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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)  

Lusiana Nogo Ladjar (Auditor Aspek Ekologi) 
Wahyu F. Riva (Auditor Aspek Sosial)  

Identitas Perusahaan 

1. Nama Perusahaan  :  PT Peranap Timber 
2. Status Hukum  :  Perseroan Terbatas (PT). Tanda Daftar Perusahaan 

(TDP) 040114600129 tanggal 11 April 2016 yang berlaku 
sampai dengan 29 April 2021.  

3.  Alamat Perusahaan  :  Jl. DR. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Riau. 
4.  Akte Pendirian  :  - Akte Perseroan Terbatas PT. Usaha Murni Timber 

Industries No. 605 tahun 1979, tanggal 06-02-1979 
oleh notaris Kartini Muljadi, SH dan diundangkan 
dengan Penetapan Menteri Kehakiman No. 
Y.A./5/07/11 tertanggal 05-07-1979. 

- Akte Perubahan Perseroan Terbatas No. 108 tahun 
1979 tanggal 17-02-1979 oleh notaris Kartini Muljadi, 
SH yang mengubah nama perusahaan menjadi PT. 
Peranap Timber dan mengikutkan diundangkan 
dengan Penetapan Menteri Kehakiman No. 
Y.A./5/07/11 tertanggal 05-07-1979. 

 Akte Terakhir :  Akte Perubahan Perseorangan Terbatas No. 03 tanggal 
02 Mei 2015 oleh notaris Iswanu Mahendradi, SH yang 
telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi 
Badan Hukum No. AHU-AH.01.03-09354889 tanggal 28 
Mei 2015.. 

5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 
SK.214/Menhut-II/2007 tentang Pembaharuan Izin 
Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan 
tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. Uniseraya 
atas Areal Hutan Produksi seluas ± 33.360 hektar di 
Provinsi Riau tanggal tanggal 28 Mei 2007. 
 

 SK Terbaru : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.119/Menhut-
II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor : SK.214/Menhut-II/2007 tanggal 28 
Mei 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan 
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hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman Industri dalam 
Hutan Tanaman PT. Uniseraya atas Areal Hutan produksi 
seluas ± 33.360 hektar di Provinsi Riau tanggal 30 Januari 
2014. Keputusan Menteri Kehutanan ini telah dilampirkan 
peta areal kerja PT. PRT. 

  : Luas areal terakhir 32.533,95 Ha (Laporan Tata Batas 
Nomor: LP.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2017 Tahun 2017). 

7. Lokasi Konsesi : Kabupaten Pelalawan,  
Provinsi Riau 

8. Letak Geografis : - Latitude :  0° 32’ 0” s/d 0° 40’ 0” LS 
- Longitude :  102° 42’ 40” s/d 102° 52’ 30”BT 

9. Sistem Silvikultur : Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) 
10. Species Tanaman : Acacia crassicarpa 
11. Direktur : Ir. Egyanti 
12. Wakil Pengelola (MR) : Amir (Manager Camp) 
    
 IFCC Certificate No : IDN23170001 
 Tanggal Penerbitan : 25 January 2017 
 Tanggal Berakhir : 25 January 2020 

Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan 

Ruang Lingkup Sertifikasi 

Pengelolaan Hutan Lestari seluas 26.191,32 ha dari total areal konsesi seluas 32.533,95 ha dengan 
spesies Acacia crassicarpa, lokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 

Rencana Tata Ruang 

Tata ruang HTI berdasarkan Penyesuaian RKU 2017-2026 tahun Kegiatan 2018-2019 adalah sebagai berikut: 

No. Rencana Penataan Ruang Luas (Ha) % 

1. Kawasan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut    

a. Sempadan Sungai   

 - FLEG 275         0,85 

 - FBEG -         0 

 Jumlah a. 275         0,85 

b. Gambut Kedalaman > 3m    

 - FLEG 13.039 40,08 

 - FBEG - - 

 Jumlah b. 13.039 40,08 

c. KPPN    

 - FLEG 300         0,92  

 - FBEG -                -  

 Jumlah c. 300         0,92  

d. KPSL    

 - FLEG 50         0,15  

 - FBEG -                -  

 Jumlah d. 50         0,15  

No. Rencana Penataan Ruang Luas (Ha) % 
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e. Bufferzone    

 - FLEG 944         2,90  

 - FBEG -         -  

 Jumlah e. 944         2,90  

 Jumlah 1. 14.608       44,90 

2. Areal Tanaman Pokok 11.394 35,02  

3. Tanaman Kehidupan 6.531,95 20,08  

 Jumlah 1 s.d 3 32.533,95     100,00  
  

 

Type Unit Pengelolaan Hutan  

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species Acacia crassicarpa yang 
merupakan jenis paling cocok pada kondisi tanah gambut yang bersifat asam tinggi.  

Produk Cakupan Sertifikasi 

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

Persyaratan Umum 

Legalitas perizinan  

PT. PRT telah memiliki dokumen legal formal diantaranya adalah: 

- Akte Perseroan Terbatas PT. Usaha Murni Timber Industries No. 605 tahun 1979, tanggal 06-02-
1979 oleh notaris Kartini Muljadi, SH dan diundangkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman 
No. Y.A./5/07/11 tertanggal 05-07-1979. 

- Akte Perubahan Perseroan Terbatas No. 108 tahun 1979 tanggal 17-02-1979 oleh notaris Kartini 
Muljadi, SH yang mengubah nama perusahaan menjadi PT. Peranap Timber dan mengikutkan 
diundangkan dengan Penetapan Menteri Kehakiman No. Y.A./5/07/11 tertanggal 05-07-1979. 
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- Akte Perubahan Perseorangan Terbatas No. 03 tanggal 02 Mei 2015 oleh notaris Iswanu 
Mahendradi, SH yang telah diterima dan dicatat didalamSistem Administrasi Badan Hukum No. 
AHU-AH.01.03-09354889 tanggal 28 Mei 2015. 

- Surat Izin Usaha Perdagangan Besar PT. Peranap Nomor : 137/B.04.01/DPMPTSP/III/2018 
tanggal 19 Maret 2018 

- NPWP Nomor : 01.304.262.7-211.000 
- Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 040114600129 tanggal 11 April 2016 yang berlaku sampai 

dengan 29 April 2021. 

PT. PRT juga telah memiliki IUPHHK yaitu: 

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.214/Menhut-II/2007 tentang Pembaharuan Izin 
Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. 
Uniseraya atas Areal Hutan Produksi seluas ± 33.360 hektar di Provinsi Riau tanggal tanggal 28 
Mei 2007. Keputusan Menteri Kehutanan ini telah dilampirkan peta areal kerja PT. PRT. 

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.119/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor : SK.214/Menhut-II/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pembaharuan Izin 
Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT. 
Uniseraya atas Areal Hutan produksi seluas ± 33.360 hektar di Provinsi Riau tanggal 30 Januari 2014. 
Keputusan Menteri Kehutanan ini telah dilampirkan peta areal kerja PT. PRT. 

Sementara itu, PT. PRT juga telah memiliki dokumen operasional yaitu: 

- RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026 tahun Kegiatan 2018 – 2019 berdasarkan Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8506/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 
tentang Persetujuan penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2019 atas nama PT. PRT tanggal 
10 Desember 2018. 

- Keputusan Direktur Utama PT. PRT Nomor: 219/SK/PRT/PKU-XII/2018 tentang Pengesahan 
RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 atas nama PT. PRT di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 

Pemenuhan terhadap seluruh peraturan perundangan 

Terkait kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku, perusahaan telah 
menunjukkan: 

- Laporan Tenaga Kerja tahun 2017 s/d 2019. 
- Pelaporan Triwulan P2K3 tahun 2017 s/d 2018. 
- Pelaporan CD/CSR tahun 2015 s/d 2019. 
- Pelaporan RKL-RPL/ pelaksanaan izin lingkungan tahun 2015 s/d 2019 
- Pelaporan Konflik dan Resolusi Konflik tahun 2017 s/d 2019. 
- Pelaporan Kinerja HTI/Pelaporan RKT tahun 2015 s/d 2019. 
- Tersedia Pelaporan Neraca Limbah B3 Triwulan 2017 s/d 2018. 
- Pelaporan bulanan kebakaran hutan dan lahan tahun 2017 s/d 2019. 
- Pelaporan tahunan tahun 2017 s/d 2019. 

 

Kewajiban keuangan dan pendanaan  

PT. PRT telah membayar semua kewajiban finansial kepada pemerintah, diantaranya adalah: 

- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2018 sebesar Rp 1.430.334.000,- yang telah 
dibayarkan pada tanggal 23 Oktober 2018. Untuk PBB tahun 2019 akan jatuh tempo pada tanggal 
23 Oktober 2019. 

- PSDH periode Januari – Agustus 2019 dengan total sebesar Rp 3.147.633.384. 
- Perusahaan juga telah membayar PPh 21, PPh 23 dan PPN untuk setiap bulan dan terakhir 

pembayaran pajak dilakukan sampai September 2019.  
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Pengakuan atas Konvensi Internasional  

Perusahaan telah mengikuti ketentuan internasional terkait: 

- CITES. Tidak memperdagangkan hasil hutan yang masu`k kategori konservasi sebagaimana diatur 
dalam konvensi tersebut 

- ILO.  Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur/diluar ketentuan, mengatur hak-hak pekerja 
dalam Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh otoritas setempat. 

ITTA. Pelaksanaan jual beli kayu didasarkan pada dokumen perjanjian yang saling mengikat. 
Pelaksanaan sertifikasi untuk menjamin produk yang dihasilkan berasal dari pengelolaan hutan yang 
lestari. 

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari  

PT Peranap Timber memperoleh sertifikat pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dari Lembaga 
Sertifikasi PT Equality Indonesia Nomor: 038.1/EQC-PHPL/III/2017 dengan predikat BAIK. Sertifikat 
dikeluarkan pada tanggal 22 Maret 2016 berlaku sampai tanggal 21 Maret 2021.   

Hasil Penilikan Ketiga bulan Maret 2019 yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang sama diperoleh 
nilai akhir kinerja sebesar 95,45% (tergolong BAIK) dan VLK memenuhi.  

