalam persyaratan ini. 

Ditutup 

12 1.10 - PT. MTS belum memenuhi kelengkapan tenaga teknis 
(Ganis) kehutanan sesuai PerDirjen PHPL No. P.16/PHPL-
IPHH/2015, di mana tidak adanya Ganis KURPET (1 orang) 

Ditutup 



dan Ganis NENHUT (1 orang). 
- Tim pemadam kebakaran PT MTS dalam struktur tim inti (9 

orang) belum mendapatkan training resmi dari instansi 
pemerintah. 

13 1.11 Ditemukan beberapa ketidaksesuaian, al: 
- Beberapa form-form isian sebagai bukti rekaman dari 

implementasi SOP/Prosedur tersebut belum digunakan 
(contoh: form FM-KKK-041, FM-KKK-002, FM-KKK-001, FM-
HUM-001, form dokumen untuk SOP-HUM-003). 

- Dalam SOP/Prosedur belum diatur, walaupun dalam 
implementasinya sudah dilaksanakan (contoh: APD untuk 
welder, pekerja potong rumput, gudang pestisida di camp 
kontraktor). 

- Belum tersedia SOP/Prosedur yang dipersyaratkan dalam 
standar ini (contoh: Prosedur mengenai prinsip 
FPIC/Padiatapa, Prosedur Penanganan Keluhan) 

- Prosedur Pengelolaan Limbah B3 (SOP-LIN-003 tanggal 1 
April 2014) belum mengacu pada peraturan terbaru yaitu 
PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. 

- Belum terdapat implementasi formulir Data Kerusakan 
dan Rehabilitasi Kawasan Lindung (FM-LIN-008) terhadap 
kejadian perambahan di Buffer Zone sebagaimana 
tercantum pada Prosedur Pemantauan Kawasan Lindung 
(SOP-LIN-001 rev.2 tgl 1 April 2014) 

- SOP Pemantauan Kawasan Lindung (SOP-LIN-001) belum 
mencakup kawasan Buffer Zone dan DPSL yang 
sebenarnya dimiliki oleh perusahaan. 

Ditutup 

14 1.12 PT. MTS sudah memiliki kebijakan manajemen tentang Masa 
Simpan Rekaman dan Publikasi yang dibuat oleh Direktur PT. 
MTS tanggal 16 Mei 2016, namun bukti rekaman yang 
tertuang dalam kebijakan tersebut belum dapat ditunjukan, al: 
rekaman pemantauan lingkungan, rekaman pelatihan pekerja, 
rekaman penyelesaian konflik, rekaman pengamanan hutan, 
rekaman keluhan, dll 

Ditutup 

15 1.14 - PT. MTS belum memiliki laporan tata batas, dan tidak ada 
korespondensi perihal tata batas sejak tanggal 01 Oktober 
2015 sampai dengan pelaksanaan audit tahap 2 (Agustus 
2016). 

- Dalam peta spasial (tata ruang), PT. MTS belum 
memasukkan hasil identifikasi tumpang tindih dan areal 
klaim di areal kerjanya. 

Ditutup 

16 1.15; 3.1; 8.1 Terdapat jalan dan kanal yang memotong kawasan lindung 
(Bufferzone SM Kerumutan) dan PT. MTS belum memiliki 
kajian dampak keberadaan jalan dan kanal tersebut sesuai 
dengan persyaratan IFCC (aspek produksi, aspek ekologi, aspek 
social). 

Ditutup 

17 2.4 dan 3.3. PT. MTS sudah menyusun dokumen draft Ringkasan Publik Ditutup 



Recana Pengelolaan Hutan Tanaman PT MTS Tahun 2016 
namun dokumen masih dalam bentuk draf dan belum 
ditandatangani oleh penyusun dan Direksi.  PT. MTS juga 
belum memiliki website untuk mengupload ringkasan publik 
yang dapat diakses oleh public sebagaimana prasyarat dalam 
IFCC (rencana kelola dan monitoring evaluasi). 

18 3.4 dan 4.5 - Tidak ada bukti pelaksanaan identifikasi oleh UM terhadap 
areal-areal yang terbuka dan bertumbuhan kurang 
sebagaimana tutupan vegetasi yang dimuat dalam 
dokumen RKT tahun 2015/2016 halaman II-3 (Tabel 2). 