Visi Misi dan Kebijakan  

UM telah memiliki Visi dan Misi yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT 
Peranap Timber No. 006.A/PRT/PKU-I/2016 tanggal 04 Januari 2016. Visi dan Misi PT Peranap 
sebagai berikut: 

Visi:  

Menjadi salah satu perusahaan hutan tanaman lestari dengan manajemen terbaik, berkontribusi 
kepada masyarakat dan pelaksanaan standar-standar lingkungan, serta menjadi perusahaan pilihan 
bagi para pelanggan dan karyawan. 

Misi: 

1. Membangun hutan tanaman lestari berdasarkan ketetntuan dan peraturan yang berlaku 
dengan penerapan praktik-praktik kehutanan terbaik dan didukung  dengan manajerial serta 
sumberdaya manusia yang professional. 

2. Meningkatkan produktifitas hutan tanaman dalam rangka pemenuhan bahan baku industry. 
3. Mengelola areal kerja secara berkesinambungan dengen menerapkan konsep mozaik hutan 

tanaman untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. 
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan usaha dan 

pemberdayaan masyarakat. 
5. Mempromosikan dan melindingi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan, tenaga 

kerja kontraktor dan masyarakat sekitar wilayah operasional perusahaan. 
6. Meningkatkan kinerja lingkungan, social, kesehatan dan keselamatan secara berkelanjutan, dan 

meraih sertifikasi pengelolaan hutan tanaman lestari. 

UM telah melaksanakan komunikasi visi dan misinya melalui sosialisasi kepada: 

1. Karyawan, sebagaimana BAP Sosilasiasi Visi dan Misi PT Peranap Timber Kepada Karyawan pada 
tanggal 18 Desember 2018. 

2. Karyawan, sebagaimana BAP Sosilasiasi Visi dan Misi PT Peranap Timber Kepada Karyawan pada 
tanggal 21 Januari 2019. 

3. Kontraktor, sebagaimana BAP Sosilasiasi Visi dan Misi PT Peranap Timber Kepada Pekerja 
Kontraktor pada tanggal 25 Januari 2019. 

4. Kontraktor, sebagaimana BAP Sosilasiasi Visi dan Misi PT Peranap Timber Kepada Pekerja 
Kontraktor pada tanggal 26 Januari 2019. 

5. Masyarakat (Kelurahan Teluk Meranti), sebagaimana BAP Sosialisasi PT Peranap Timber dengan 
Masyarakat pada tanggal 10 Januari 2019. 
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6. Masyarakat (Desa Pulau Muda), sebagaimana BA Pelaksanaan PT Peranap Timber dengan 
Masyarakat pada tanggal 11 Januari 2019. 

7. Masyarakat (Desa Segamai), sebagaimana BA Pelaksanaan PT Peranap Timber dengan 
Masyarakat pada tanggal 22 Januari 2019.  

Kepemilikan dana yang memadai untuk Pengelolaan Hutan Lestari 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dan review dokumen, PT. PRT telah memiliki laporan 
pendanaan yang memadai untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk 
pengelolaan hutan lestari dengan total sebesar Rp. 115.659.773.469,- yang terdiri atas: 

A. Biaya Pemanenan dengan total Rp 104.509.569.557,- yang terdiri atas: 
1. Biaya perencanaan  
2. Biaya pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana 
3. Biaya penanaman (Amortasi HTI) 
4. Biaya pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan 
5. Biaya pemenuhan kewajiban kepada negara 
6. Biaya administrasi dan umum 
7. Biaya pemanenan 
8. Biaya penelitian dan pengembangan 

B. Biaya Penanaman dengan total Rp 11.150203.912,- yang terdiri atas: 
1. Biaya penanaman 
2. Biaya pemeliharaan 
3. Biaya administrasi dan umum 

Auditor telah mereview biaya actual operasional perusahaan untuk tahun 2019 (sampai dengan 
Agustus 2019). Anggaran biaya pengelolaan hutan tahun 2019 sebesar Rp. 115.659.773.469,- dan 
pada Agustus 2019 terelisasi sebesar Rp 85.895.768.301,- atau 74%. 

PT. PRT 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. 

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

Struktur organisasi pengelola IUPHHK-HTI PT Peranap Timber adalah PT Peranap Timber dan Mitra 
Kerja PT Cahayamas Lestari Jaya yang disahkan oleh Direktur Utama pada tanggal 3 Oktober 2018. 

Dalam Pelaksanaan kegiatan lapangan tahun 2019, UM dibantu oleh beberapa kontraktor 
pemanenan (harvesting), kontraktor penanaman (plantation) dan kontraktor pemeliharaan knator. 
Kontraktor Pemanenan yaitu PT Cahaya Indah Sangsurya (PT CIS) dan PT Rimba Prima Mas (PT RPM). 
Kontraktor penanaman yaitu PT Peni, PT Talabu, dan PT. JBP, dan kontraktor pemeliharaan kantor 
PT Riko Prima. 

UM telah memiliki tenaga teknis kehutanan dengan bukti kompetensinya dengan jumlah dan 
kualifikasi sesuai dengan Perdirjen PHPL Nomor: P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015 
untuk areal 25.00 s.d < 50.000 ha. 

Penetapan Management Representative (MR)  

UM menetapkan Bapak Amir sebagai Management Representatif sesuai dengan Surat Penunjukan 
Direktur Utama PT. Peranap Timber No: 200/PRT/PKU-X/2019 tanggal 04 Oktober 2019. Saat ini 
Bapak Amir menjabat sebagai Manager Camp PT Peranap Timber. 
Tugas pokok dan fungsi manajer camp sesuai dengan Lampiran SK Dirut PT PRT Nomor: 
168/SK/PRT/PKU-X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 antara lain: 
- Bertanggungjawab atas keberhasilan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan eksploitasi dan 

pengiriman hasil hutan. 
- Bertanggungjawab atas seluruh biaya yang berkaitan dengan kegiatan di camp. 
- Menjalin komunikasi dan berkoordinasi secara intensif dengan para manager dan pihak 

operasional lapangan untuk menunjang kegiatan operasional. 
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- Berkoordinasi dengan bagian kelola sosisla/humas dalam penanganan dan konflik areal serta 
damkar. 

Pelatihan kompetensi  

Verifikasi NC tahun lalu diketahui bahwa pada saat audit terdahulu (Desember 2018), PT PRT tidak 
memiliki Ganis Kurpet dan Ganis Nenhut karena Surat Peminjaman Ganis sudah habis masa 
berlakunya.  Ganis Kurpet a.n Febri Pratama dan Ganis Nenhut a.n Kris Mardianto telah habis surat 
rekomendasi pada tanggal 27 Maret 2018. Ganis  nenhut a.n Ronaldo Simanjuntak berakhir pada 
tanggl 27 Juni 2018. 

Pada saat audit resertifikasi tahun 2019 ini UM telah memiliki 1 orang Ganis Kurpet dan 2 orang 
Ganis Nenhut, sbb: 

- Ganis PHPL Kurpet a.n  Bayu Ardiansyah, S.Kom. Nomor Registrasi 02685-03/Kurpet/III/2018 
berlaku dari 08/08/2019 sampai dengan 30/08/2021. 

- Ganis PHPL Nenhut a.n  Ronaldo Simanjuntak. Nomor Registrasi 02515-03/NENHUT/III/2017 
berlaku dari 23/01/2017 sampai dengan 22/01/2020.    

- Ganis PHPL `Nenhut a.n  Rosliana Ulfa.  Nomor Registrasi 02753-03/NENHUT/III/2019 berlaku 
dari 30/04/2019 sampai dengan 29/04/2022.  

Namun namun demikian Ganis PHPL Kurpet a.n Bayu Ardiansyah dan Ganis PHPL Nenhut a.n  
Rosiana Ulfa belum masuk dalam struktur organisasi PT PRT yang disahkan di Pekanbaru pada 
tanggal 3 Oktober 2018.  PT PRT perlu memastikan kedua Ganis tersebut masuk kedalam organisasi 
perusahaan. Kesimpulan: NC ditutup dengan observasi. 

Realisasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta menghadiri sosialisasi oleh instansi terkait oleh 
PT PRT adalah 19 orang dari rencana 20 orang (95%). Hal ini tertuang dalam lembar Rencana dan 
Realisasi Tahun 2018 Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi PT. Peranap Timber yang disusun di 
Pekanbaru tanggal 31 Desember 2018, dan ditandatangani oleh Direktur Utama.  

Untuk tahun kegiatan 2019 sampai dengan bulan September, PT PRT belum melaksanakan kegiatan 
Pendidikan dan pelatihan. Realisasi kegiatan tahun 2019 akan diverifikasi pada audit berikutnya 
(Observasi). 

Rekaman dokumen dan Prosedur terdokumentasi  

PT PRT memiliki prosedur terdokumentasi untuk seluruh kegiata kelola hutannya dan terdapat 9 
SOP yang mengalami perubahan dibandingkan pada saat sertifikasi tahun 2018. 

PT PRT memiliki rekaman dokumen selama periode lima tahun terakhir dan telah menunjukan 
kepatuhan terhadap praktek pengelolaan hutan. Namun demikian perlu dipastikan seluruh 
rekaman dokumen masa simpan lima tahun  tersedia di tempat kerja Camp Distrik (observasi). 

Perencanaan Spasial  

UM telah menyusun rencana spasial atas areal kerjanya melalui penyusunan peta tata ruang HTI 
yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI yang merupakan dokumen rencana kelola. Pada 
periode 2017-2019, UM telah menyusun 3 (tiga) dokumen RKUPHHK-HTI yaitu : 

1. Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2009 s/d 2018 Pemegang 
IUPHHK-HTI PT Peranap Timber yang disusun tahun 2014. Memperoleh persetujuan dari 
Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.145/VI-BPHT/2009 tanggal 30 
Januari 2014. 

2. RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode Tahun 2017 s/d 2026 PT 
Peranap Timber yang disusun tahun 2018. Memperoleh persetujuan dari Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.555/MenLHK-PHPL/UHP.1/2/2018 tanggal 12 Februari 2018. 

3. Penyesuaian RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2017-2026, 
Tahun Kegiatan 2018-2019, PT Peranap Timber yang disusun tahun 2018. Memperoleh 
persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri 
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.8506/MenLHK/PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 10 
Desember 2018. 

Tata ruang HTI yang disusun paling akhir oleh PT PRT adalah sebagai berikut: 

1. Kawasan Fungsi Lindung  
Ekosistem Gambut :  14.608 Ha  (44,90%) 
a. Sempadan sungai  : 275 ha (0,85%) 
b. Gambut dalam > 3m : 13.039 ha (40,08%) 
c. KPPN : 300 ha (0,92%) 
d. KPSL  : 50 ha (0,15%) 
e. Bufferzone : 944 ha (2,90%) 

2. Areal Tanaman Pokok :  11.394 ha  (35,02%) 
3. Areal Tan. Kehidupan :  6.531,95 Ha  (20,08%). 

Pada alokasi tanaman kehidupan seluas 6.531 ha terdiri dari tanaman dan sarana prasarana seluas 
1.398,95 ha dan areal yang belum dibuka seluas 5.133 ha berupa hutan sekunder untuk 
pemanfaatan HHBK. 

PT PRT telah melaksanakan kegiatan tata batas temu gelang atas areal kerjannya sebagaimana 
tertuang dalam Laporan Nomor: LP.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2017 Tahun 2017, namun belum 
memperoleh pengukuhan atas areal kerjanya yang telah ditata batas tersebut. 

PT PRT pada tahun 2019, telah melaksanakan pemeliharaan batas areal kerja yang berbatasan PT Essa 
Indah Timber sepanjang  3.623 m berupa penggantian Pal Batas yang hilang/rusak, mengecat dan 
memperjelas tulisan pal batas serta membersihkan rintisan sepanjang jalur batas. Hal ini tertuang dalam 
Berita Acara Pemeliharaan Batas Areal Kerja PT. Peranap Timber Tahun 2019, tanggal 3 Januari 2019..  

Sarana Prasarana  

PT PRT telah membangun infrastruktur pendukung kegiatan IUPHHK-HTI antara lain berupa; (1)  
kanal utama sepanjang 9,6 km; (2) kanal cabang 193 km; (3) TPn 1 unit; (4) TPK 2 unit; dan (5) 
bangunan lainnya (perumahan, kantor, gudang, kantin, bengkel, instaasi listrik dan air, pos P3K, 
fasilias olahraga , pos jaga dll). 

Aliran barang dan jasa berjalan dengan baik mengingat jarak areal kerja dengan basecamp yang 
relatif dekat.  

Penelitian dan Pengembangan  

Kondisi penelitian dan pengembangan oleh PT Peranap Timber masih sama dengan audit terdahulu, 
dimana kerjasama yang masih berjalan adalah dalam aspek pengendalian hama dan penyakit 
tanaman (HPT). Mekanisme yang berjalan saat ini adalah sebagai berikut: 

- PT ARARA ABADI menyampaikan jadwal monitoring HPT kepada PT PRT. 
- PT PRT bagaian Plantation melakukan monitoring HPT pada areal tanaman. Hasil monitoring 

setiap kompartemen dimuat dalam Summary P&D Monitoring yang memuat informasi jenis 
tanaman, nomor dan luas kompartemen, petugas/assistant, activity (WR1 s/d WR4), deskripsi 
(survival, gejala dan penyebab), hasil perhitungan (% P&D). Standar penilaian adalah sebagai 
berikut: 

GCG Guidance GCG Guidance 

Age Helopeltis Age 
Leaf Roller 

& Other 
Caterpillar 

<4 3,2% <3 4,8% 

4-6 4,8% 3-5 6,4% 

6-9 6,4% 5-6 9,6% 

>9 9,6% >6 12,8% 

- Upaya tindak lanjut atau kunjungan lapangan akan dilakukan apabila nilai hasil perhitungan GCG 
Helopeltis dan Leaf Roller & Other melebihi standar yang ditetapkan sebagaimana tabel di atas. 
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- Hasil monitoring kemudian di input ke sistem (PIMS) yang dapat diakses oleh Bagian R&D ARARA 
ABADI dan pimpinan lainnya. Informasi yang termuat dalam Monitoring Detail by Compartment 
antara lain: nomor dan luas kompartmen, tanggal penanaman, nomor monitor, tanggal monitor, 
GCG, operational supervisor, dan calculation result % pest and desease. 

- Kunjungan Te1am R&D PT ARARA ABADI terakhir kali dilakukan pada tahun 2016, melalui 
kegiatan R&D surveillance, monitoring and control. 

Rencana Kelola  
UM telah menyiapkan rencana kelola melalui penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI untuk jangka 
waktu 10 tahun periode tahun 2017-2026 yang didusun pada Februari 2018 dan Penyesuaian 
RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019  yang disusun pada Desember 
2018.  

Dalam dokumen RKU disusun rencana tata ruang HTI yang menginformasikan alokasi tentang 
kawasan lindung (fungsi ekologi) seluas 14.608 ha (44,90%), tanaman kehidupan (fungsi social) 
seluas 6.531,95 ha (20,08%), dan tanaman pokok (fungsi produksi) seluas 11.394 ha (35,02%). 

Rencana kelola (Penyesuaian RKUPHHK-HRTI) diimplementasikan dalam rencana tahunan melalui 
penyusunan dokumen RKT 2018/2019. 

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 dan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-
2026 Tahun Kegiatan 2018-2019, 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 RML 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, 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 128 Row  60 Liputan 19 Oktober 2017, 
skala 1:50.000.  Berdasarkan citra satelit terdapat areal terbuka seluas 2,515 ha.  Areal terbuka 
teridentifikasi sebagai areal panen (land clearing) tanaman pokok. Sementara itu areal hutan bekas 
tebangan (logged over area) merupakan kawasan lindung dan areal tanaman kehidupan 
(sebelumnya merupakan tanaman unggulan). 

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

PT PRT memiliki mekanisme pengaksesan dokumen ringkasan publik yang tertuang di dalam surat 
arahan dari direktur PTP tentang Mekanisme Pengaksesan Dokumen Ringkasan Publik oleh 
Stakeholder No. 130/PRT/PKU-VIII/2016 tertanggal 01-08-2016 diniliai belum efektif mengatur 
mekanisme pengaksesan ringkasan publik. 
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Aspek Produksi  
Manajemen Hutan  

PT PRT telah mengatur areal kerjanya sesuai dengan fungsi hutannya melalui penyusunan tata 
ruang HTI yang termuat dalam dokumen Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 
Tahun kegiatan 2018-2019 yang disahkan pada tanggal 10 Desember 2018, sbb: 

- Kawasan fungsi lindung ekosistem gambut (fungsi konservasi) seluas 14.608 ha (44,90%). 
- Areal tanaman pokok (fungsi produksi) seluas 11.394 ha (35,02%). 
- Areal tanaman kehidupan (fungsi sosial) seluas 6.531,95 ha (20,08%).  

Untuk menjaga areal hutannya dilakukan sbb: 

- PT PRT telah melaksanakan tata batas temu gelang atas areal kerjanya sebagaimana tertuang 
dalam Laporan Nomor: LP.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2017 Tahun 2017; Laporan Hasil Penataan 
Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HTI PT. Peranap Timber dengan PT Triomas 
FDI, PT. Gemilang Cipta Nusantara, PT. Sinar Mutiara Nusantara, PT. Putra Riau Perkasa, PT. Balai 
Kayang Mandiri, dan PT Riau Andalan Pupl and Paper. Panjang Batas 109.810,20 meter; Luas 
32.533,95 ha. 

- Namun demikian PT PRT belum memperoleh penetapan definitif atas areal kerjanya dari Menteri 
LHK untuk menjamin kepastian usaha jangka panjang. 

- PT PRT melakukan pemeliharaan batas areal konsesinya setiap tahun melalui penggantian Pal 
batas yang rusak. 

- Melakukan kegiatan patroli setiap bulan (12 kali dalam setahun).. 

PT PRT telah melaksanakan inventarisasi hutan secara berkala untuk mengetahui kondisi hutan 
tanamannya melalui kegiatan inventory (PMA) pada tanaman muda dan untuk tanaman siap panen 
(PHI). Hasil inventarisasi terhadap tanaman berumur 6, 18, 30, 42 dan 54 bulan, sebagaimana 
summary inventory Tahun 2018 dan 2019 (s.d bulan September). Untuk menyusun proyeksi panen 
RKT, PT PRT menggunakan data hasil pengukuran PHI yang dilaksanakan satu tahun sebelum panen 
sebagai dasar. 

PT PRT telah mengatur areal kerjanya sesuai dengan fungsinya. Alokasi areal sesuai tata ruang, 
termuat dalam dokumen RKU yang terakhir disahkan yaitu Penyesuaian RKU periode 2017-2026 
Tahun Kegiatan 2018-2019. Untuk fungsi produksi ditetapkan areal tanaman pokok seluas 11.394 
ha (35,02%), sementara itu berdasarkan RKU periode 2017-2026 seluas 312 ha. 

PT PRT 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 PRT sampai dengan November 2019 tergolong mendekati 
normal. Agar sesuai dengan pengaturan luas panen (AAC), diperlukan pengaturan luas panen pada 
tahun 2020 yang akan dilakukan pada tanaman yang saat ini berumur 4 tahun (luas 3.745,5 ha). 
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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 tahun 2019 s.d September sbb: 

UM juga memiliki mekanisme penanganan kayu tumpah (sebagian atau seluruhnya) pada saat 
pengangkutan (SOP-NEN-003; Pengangkutan Kayu) dan pengutipan kayu jatuh di kanal (WI-NEN-
001: Pengutipan Kayu Di Kanal). 

Pemanfaatan HHBK  

UM menyampaikan lembar laporan hasil identifikasi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan daftar HHBK dari jenis 
ikan. Laporan identifikasi dan Daftar jenis HHBK disusun oleh  Humas Estate (a.n Nicolas Samosir). Berdasarkan 
hasil identifikasi terhadap kegiatan empat orang penangkap ikan beralamat di Serapung pada bulan Januari 
2019 diperoleh tangkapan sebesar 105 s.d 375 kg. Daftar jenis ikan yang ditangkap adalah Bulan-bulan 
(Megalops cyprinoides), Kapar (Belontia hasseltie), Bujuk (Channa uncius), Lele (Clarias sp) dan Sepat 
(Trichopodus trichopterus). Laporan tidak dilengkapi dengan dokumentasi  wawancara dan gambar HHBK. 

UM belum menyampaikan hasil identifikasi HHBK lain yang teridentifikasi didalam areal kerjanya seperti 
rotan dan tanaman obat. Perlu dipastikan UM mengetahui jenis-jenis HHBK yang ada didalam areal 
kerjanya melalui kegiatan identifikasi. Kesimpulan: NC belum dapat ditutup seluruhnya. 