- Belum dilaksanakan rencana untuk merehabilitasi areal 
bertumbuhan kurang pada BZ SM Kerimutan (petak A906 
dan B902) yang merupakan areal klaim masyarakat seluas 
21,83 Ha 

Ditutup 

19 4.1. Tata ruang areal tanaman kehidupan berupa tanaman pokok 
(Acacia crassicarpa) belum diatur aspek kelestariannya sesuai 
daur yang ditetapkan. 

Ditutup 

20 4.4. PT. MTS belum memiliki prosedur atau mekanisme sistematis 
yang mampu mengoptimalkan penggunaan sumberdaya 
hutan, mengurangi limbah, dan meminimalkan kerusakan 
karena kegiatan penebangan terkait kayu yang jatuh pada saat 
pengangkutan. 

Ditutup 

21 5.4 Belum ditemukan hasil identifikasi HHBK, pemanfaatan secara 
partisipatif potensi HHBK dan memastikan HHBK dimanfaatkan 
secara seimbang, serta bagaimana pengelolaan seluruh 
potensi HHBK. 

Ditutup 

22 7.1 Pemantauan flora dan fauna belum dilakukan secara 
menyeluruh di seluruh tipe kawasan lindung, di mana 
pemantauan flora hanya dilakukan di KPPN, Buffer Zone, dan 
Sempadan Sungai, sedangkan pemantauan fauna hanya 
dilakukan di DPSL. 

Ditutup 

23 7.2 Kegiatan pemulihan ekosistem berupa rehabilitasi belum 
dilakukan sesuai Peta Plan Rehabilitasi Konservasi PT MTS 
2016 di kawasan lindung seluas 21,83 ha karena masih terjadi 
perambahan oleh masyarakat. 

Ditutup 

24 7.3 Perusahaan belum melakukan identifikasi habitat dan pola 
migrasi harimau termasuk pertimbangan lansekap dan 
menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur 
untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasional 
pada spesies tersebut, dan dampak potensial negatif spesies 
ini kepada masyarakat lokal. 

Ditutup 

25 8.3 Belum terdapat MSDS untuk pupuk Zincop, Vertibor, RP, dan 
pestisida Metsulindo. Hal ini tidak sesuai dengan Prosedur 
Penerimaan, Penyimpanan, dan Pengeluaran Bahan Kimia, 
Bahan Bakar, dan Bahan Pelumas (SOP-LGS-001 rev.1 tanggal 
16 Juli 2012). 

Ditutup 

26 8.4 - Belum terdapat realisasi bantuan kepada MPA Desa Mak Ditutup 



Teduh. 
- Struktur Organisasi Brigade Pemadam Kebakaran PT Mitra 

Taninusa Sejati dengan rencana regu inti sebanyak 14 
orang dan regu pendukung 7 orang belum efektif 
diterapkan karena masih dalam tahap draft pengesahan 
secara internal. 

- Belum terdapat bukti pelaporan bulanan dan tahunan 
pengendalian kebakaran hutan kepada pemerintah. 

27 10.2; 10.4 PT. MTS belum dapat menunjukan realisasi program CD tahun 
2015 (kegiatan safari Ramadhan dan bantuan jaring ikan) 
sesuai dengan rekomendasi hasil studi SIA dimana ada 4 
bidang program yang diidentifikasi memberikan dampak, 
yaitu: - Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha, - Pendidikan, - 
kesehatan, - perekonomian masyarakat, selain melakukan 
penyelesaian konflik dengan pendekatan budaya dan 
memastikan kepastian kawasan dengan melakukan tata batas 
partisipatif.  

Ditutup 

28 10.6 Belum dimiliki prosedur FPIC/Padiatapa dan mekanisme 
penanganan keluhan, mengingat terbukti masih adanya 
keluhan yang disampaikan pada saat kunjungan ke Desa Mak 
Teduh (kejelasan tata batas, penyelesaian masalah klaim, 
kurang informasi kegiatan perusahaan, peta perusahaan, 
kepastian usulan/proposal yang belum). 