Konversi Hutan Alam  

Perusahaan telah melakukan konversi dari hutan sekunder ke hutan tanaman seluas 6.342,63 ha (tanaman 
pokok) dan 900,86 ha (tanaman kehidupan) sejak 31 Desember 2010 dari luas total 32.533,59  ha (luas 
sesuai laporan hasil tata batas).  Areal tanaman pokok yang dikonversi setelah 31 Desember 2010 tersebut 
tidak dimasukkan ke dalam ruang lingkup sertifikasi (non eligible area) sedangkan areal tanaman 
kehidupan dapat dimasukan kedalam ruang lingkup sertifikasi (eligible area). 

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak  

PT PRT menyampaikan flowchart penatausahaan hasil hutannya (PUHH) sebagai berikut: 

  
Implementasi sistem  ketelusuran kayu dari lokasi panen hingga ke pabrik.  

Pada lokasi panen dilakukan penungukuran dan pengujian tumpukan kayu tebangan, hasil 
pengukuran dibuat label yang berisi informasi petak tebangan/kompartemen,  jenis kayu, lebar  
tumpukan, panjang tumpukan, dan tinggi tumpukan.  

Untuk bukti ketelusuran kayu, PT PRT menyampaikan beberapa contoh dokumen sbb: 

- SKSHHK TPK Antara dan TPK Hutan. 
- Production Control System/Loading Ticket Lowland Operation: 
- Production Control System/Barging Ticket Lowland Operation. 
- Daftar Kayu Bundar (DKB) Nomor: 367/DKB/PRT-SL/IX/2018. 
- Buku Ukur. 
- Rekapitulasi LHP 
- Kewajiban PSDH Kode 0606C27PRTR1808.09 Tanggal 31-08-2018 
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- Bukti Penerimaan negara PSDH 
- Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga 
- Bukti Bayar. 

Untuk kegiatan tahun 2019, pemanenan dilakukan pada areal IFCC seluruhnya sehingga tidak 
dilakukan segregasi terhadap kayu hasil produksi. Produksi kayu tahun 2018 adalah sebesar 

244.406,17 m3., 

 Aspek Ekologi  

Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan  

Tersedia dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang telah disahkan berdasarkan surat 
persetujuan ANDAL, RKL dan RPL kegiatan HPHT An. PT.Uniseraya dari Bupati Pelalawan nomor 
660/Bapedalda/VII/2002/01 tanggal 16 Juli 2002.  Seluruh aspek penting yang terdampak telah 
diidentifikasi disertai dengan cara pengelolaan, pemantauan dan evaluasi.  Aspek-aspek penting 
yang dinilai meliputi Aspek Ekologi, produksi dan sosial masyarakat.  

Dilakukan verifikasi terhadap bukti-bukti dokumen dan lapangan terhadap NC tahun 2018.   Pada 
Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I tahun 2019 sudah ditampilkan data hasil 
pemantauan komponen fisika-kima tanah serta penjelasannya (halaman II-14 s/d II-17). NC ditutup. 

Pada perjalanan kegiatan selanjutnya, setiap semester kegiatan-kegiatan yang berdampak penting 
dikelola dan dipantau sesuai acuan pada dokumen RKL-RPL.  Laporan RKL-RPL didokumentasikan 
dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang disampaiakn kepada otoritas yang 
berkepentingan pada lingkungan. 

Prosedur yang berkaitan dengan meminimalkan dampak dari pemanenan terhadap tanah adalah 
SOP- NEN-007 Pemanenan di Lokasi Gambut, tanggal 1 Maret 2009.  Prosedur ini telah sesuai 
dengan tipe ekosistem dan hidrologi gambut.  Dimana alat pemanenan merupakan alat berat 
dengan bobot sedang dengan skid track yang sebelumnya telah ditentukan dalam kegiatan micro 
planning. Alat angkut batang kayu merupakan rangkaian sampan besi yang ditarik  oleh perahu 
diesel melalui kanal cabang dan kanal utama menuju TPK yang lokasinya diluar areal kerja.  Untuk 
menilai efektifitas dan efisiensi harvesting dilakukan kegiatan evaluasi dan monitoring pada setiap 
bagian kegiatan. 

Areal kerja PT. PRT adalah 100% berupa gambut yang merupakan sebuah ekosistem yang sangat 
tergantung pada kondisi hidrologi tapak.  Oleh karenanya tidak ada areal yang ditujukan untuk 
perlindungan terhadap tanah/mineral.  Untuk mempertahankan kondisi hidrologi gambut, PT. PRT 
telah mengalokasikan kawasan yang masih dipertahankan memiliki kondisi vegetasi alami, berupa 
KPPN dan KPSL, kedua kawasan itu merupakan kawasan fungsi Lindung Ekosistem Gambut seluas 
14.608 Ha (44,90%).  Disamping itu terdapat areal tanaman kehidupan seluas 6.531,95 Ha (20,08%) 
yang masih dipertahankan memiliki tutupan alami sehingga dapat mendukung kelestarian 
perlindungan terhadap hidrologi gambut. 

Kegiatan perlindungan secara fisik di lapangan dilakukan dengan memasang signboard, penataan 
batas kompartemen, pemantauan kebakaran seluruh kawasan disertai dengan patroli darat. 

Kawasan PT. PRT belum melakukan identifikasi lapangan terkait adanya aliran sungai, namun pada 
dokumen RKU terdapat areal reparian yang masuk kedalam Kawasan Lindung Ekosistem Gambut 
meliputi, Sempadan Sungai, Gambut kedalaman > 3m, KPPN, KPSL, Buffer Zone, Fungsi Ekosistem 
Gambut, seluas 14.608 Ha..  Bahwa seluruh areal PT. PRT merupakan lahan basah, maka hanya 
membuka areal Tanaman Pokok seluas 11.394 Ha (35,02%), sebagian besar merupakan areal fungsi 
lindung ekosistem gambut dan tanaman kehidupan yang dapat mendukung fungsi lindung 
ekosistem gambut sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. 
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Terkait hidrologi gambut, informasi yang terdapat pada dokumen Laporan Pelaksanaan Izin 
Lingkungan, tercatat upaya pemantauan dampak negatif kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang 
dilakukan meliputi: 

1. Pemantauan vegetasi/ kawasan lindung,   
2. Perubahan sifat fisik dan kimia gambut (pH, potensi redokx, elektro conductivity.   
3. Pemantauan water table 
4. Pemantauan kualitas air permukaan (kanal) 
5. Subsidensi gambut. 

Verifikasi dilakukan pada : 

a. kawasan lindung KPPN di titik koordinat 00 34’ 45,4” N dan 1020 51’ 16.2” E.   Dapat dipastikan 
bahwa pemantauan vegetasi telah dilakukan. 

b. Pemantauan DIPWELL 06 pada titik koordinat 00 37’ 53,8” N dan 1020 50’ 57” E.  Dapat 
dipastikan bahwa pemantauan water table telah dilakukan. 

c. Tempat Pengamatan Muka Air Tanah nomor 20 pada petak F10 dengan titik koordinat 00 37’ 
50,5” N dan 1020 50’ 22,8” E.   

Dilakukan verifikasi bukti dokumen dan lapangan terhadap NC tahun lalu.   

1. Terdapat Surat Kerjasama Pengelolaan LB3 antara PT. Peranap Timber dengan PT. Shali Riau 
Lestari (memiliki izin pengumpulan LB3) nomor 005/SRL-PKU/MOU/III/2019, tanggal 1 Maret 
2019.  Pengiriman limbah B3 keluar areal masih belum dapat dilakukan dengan alasan masih 
mencari kesanggupan kapal pengangkut limbah B3 sebagai pihak ke III, karena volume limbah 
masih belum layak secara ekonomi.  

2. Terdapat Neraca limbah terakhir Triwulan III 2019,  
3. Hasil kunjungan lapangan memastikan seluruh limbah B3 sudah dilengkapi simbol karakteristik B3. 
NC Minor belum dapat ditutup sepenuhnya.  

Pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3) mengikuti prosedur SOP LIN-003  Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya Beracun, tanggal 1 Agustus 2016.    Kunjungan lapangan pada TPS limbah 
B3 yang terletak di titik koordinat 00 38’ 34,6 N dan 1020 52’ 51,2”E dipastikan bahwa lokasi dan 
ukuran TPS B3 telah sesuai izin yaitu 4X2 M.  Izin yang dimiliki diterbitkan oleh Badan Penanaman 
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah kabupaten Pelalawan nomor 
KPTS.503/BPMPT2T-PLY/15/2016 tanggal 20 April 2016 dengan masa berlaku hingga 19 April 2021 
(lima tahun). 

Terdapat dokumen Neraca limbah B3, terdapat tanda terima laporan Triwulan limbah B3 (tanda 
terima elektronik) dari KemenLHK Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.   

Selama tiga tahun terakhir, terdapat tiga dokumen kerjasama pengangkutan LB3.  Dokumen 
terakhir Kerjasama Pengelolaan LB3 antara PT. Peranap Timber dengan PT. Shali Riau Lestari 
(memiliki izin pengumpulan LB3) nomor 005/SRL-PKU/MOU/III/2019, tanggal 1 Maret 2019.  
Namun belum ada dokumen yang menunjukkan adanya pengangkutan LB3 oleh PT. Shali Riau 
Lestari (NC minor). 

PT. Peranap sudah memiliki satu orang pemegang sertifikat Petugas K3 Kimia yang merupakaran 
karyawqan PT, Cahayamas Lestari Jaya (Mitra operasional PT. Peranap), Sertifikat dikeluarkan oleh 
Dirjen Pembinaan Pengawasan dan K3 pada tanggal 23 Oktober 2017.  Di dalam sertifikat tidak 
tercantum masa berlaku. Dipastikan personil yang dimaksud bekerja untuk PT. Peranap Timber, 
karena belum dapat ditunjukkan bukti dokumen pendukung (observasi). 

Petugas K3 kimia memberikan arahan kepada para operator penggunaan bahan kimia 
(penyemprotan gulma) tentang cara penggunaan dan tanggap darurat penyemprotan. 
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Dilakukan verifikasi dokumen dan bukti lapangan terhadap NC tahun lalu.  Ditunjukkan Laporan 
pelaksanaan izin lingkungan semester I 2019. Pada lampiran 5e ditemukan rekapitulasi survey 
vegetasi tumbuhan tidak berbatang berupa catatan vegetasi kantong semar sebanyak 27 kali pada 
5 plot pengamatan.  Hasil verifikasi lapangan pada plot pengamatan vegetasi di KPPN/KPSL masih 
ditemukan kantong semar. NC dapat ditutup.  