Ditutup 

29 11.4 PT. DKS masih menggunakan Peraturan Perusahaan (PP) 
periode 20 Maret 2014 s/d 20 Maret 2016 sesuai dengan SK 
Kadisnakertrans Kab Indragiri Hulu No. 
KEP.105/Disnakertrans.04/PHI/III/2014, yang sudah habis 
masa berlakunya. 

Ditutup 

30 11.8 Pada kunjungan ke camp kontraktor PT. Albina (petak B037) 
dijumpai camp yang tidak memadai dan layak untuk pekerja, 
dimana berupa bangunan sementara dengan dinding terpal 
tanpa jendela dengan 7 kamar tanpa matras/alas ukuran @ 
3x2 meter dan dihuni 12 Dewasa dan 9 anak-anak.  Disamping 
itu keberadaan anak-anak usia sekolah (usia lebih dari 7 tahun) 
di camp kontraktor PT. Albina tidak bersekolah. 

Ditutup 

31 12.4 - Pada saat kunjungan lapangan ke lokasi pemeliharaan 
tanaman spraying di petak B008 dijumpai pekerja tidak 
menggunakan APD dan dari wawancara tidak disediakan 
APD sebagai peralatan kerja sebagaimana dipersyaratkan 
dalam indicator ini. 

- Pada saat interview dengan pekerja kontraktor PT. Albina 
tidak mengetahui apakah sudah didaftarkan pada program 
BPJS, dimana pada saat audit pekerja kontraktor tidak 
dapat menunjukan memiliki bukti pendaftaran BPJS. 

- Pada saat kunjungan ke Klinik, ditemui kondisi klinik dan 
fasilitasnya belum sesuai dengan Permenakertrans 
PER.15/2008, diantaranya letak klinik yang tidak sesuai, 

Ditutup 



kondisi bangunan banyak berlubang, lantai miring, tidak 
ada bidai, tidak ada perlengkapan P3K siap, tidak ada 
toilet, tidak tersedia sabun cair, tidak ada meja periksa dan 
alat sterilisasi yang rusak, selain obat-obatan yang tersedia 
tidak berdasarkan rekomendasi dokter dan belum tersedia 
hasil monitoring dan evaluasi dari laporan pelayanan 
kesehatan di klinik. 

32 12.5 Pada kunjungan ke Kantin dan camp kontraktor PT. Albina 
masih ditemui, al: 
- Fasilitas kamar mandi di Kantin yang tidak bersih dan tidak 

ada drainase yang baik (air menggenang). 
- Fasilitas Toilet/WC untuk Kantin, Kantor dan Klinik yang 

digunakan masih menjadi satu dengan kondisi yang tidak 
bersih dan mengalami kerusakan. 

- Penyimpanan makanan di Kantin dan Camp Kontraktor 
belum hygienis (dibiarkan terbuka) 

- Kondisi kamar mandi dan toilet/WC di Camp Kontraktor 
tidak layak, karena terbuka, tidak tersedia air bersih dan 
hanya tersedia satu tidak dipisah untuk laki-laki dan 
perempuan. 

Ditutup 

33 12.6 Pada kunjungan ke camp pekerja kontraktor PT. Albina tidak 
dipenuhi persyaratan fasilitas camp yang bersih, aman dan 
memenuhi kebutuhan dasar pekerja, al: 
- Penanganan dan pengelolaan sampah/kebersihan 
- Ventilasi tidak mencukupi (kamar tidak ada jendela) 
- Dinding camp terbuat dari plastic 
- Bangunan tanpa ada drainase 
- Kamar mandi dan toilet terbuka dan tidak layak 
- Akomodasi/kamar yang masih tidak layak, tanpa matras 

dan ukuran mencukupi  
- Masih ditemukan anak-anak usia sekolah yang tidak 

bersekolah. 
- Kamar tidur bersatu dengan gudang barang-barang, 

pakaian dan bahan makanan. 

Ditutup 

34 12.7 PT. MTS belum melaksanakan system manajemen K3 (SMK3), 
namun hal ini dipersyaratkan IFCC sehingga PT. MTS belum 
melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SMK3 dan 
evaluasi laporan pelayanan kesehatan Klinik, sejalan dengan 
PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3.   

Ditutup 

 
Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Mitra 
Taninusa Sejati berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari. 