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  

 Telah dilakukan identifikasi flora dan fauna pada kondisi awal kegiatan HTI sesuai dokumen Laporan 
Utama ANDAL (2002).  Identifikasi dan pemetaan tentang distribusi flora dan fauna di seluruh areal 
telah dilakukan setiap enam bulan sekali dan di laporkan kepada instansi berwenang.  Hasil 
identifikasi telah diberikan keterangan status konservasi sesuai undang-undang, IUCN dan CITES.   

Terdapat 11 jenis pohon dominan meliputi; meranti, suntai, bintangur, balam, kelat, terentang, 
medang, punak, gerunggang dan durian, dara-dara. Diidentifikasi terdapat satu jenis pohon yang 
dilindungi menurut ketentuan yang berlaku pada tahun 2002 (Kepmenhut no.26/1990) yaitu ramin. 
Ramin (tidak dominan).  Telah teridentifikasi 10 jenis fauna dilindungi terdiri dari 7 jenis dari 
kelompok mamalia (beruang madu, siamang, harimau, tupai hutan, kancil, musang, gajah; 3 jenis 
dari kelompok burung (ayam hutan, rangkong, burung hantu).    

Metode pemantauan flora dan fauna yang dilakukan dinilai belum sesuai dengan metode dalam 
dokumen RKL-RPL (2002).  Pemantauan flora dan fauna yang dilakukan pada dokumen RKL-RPL akan 
dilakukan pada setiap kawasan lindung (buffer zone, KPPN/KPSL). Pemantauan vegetasi dilakukan 
melalui jalur transek metode kuadrat sedangkan pemantauan satwa dilakukan melalui metode IPA 
(Index Point Abundance). Untuk vegetasi, parameter yang dipantau meliputi kerapatan pohon inti 
(N/Ha), Keanekaragaman (H’), serta jumlah dan kondisi pohon induk.  Untuk fauna, parameter yang 
menjadi tujuan pemantauan adalah Kekayaan Jenis Satwa.  Frekwensi pemantauan flora dan fauna 
sekurang-kurangnya dilakukan tiga kali dalam setahun.  Pemantauan vegetasi pada laporan 
pelaksanaan izin lingkungan dilakukan dengan intensitas dibawah setengan persen.  Pengamatan 
flora fauna baru dilakukan di KPPN.  Pengamatan merupakan jalur transek metode kuadrat dengan 
10 plot berukuran 20x20 m (0,4 Ha) dari  luas kawasan lindung meliputi luasan 14.608 Ha yang 
merupakan tutupan alami yang masih dipertahankan. (NC). 

Terdapat indeks nilai penting dan kergaman untuk jenis flora pada tingkat semai,pancang, tiang dan 
pohon.  Terdapat 6 jenis pohon yang ditemui berupa terentang, meranti, bintangur, kelat, punak 
dan jambu-jambu.  Belum dijelaskan mengenai status konservasi flora tersebut. (NC). 

Dari data perjumpaan, terdapat 6 jenis satwa liar yang ditemui berupa monyet, biawak, elang, 
gagak, burung kacer, burung raja udang.    (Laporan Semester I tahun 2019). Perlu dipastikan 
bagaimana telah terjadi penurunan jenis satwa pada areal PT. Peranap Timber, padahal masih 
tersisa 14.608 Ha tutupan alami (44,9%) (observasi). 

Telah dilakukan verifikasi dokumen dan bukti lapangan terhadap NC tahun lalu.  Metode 
pengamatan analisis vegetasi yang digunakan berupa jalur transek metode kuadrat dengan 10 plot 
berukuran 20x20 m (0,4 Ha).  Memungkinkan tidak ditemukannya kelas pancang dan tiang masuk 
dalam plot. Termasuk jenis bintangur. NC ditutup. 

Sejauh ini upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kawasan lindung berupa: tata batas, 
pemasangan papan amaran, patroli keamanan, patroli dalkarhutla, serta pemantauan kebakaran.   
Belum ada upaya untuk mengidentifikasi areal yang rusak, terdegradasi dan pertumbuhan kurang 
dalam rangka memperbaiki habitat flora dan fauna (NC). 

Dilakukan verifikasi dokumen dan bukti lapangan terhadap NC tahun lalu.  Ditunjukkan data Laporan 
pelaksanaan izin lingkungan semester I 2019 yang berisi rekapitulasi hasi inventarisasi tumbuhan 
dan satwa dengan status konservasi baik undang-undang, IUCN maupun CITES pada halaman II-21 
dan halaman II-24.  Namun masih belum disesuaikan dengan peraturan terbaru PERATURAN 
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.102/MENLHK/ 
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SETJEN/KUM.1/ 6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI.  NC. Belum 
dapat ditutup sepenuhnya. 

Pada dokumen Laporan Utama ANDAL (2002) teridentifikasi species harimau sumatera dan gajah 
sumatera.  Berdasarkan laporan pelaksanaan izin lingkungan, selama tiga tahun terakhir, belum lagi 
teridentifikasi kedua satwa tersebut. Meskipun demikian, perusahaan sudah mempersiapkan 
instruksi kerja WI-LIN-001, tanggal 2-01-2018, tentang Perlindungan Harimau Sumatera. 

Selama ini tidak ada informasi terkait adanya eksploitasi terhadap flora dan fauna dilindungi, 
endemik, langka dan spesies terancam/ hampir punah.  Sudah ada upaya perusahaan dalam 
melindungi keberadaan satwa dilindungi yang berada pada areal PT. Peranap Timber.  Diantaranya, 
perlindungan hutan, pemasangan papan-papan amaran, tata batas kawasan lindung.   

Dilakukan verifikasi dokumen dan bukti lapangan terhadap NC tahun lalu.  Studi HCV adalah salah 
satu metode yang direkomendasikan oleh standar IFCC,  yang sifatnya tidak mengikat sehingga 
masih bisa memakai metode lain dalam menilai secara landscap berkaitan dengan keunikan-
keunikan dari sumber daya yang terkena dampak.   

PT. Peranap Timber sudah melakukan pembagian wilayah berdasarkan standar zonasi yang 
diwajibkan oleh kementrian LHK (P.17/tahun 2017).  Pembagian Zonasi dilakukan bedasarkan 
identifikasi awal dari studi ANDAL, peta izin IUPHHK-HTI, peta kesatuan hidrologis gambut, peta 
fungsi ekosistem gambut nasional.  Upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan sudah dilakukan 
sesuai zonasi yang dibuat.  NC ditutup. 

Studi HCV adalah salah satu metode yang direkomendasikan oleh standar IFCC,  yang sifatnya tidak 
mengikat sehingga masih bisa memakai metode lain dalam menilai secara landscap berkaitan 
dengan keunikan-keunikan dari sumber daya yang terkena dampak.   

PT. Peranap Timber sudah melakukan pembagian wilayah berdasarkan standar zonasi yang 
diwajibkan oleh kementrian LHK (P.17/tahun 2017).  Pembagian Zonasi dilakukan bedasarkan 
identifikasi awal dari studi ANDAL, peta izin IUPHHK-HTI, peta kesatuan hidrologis gambut, peta 
fungsi ekosistem gambut nasional.  Upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan dilakukan sesuai 
zonasi yang dibuat. Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilakukan setiap semeter dan dilaporkan 
dalam Laporan Izin Lingkungan setiap semester. 

Kegiatan pemetaan areal yang mewakili dari eksosistem alami dalam lanskap yang berkaitan dengan 
keunikan dari sumberdaya yang terkena dampak sudah dilakukan dengan memakai konsep dari 
pemerintah berdasarkan dinamika peraturan yang berlaku.  Dalam penyesuaian RKU terdapat 
kawasan yang difungsikan sebagai kawasan lindung berupa lahan gambut dengan ketebalan  3m, 
KPPN, KPSL, sempadan sungai dan buffer zone. 

Sejauh ini PT. PRT masih menggunakan benih tanaman pokok berupa acacia crasicarpa yang 
merupakan tanaman yang bukan termasuk pohon yang termodifikasi genetik. 

Dalam hal penyediaan bibit, PT, PRT tidak memiliki nursery sendiri.  Perusahaan mendapat pasokan 
dari PT. EIT dan PT. RAPP.  Berdasarkan dokumen yang ada, benih yang diupayakan berasal dari 
benih yang bersumber dari kebun benih yang jelas asal usulnya dan sudah bersertifikat dari Balai 
Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah I Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KemnLHK No 
016/BPTH,I-3/SSB/2016 Untuk Areal Produksi Benih Karpa ACCSO15 ,  Sertifikat sumber benih 
tanaman hutan nomor 027/BPTH.I-3/SSB/2016 untuk areal Produksi Benih Karpa ACSPA19, 
Sertifikat sumber benih tanaman hutan nomor 021/BPTH.I-3/SSB/2016 untuk Kebun Benih Kilaian 
Karpa ACCS)13 berlaku sampai 9 Desember 2021. 

Perlindungan Hutan  

Jenis-jenis ganguan yang dicatat dalam dokumen RKL-RPL (2002) adalah perambahan, kebakaran 
hutan, ilegal logging. Terdapat SOP perlindungan hutan, SOP-HUM-009, tanggal 1 Maret 2009. 
Dalam SOP tersebut diidentifikasi jenis gangguan hutan berupa: illegal logging, perambahan lahan, 
perburuan satwa liar.  Terdapat SOP Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP-KAR-001 
tanggal Oktober 2016. Dalam SOP tersebut diidentifikasi jenis gangguan hutan berupa kebakaran 
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hutan dan lahan.  Dalam prosedur tersebut sudah ditetapkan infrastruktur dan sumber daya 
manusia untuk langkah-langkah antisipasi (pre-emptive), pencegahan dan penanganan yang 
terukur dalam melindungi hutan dari gangguan. 

PT. Peranap Timber tidak memiliki persemaian, sehingga pengendalian hama terpadu dilakukan di 
lapangan.  Terdapat SOP Penanggulangan Hama dan Penyakit terpadu, SOP-NAM- 005, tanggal 1 
April 2014. Terdapat dokumen NAM-WI-001 Pengelolaan dan Pemanfaatan Serangga/Insekta 
tanggal 1 April 2014.  Berupa instruksi kerja untuk kegiatan perbanyakan atau rearing dan 
pelepasliaran Sycanus sp sebagai agen hayati dalam penanggulangan hama di HTI.  Perlu dipastikan 
implementasi di lapangan dan sejauh mana.efektifitas dalam pengendalian hama (Observasi). 

Terdapat SOP NAM-004 Pengendalian Gulma. Dalam SOP ini dijelaskan mengenai penyimpanan, 
penanganan, pengangkutan, pengguna dan pembuangannya.  Penggunaan bahan kimia di lapangan 
di lakukan oleh pekerja semprot yang telah mendapatkan pelatihan dari mandor plantations.  
Terdapat satu orang tenaga yang telah memiliki Sertifikat K3 Kimia A.n. Trijan Tambunan. 

Dipastikan Petugas K3 Kimia dari PT. CLJ bekerja untuk PT. Peranap Timber, karena belum dapat 
ditunjukkan bukti dokumen pendukung (observasi). 

PT. Peranap Timber memiliki prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP-KAR-001 
revisi ke-3 tanggal 1 Januari 2016 yang sudah mengacu pada peraturan menlhk nomor 32/2016.   
Telah dibentuk Struktur organisasi Brigade Dalkarhutla dengan 2 (dua) regu inti.  Setiap regu 
berjumlah 15 personil.  Struktur organisasi terbaru dibentuk oleh Direktur utama PT. Peranap 
Timber tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan surat nomor 021/SK/PRT/PKU--/2018. Seluruh anggota 
regu inti sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknik pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan.   PT. Peranap Timber telah memiliki sarana prasarana dalkarhutla sesuai dengan peraturan 
yang berlaku. 

Kegiatan regu dalkarhutla dilakukan setiap hari mulai dari pemantauan hotspot, groundcheck 
hotspot lapangan, patroli rutin, pemantauan visual melalui menara cctv.  Setiap bulan dilaporkan 
kepada otoritas yang berwenang.  

Sesuai dokumen laporan kebakaran hutan, selama tiga tahun terakhir tidak pernah ada kejadian 
kebakaran hutan di dalam areal konsesi PT. Peranap Timber.  Sehingga tidak pernah ada proses 
penegakan hukum.  Pemeliharaan kanal, pembuatan blocing kanal pada musim kemarau sebagai 
salah satu langkah teknik pengelolaan di lapangan untuk melindungi hutan dari gangggaun 
kebakaran. 

Hasil kunjungan lapangan pada titik koordinat 00 38’ 28,1” N dan 1020 52’ 55,1” E.  Terdapat posko 
dalkarhutla, tempat penyimpanan peralatan dalkarhutla serta menara pengawas. Didalam posko 
dalkarhutla terdapat FDR yang menjadi papan peringatan dini terhadap karyawan lain untuk 
meningkatkan kewaspadaan.  Pada saat kunjungan lapangan FDR dalam keadaan LOW (Hijau).  

Areal PT. Peranap Timber memiliki lokasi yang jauh dari desa terdekat.  Jangkauan dari desa sekitar 
harus melalui selat (laut) sehingga tidak ada kegiatan penggembalaan ternak oleh masyarakat 
sekitar.  Desa terdekat adalah desa Segamai, Teluk Meranti, Teluk Binjai, Pulau muda dan Teluk 
lanus. 

Areal PT. Peranap Timber memiliki lokasi yang jauh dari desa terdekat.  Jangkauan dari desa sekitar 
harus melalui selat (laut) sehingga relatif aman dari kegiatan tanpa ijin termasuk ilegal logging, 
pemukiman, perburuan, perambahan dan kegiatan tanpa ijin lainnya.  Desa terdekat adalah desa 
Segamai, Teluk Meranti, Teluk Binjai, Pulau muda dan Teluk lanus yang dapat diakses melalui 
speedboat kecil setengah jam perjalanan. 

Lokasi yang jauh dari keramaian masyakarat menguntungkan dari sisi keamanan dan konflik, 
sehingga pembatasan akses publik menjadi terbatas secara alami.  Namun demikian masih 
dilakukan penjagaan terhadap akses jalan utama oleh security.  Masyarakat yang ingin 
memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (ikan) di kanal masih diperkenankan masuk dengan terlebih 
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dahulu didata oleh security.  Potensi ikan di kanal ini relatif cukup besar namun taksiran angkanya 
belum dapat dipastikan karena belum ada identifikasi. 

Aspek Sosial  

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat  

PT. PRT telah menyusun Laporan Kondisi Sosial Masyarakat Sekitar Areal Konsesi PT. PRT tahun 2017 
dan Laporan Social Impact Assessment PT. PRT tahun 2018. Dokumen ini berisi tentang kondisi 
umum sosial masyarakat yang berada di sekitar areal PT. PRT, yaitu Desa Teluk Meranti, Desa Pulau 
Muda, Desa Teluk Binjai, dan Desa Segamai yang terletak di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten 
Pelalawan. Selain itu terdapat 1 desa yaitu Desa Teluk Lanus yang berdekatan dengan PT. PRT yang 
terletak di Kecamatan Sungai Apik, Kabupaten Siak.  

Posisi desa-desa tersebut berada diluar areal PT. PRT yang dipisahkan oleh sungai sehingga sarana 
transportasi yang digunakan adalah transportasi air dengan menggunakan speedboat yang dapat 
ditempuh selama 1 – 2 jam perjalanan. Kondisi sungai yang memisahkan antara areal PT. PRT 
dengan desa-desa membuat kondisi lahan dan potensi konflik relatif aman. Selain itu, kondisi alam 
berupa hutan rawa gambut yang menjadi kawasan fungsi ekosistem gambut yang sebagian besar 
berada didalam areal PT. PRT relatif aman karena akses yang sulit dilalui oleh masyarakat 
disekitarnya.  

Sebagian besar masyarakat disekitar areal PT. PRT mempunyai mata pencaharian sebagai petani 
sawit. Namun demikian tidak ditemukan adanya masyarakat yang melakukan menguasaan lahan 
didalam areal PT. PRT.  

Berdasarkan wawancara dan konfirmasi dengan masyarakat di Desa Segamai dan Desa Teluk Lanus, 
mereka menyatakan bahwa tidak ada warga desanya yang melakukan kegiatan didalam areal PT. 
PRT. Lokasi yang relative jauh dengan akses yang sulit sebagai penyebab utama tidak ada 
masyarakat yang melakukan kegiatan penguasaan lahan didalam areal PT. PRT.  

Berdasarkan data dan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah mengidentifikasi 
sistem penguasaan dan hak-hak legal masyarakat dalam menggunakan lahan dan sumber daya alam 
namun tidak ditemukan adanya masyarakat desa yang melakukan penguasaan lahan didalam areal 
PT. PRT. 

Berdasarkan hasil review dokumen dan konfirmasi dengan masyarakat di Desa Segamai dan Desa 
Teluk Lanus, tidak ditemukan adanya masyarakat adat yang berada di wilayah IUPHHK-HTI.   

Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf Sosial, PT.PRT telah membuat 
kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak 
masyarakat secara legal. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil. Kesepakatan juga dibuat 
dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi 
insentif, biaya dan manfaat secara adil. Kesepakatan tersebut terkait dengan Tanaman Kehidupan. 
Terdapat 3 kesepakatan yang telah disepakati dan disetujui kedua belah pihak yaitu antara PT. PRT 
dengan masyarakat, yaitu : 

1. Kesepakatan  tentang Tanaman Kehidupan dengan Desa Pulau Muda sesuai dengan Akta 
Notaris No. 17 tanggal 11 Juni 2018, dengan kesepakatan masyarakat desa mendapatkan hasil 
tanaman kehidupan sebesar 5% x tonase produksi x 16.000 x 43,23%. Luas areal perusahaan 
yang berada di wilayah Desa Pulau Muda sebesar 43,23%. Kesepakatan ini berlaku sejak 11 Juni 
2018 sampai berakhirnya masa produksi. Kontribusi nilai manfaat dari Tanaman Kehidupan ini 
akan dibagikan setiap tahun setelah kayu akasia dan/atau jenis tanaman lainnya sampai di 
tempat dan ditimbang di pabrik.  

2. Kesepakatan Tanaman Kehidupan dengan Desa Segamai sesuai dengan Akta Notaris No 06 
tanggal 3 Agustus 2018, dengan kesepakatan masyarakat desa mendapatkan hasil tanaman 
kehidupan sebesar 5% x tonase produksi x 16.000 x 24,35%. Luas areal perusahaan yang berada 
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di wilayah Desa Segamai sebesar 24,35%. Kesepakatan ini berlaku sejak 3 Agustus 2018 sampai 
berakhirnya masa produksi. Kontribusi nilai manfaat dari Tanaman Kehidupan ini akan 
dibagikan setiap tahun setelah kayu akasia dan/atau jenis tanaman lainnya sampai di tempat 
dan ditimbang di pabrik. 

3. Kesepakatan Tanaman Kehidupan dengan Kelurahan Teluk Meranti sesuai dengan Akta Notaris 
No. 2 tanggal 2 Agustus 2018, dengan kesepakatan masyarakat desa mendapatkan hasil 
tanaman kehidupan sebesar 5% x tonase produksi x 16.000 x 31,81%. Luas areal perusahaan 
yang berada di wilayah Kelurahan Teluk Meranti sebesar 31.81%. Kesepakatan ini berlaku sejak 
2 Agustus 2018 sampai berakhirnya masa produksi. Kontribusi nilai manfaat dari Tanaman 
Kehidupan ini akan dibagikan setiap tahun setelah kayu akasia dan/atau jenis tanaman lainnya 
sampai di tempat dan ditimbang di pabrik. 

PT. PRT telah merealisasikan kesepakatan Tanaman Kehidupan untuk periode produksi 2015, 2016 
dan 2017 dengan total sebesar Rp 628.582.854,71,- yang terdiri atas: 

1. Desa Pulau Muda sebesar Rp 275.316.817,- yang telah diserahkan oleh PT. PRT kepada 
perwakilan masyarakat Desa Pulau Muda pada tanggal 11 Juni 2018. 

2. Desa Segamai sebesar Rp 153.170.014,- yang telah diserahkan oleh PT. PRT kepada perwakilan 
masyarakat Desa Segamai pada tanggal 24 Agustus 2018. 

3. Kelurahan Teluk Meranti sebesar Rp 200.096.023,- yang telah diserahkan oleh PT. PRT kepada 
perwakilan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti pada tanggal 12 September 2018. 

Sementara itu, untuk periode produksi tahun 2018, PT. PRT juga telah merealisasikan kesepakatan 
Tanaman Kehidupan dengan total 151.929.800,- yang terdiri atas: 

1. Desa Pulau Muda sebesar Rp 66.082.300,- yang telah diserahkan oleh PT. PRT kepada 
perwakilan masyarakat Desa Pulau Muda pada tanggal 09 Maret 2019. 

2. Desa Segamai sebesar Rp 37.222.000,- yang telah diserahkan oleh PT. PRT kepada perwakilan 
masyarakat Desa Segamai pada tanggal 22 April 2019. 

3. Kelurahan Teluk Meranti sebesar Rp 48.625.500,- yang telah diserahkan oleh PT. PRT kepada 
perwakilan masyarakat Kelurahan Teluk Meranti pada tanggal 21 Maret 2019. 

PT. PRT juga telah membuat kesepakatan dengan masyarakat Desa Teluk Lanus. Kesepakatan ini 
tentang Masyarakat Peduli Api (MPA). Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 23 April 2018. 
Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan amanah UU no. 32 tahun 2009. Didalam 
kesepakatan tersebut dijelaskan bahwa PT. PRT mempunyai kewajiban untuk melakukan 
pembinaan dalam bentuk training dalam hal tektik, teknis dan strategi pemadaman kebakaran 
hutan dan lahan. Selain itu PT. PRT jga berkewajiban untuk memberdayakan MPA dalam bentuk 
program positif yang bermanfaat bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.  

Berdasarkan bukti-bukti diatas dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah membuat kesepakatan 
dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat 
secara legal. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil. Kesepakatan juga dibuat dengan 
mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, 
biaya dan manfaat secara adil. 

PT. PRT telah harus 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 untuk mencari ikan. Beberapa jenis ikan yang dimanfaatkan 
oleh masyarakat disekitar adalah jenis bulan-bulan, kapar, bujuk, lele dan sepat dengan volume 
pengambilan sekitar 100 – 375 kg setiap bulan. PT. PRT telah dapat menunjukkan laporan hasil 
identifikasi dan monitoring pengambilan ikan-ikan tersebut di kanal-kanal perusahaan. Identifikasi 
dan monitoring menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk yang dilakukan secara rutin atau 
setiap bulan. 
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Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan staf Humas, tidak ditemukan adanya 
nilai budaya (termasuk spiritual) yang berada didalam areal PT. PRT.  Posisi desa-desa yang berada 
disekitar areal PT. PRT berada diluar areal PT. PRT yang dipisahkan oleh sungai sehingga sarana 
transportasi yang digunakan adalah transportasi air dengan menggunakan speedboat yang dapat 
ditempuh selama 1 – 2 jam perjalanan.  

Berdasarkan wawancara dan konfirmasi dengan masyarakat di Desa Segamai dan Desa Teluk Lanus, 
mereka menyatakan bahwa tidak ada warga desanya yang melakukan kegiatan didalam areal PT. 
PRT, termasuk kegiatan ritual yang memiliki nilai budaya bagi masyarakat. Lokasi yang relatif jauh 
dengan akses yang sulit sebagai penyebab utama tidak ada masyarakat yang melakukan kegiatan 
yang terkait dengan budaya dan keagamaan didalam areal PT. PRT.  

Berdasarkan bukti-bukti diatas dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah memberikan akses kepada 
masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan yang memiliki fungsi penting secara 
ekonomi dan ekologi. Tidak ditemukan adanya masyarakat lokal yang memanfaatkan sumber daya 
hutan yang memiliki fungsi penting secara nilai budaya (termasuk spiritual). 

Verifikasi Audit Resertifikasi 2018 : PT. PRT telah memasukkan pengelolaan dan pemantauan aspek 
sosial ke dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (RKL-RPL). Komponen sosial 
ekonomi budaya yang dimasukkan kedalam dokumen RKL-RPL adalah : 

a. Kesempatan kerja dan peluang berusaha melalui kegiatan : 
 Mengutamakan penggunaan hasil produksi masyarakat setempat dalam penyediaan bahan 

makanan. 
 Memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk memanfaatkan sarana 

nagkutan hutan tanaman. 
 Memberikan prioritas dan kemudahan bagi angkatan kerja local. 

b. Kesehatan masyarakat melalui kegiatan : 
 Memberikan bantuan sarana angkutan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan pengobatan. 
 Menekan sekecil mungkin kerusakan lingkungan. 

c. Pendidikan dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan : 
 Memberikan bantuan sarana pendidikan bagi masyarakat desa terpencil. 
 Meningkatkan pendapatan serta daya beli masyarakat. 

PT. PRT telah memiliki beberapa prosedur terkait dengan konflik sosial, yaitu : 

a. SOP Penanganan kasus sosial masyarakat dan hubungan para pihak (SOP-HUM-006 tanggal 1 
April 2014/Revisi ke-2). 

b. SOP Penanganan kegiatan tindakan ancaman keamanan (SOP-HUM-007 tanggal 1 April 
2014/Revisi ke-2). 

c. SOP Protokol Resolusi Konflik (SOP-HUM-008 tanggal 12 februari 2019/Revisi ke-4). 

PT PTP telah membuat Laporan Pemetaan Potensi Konflik dan Resolusi Konflik PT. Peranap Timber 
periode Semester II Tahun 2018 yang diterbitkan pada Januari 2019. Pemetaan konflik ini telah 
mengacu pada P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi 
Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi. Berdasarkan laporan tersebut, kasus konflik 
yang terjadi terkait dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap nilai manfaat tanaman kehidupan 
dan tuntutan tenaga kerja lokal dapat langsung diangkat sebagai karyawan. Desa yang menjadi 
objek pemetaan adalah Kelurahan Teluk Meranti, Desa Pulau Muda, Desa Teluk Binjai, dan Desa 
Segamai.  Terdapat 5 kriteria yang dinilai yaitu (1) Karakteristik perusahaan pemegang IUPHHK 
dengan indikator sebanyak 10 indikator ; (2) Kegiatan masyarakat di areal IUPHHK yang berpotensi 
menimbulkan konflik dengan indikator sebanyak 17 indikator ; (3) Keberadaan klaim masyarakat 
desa hutan di dalam areal IUPHHK yang berpotensi menimbulkan konflik dengan indikator sebanyak 
5 indikator ; (4) aspek konflik sosial dengan indikator sebanyak 9 indikator ; dan (5) Kelembagaan 
desa dan keberadaan tokoh masyarakat dengan indikator sebanyak 6 indikator.  Berdasarkan hasil 
penilaian status konflik disimpulkan bahwa jumlah indikator yang dinilai sebanyak 25 indikator, nilai 
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maksimal seluruh indikator sebanyak 125, nilai aktual seluruh indikator sebanyak 34 dan presentase 
nilai aktual atau maksimal sebesar 34%. Kesimpulan untuk status potensi konflik adalah aman, baik 
pada tingkat kasus, tingkat desa maupun pada tingkat IUPHHK. Laporan pemetaan ini juga telah 
dilengkapi dengan Peta Potensi Konflik pada Areal PT. PTP dengan skala 1 : 250.000 yang dibuat 
pada tanggal 31 Desember 2018. Didalam peta potensi konflik tersebut telah dicantumkan lokasi 
dan nama desa yang berpotensi konflik. 

PT. PRT juga telah membentuk struktur organisasi resolusi konflik berdasarkan SK Direktur Utama 
PT. PRT No. 002/SK/PRT/PKU-I/2019 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik tanggal 02 Januari 
2019. Struktur organisasi ini bertujuan sebagai upaya penyelesaian konflik sosial dengan prinsip 
persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal yang mencakup masyarakat lokal dan 
masyarakat eksternal yang berhubungan atau berkoordinasi dengan para pihak lainnya supaya 
terjadi kesinambungan dan mempermudah serta memperlancar kegiatan pengusahaan hutan 
dilapangan. Ketua organisasi ini adalah Asep Setiana (Kepala Lapangan), Nicolas samosir (Humas), 
Amir (Manajer Camp), dan Sri N R (Manajer Perencanaan dan Kelola Sosial). 

Berdasarkan bukti-bukti diatas dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah membuat mekanisme 
resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat lokal berdasarkan hukum formal, dan 
mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan dampak dari kegiatan pengelolaan hutan. NC 
Minor dapat ditutup. 

Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat  

Verifikasi Audit Resertifikasi 2018: PT. PRT telah menyusun dokumen Penilaian Dampak Sosial 
(social impact assessment) tahun 2018 dan 2019. Hal ini untuk meminimalisir dampak negatif dan 
mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan operasional. Penilaian ini dilakukan di 5 desa yang 
terletak disekitar areal PT. PRT yaitu Desa Teluk Lanus (Kabupaten Siak), Desa Segamai (Kabupaten 
Pelalawan), Desa Pulau Muda (Kabupaten Pelalawan), Desa Teluk Meranti (Kabupaten Pelalawan), 
dan Desa Teluk Binjai (Kabupaten Pelalawan). Laporan ini berisi kondisi sosial ekonomi masyarakat 
dan menilai dampak sosial dari kehadiran perusahaan PT. PRT seperti dampak terhadap kesehatan, 
pendidikan, pertanian, ekonomi, dan sosial budaya.  Laporan ini juga memberikan rekomendasi 
terhadap strategi dan pengembangan program CSR.   

PT. PRT juga telah mengintegrasikan hasil rekomendasi dari laporan SIA ke dalam rencana program 
sosial selanjutnya, seperti RKU, RKT, RKL-RPL dan Rencana Pelaksanaan Program CD/CSR.  PT. PRT 
telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan 
melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (community development) di 5 desa sekitar.   

Berdasarkan bukti-bukti diatas dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah melakukan penilaian 
dampak sosial dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan terhadap masyarakat 
lokal. Hasil penilaian dampak sosial harus diintegrasikan kedalam rencana pengelolaan hutan untuk 
meminimalkan dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif dari kegiatan-kegiatan 
pengelolaan hutan terhadap masyarakat lokal. NC Minor dapat ditutup. 

PT. PRT telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional 
perusahaan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat (community development) di 4 
desa sekitar.  Pada periode Januari – Oktober 2019, program CD yang telah dikeluarkan oleh PT. PRT 
sebesar Rp 19.285.000,-.  Anggaran tersebut digunakan untuk 4 jenis bantuan yaitu bantuan 
komputer dan printer, sarana masjid, sarana olah raga untuk pemuda dan kegiatan keagamaan.  
Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan masyarakat di Desa Segamai dan Desa Teluk Lanus 
dan observasi dilapangan, mereka mengatakan bahwa semua bantuan program CD-CSR telah 
mereka terima dan masih aktif di desa. 

Selain program CD-CSR, PT. PRT juga telah melaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan 
dampak negatif melalui kerjasama terkait dengan Tanaman Kehidupan. Hal ini disebabkan areal PT. 
PRT termasuk kedalam wilayah 3 desa yang berada disekitarnya yaitu 43,23% berada di wilayah 
Desa Pulau Muda, 24,35% berada di wilayah Desa Segamai, dan 31,81% berada di wilayah Kelurahan 
Teluk Meranti. Kesepakatan tersebut telah disetujui oleh PT. PRT dan perwakilan masyarakat 
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disetiap desa yaitu Desa Pulau Muda pada tanggal 11 Juni 2018, Desa Teluk Meranti pada tanggal 3 
Agustus 2018 danKelurahan Teluk Meranti pada tanggal 2 Agustus 2018. Sebagai bagian dari 
komitmen perusahaan, PT. PRT telah merealisasikan kesepakatan Tanaman Kehidupan untuk 
periode produksi 2015, 2016 dan 2017 dengan total sebesar Rp 628.582.854,71,-.  Sementara itu, 
untuk periode produksi tahun 2018, PT. PRT juga telah merealisasikan kesepakatan Tanaman 
Kehidupan dengan total 151.929.800,-. 

Berdasarkan bukti-bukti diatas dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah melaksanakan langkah-
langkah untuk meminimalkan dampak negatif. 

Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD, jumlah pekerja kontraktor untuk 
PT. PENI (kontraktor plantation) sejumlah 29 orang, PT. TALABU (kontraktor plantation) sejumlah 
40 orang, PT. Riko Prima sejumlah 4 orang, PT. JBP sejumlah 18 orang, PT. RPM (kontraktor 
harvesting) sejumlah 73 orang dan PT. CIS (kontraktor harvesting) sejumlah 65 orang. Total pekerja 
pada bulan Oktober 2019 sejumlah 229 orang dengan jumlah tenaga lokal sebanyak 26 orang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan PT. PRT dan beberapa kontraktor (PT. PENI dan PT. RPM ), 
mereka telah sepakat untuk memberikan prioritas kepada masyarakat lokal untuk memperoleh 
kesempatan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.   

Pada periode Januari – Oktober 2019, program CD yang telah dikeluarkan oleh PT. PRT sebesar Rp 
19.285.000,-.  Anggaran tersebut digunakan untuk 4 jenis bantuan yaitu bantuan komputer dan 
printer, sarana masjid, sarana olah raga untuk pemuda dan kegiatan keagamaan. Berdasarkan hasil 
wawancara dan FGD dengan masyarakat di Desa Segamai dan Desa Teluk Lanus dan observasi 
dilapangan, mereka mengatakan bahwa semua bantuan program CD-CSR telah mereka terima dan 
masih aktif di desa. 

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD dengan masyarakat di Desa Teluk Lanus, mereka telah 
mengajukan proposal terkait dengan pengembangan tanaman jenis pinang beserta sarana 
produksinya. Berdasarkan wawancara dengan Humas PT. PRT, proposal tersebut telah masuk ke 
manajemen dan masih dalam proses persetujuan. Program ini merupakan bagian dari implementasi 
pengembangan kapasitas dan pembangunan ekonomi masyarakat desa dalam jangka panjang. 
Program ini direncanakan akan dijalankan pada tahun 2020. Masyarakat sangat berharap dengan 
adanya program yang bersifat jangka panjang ini dapat mendukung dan mendorong masyarakat 
untuk meningkatkan kapasitas dan perekonomian masyarakat.  

PT. PRT perlu menyusun program pengembangan perekonomian yang berdampak jangka panjang 
kepada masyarakat sekitar yang disesuaikan dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan 
hutan dan potensi desa. Hal ini sesuai dengan SOP Program Pengembangan Perekonomian 
Pedesaan (SOP-HUM-004) – Observasi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf, review dokumen dan observasi lapangan, tidak 
ditemukan adanya sumber daya hutan yang memiliki nilai penting untuk tujuan-tujuan rekreasi. 

PT. PRT telah melakukan konsultasi dan komunikasi yang efektif dan terus-menerus dengan 
masyarakat disekitar berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan dan dampaknya 
terhadap mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat 
disekitar yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun. Untuk periode RKT tahun 2019, 
kegiatan sosialisasi telah dilakuka di 3 desa yaitu : 

- Desa Pulau Muda diselenggarakan pada tanggal 11 Januari 2019 dengan peserta sebanyak 11 
orang. 

- Desa Segamai diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 2019 dengan peserta sebanyak 10 orang. 

- Kelurahan Teluk Marenti diselenggarakan pada tanggal 10 Januari 2019 dengan peserta 
sebanyak 21 orang. 

Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi di 3 desa tersebut adalah : 

- Visi dan misi perusahaan 
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- RKT tahun 2018/2019 

- Kawasan lindung 

- CD/CSR RKT 2018/2019 

- Keberadaan Areal Kerja PT. PRT 

- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Segamai, mereka menyatakan bahwa 
kegiatan sosialisasi tersebut memang telah dilakukan di kantor Desa Segamai. Masyarakat berharap 
agar komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat bias lebih sering dilakukan untuk saling menjaga 
kelestarian hutan di areal PT. PRT. 

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

Berdasarkan bukti-bukti diatas dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah membangun komunikasi dan 
konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat lokal.  

Pemenuhan hak-hak Pekerja  

PT. PRT 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, diantaranya adalah: 

- Kebijakan Lingkungan, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan  Kerja PT. PRT yang diterbitkan pada 
tanggal 05 Januari 2016. Didalam kebijakan ini tertuang tentang K3, lingkungan kerja, dan 
dampak lingkungan dan sosial.  

- Kebijakan Manajemen tentang Perilaku Mengancam, Menghina, Eksploitasi, Memaksa secara 
Seksual di Tempat Kerja PT. Peranap Timber tanggal 01 Juni 2016.  Kebijakan tersebut 
disesuaikan dengan Konvensi ILO 29, 100, 111, 138, 182 dan UU No. 13/2003 tentang 
Ketenagakerjaan. 

PT. PRT juga telah memiliki sejumlah prosedur yang terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya 
adalah: 

- SOP People Review Program (SOP-ADM-001 tanggal 3 Oktober 2016/Revisi ke-1) 
- SOP Promosi (SOP-ADM-002 tanggal 3 Oktober 2016/Revisi ke-1) 
- SOP Pelatihan (SOP-ADM-003 tanggal 3 Oktober 2016/Revisi ke-1) 
- SOP Penerimaan Karyawan (SOP-ADM-004 tanggal 20 Januari 2014) 
- SOP Tindak Disiplin (SOP-ADM-005 tanggal 20 Januari 2014) 
- SOP Penyampaian dan Penyelesaian Keluhan (SOP-ADM-006 tanggal 5 Juni 2017)  

PT. PRT juga telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018 – 2020. PP ini telah disahkan 
oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.560/DKT-HS/PP/2018/04 
tanggal 12 Januari 2018. PP ini berlaku mulai tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan Januari 2020. 
PP ini telah memuat semua hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerja, diantaranya 
memuat: 

- Hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja 
- Hubungan kerja 
- Penempatan kerja, penugasan sementara, pangkat dan jabatan, dan penilaian prestasi kerja 
- Hari kerja, jam kerja dan lembur 
- Pembebasan dari kewajiban bekerja 
- Pengupahan dan penghasilan 
- Perawatan dan pengobatan 
- Keselamatan dan kesehatan kerja 
- Jaminan social dan kesejahteraan pekerja 
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- Program peningkatan ketrampilan 
- Lembaga Kerjasama Bipartit 
- Tata tertib perusahaan 
- Pemutusan hubungan kerja 
- Penyeleaian perbedaan pendapat dan keluh kesah 

Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD serta karyawan dan pekerja 
kontraktor PT. PENI (plantation), PT. RPM (harvesting) dan PT. SSJ (nursery), PT. PRT telah 
melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana 
yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya 
adalah: 

- Konvensi ILO No. 29 dan No 105 tentang kerja paksa atau kerja wajib dan penghapusan kerja 
paksa. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor, tidak ditemukan 
adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor PT. PENI (plantation), PT. RPM 
(harvesting) dan PT. SSJ (nursery) telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak. 
Jam kerja juga telah mengacu pada Peraturan Perusahaan Periode 2018 - 2020 (Bab V, Pasal 18) 
yaitu hari kerja 6 atau 5 hari dalam seminggu dengan waktu kerja 7 atau 8 jam sehari dan 40 jam 
dalam seminggu. 

- Konvensi ILO No 87 dan No 98 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan atas hak 
berorganisasi dan berunding. PT. PRT telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau 
pekerja untuk berserikat dan berkumpul. Namun demikian, PT. PRT tidak memiliki atau tidak 
membentuk serikat pekerja. PT. PRT hanya memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai dengan 
Peraturan Perusahaan Periode 2018 – 2020 (Bab XII Pasal 54). 

- Konvensi ILO No 100 tentang pengupahan yang sama bagi pekerja laki-laki dan wanita untuk 
pekerjaan yang sama nilainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja 
kontraktor PT. PENI (plantation), PT. RPM (harvesting) dan PT. SSJ (nursery) serta review 
dokumen, PT. PRT telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan 
yang sama, seperti di areal plantation dan nursery. Hal ini telah sesuai juga dengan Peraturan 
Perusahaan Periode 2018 – 2020 (Bab VII, Pasal 26, 27, 28, 29, 30, 31 dan 32).  

- Konvensi ILO No 111 tentang diskriminasi dalam kerja dan jabatan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan karyawan dan pekerja kontraktor PT. PENI (plantation), PT. RPM (harvesting) dan PT. SSJ 
(nursery), PT. PRT tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. PT. PRT juga tidak 
membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan. PT. PRT telah memiliki dan 
menjalankan beberapa prosedur yang menjamin tidak ada diskriminasi dalam pekerjaan dan 
jabatan, diantranya adalah   SOP Promosi (SOP-ADM-002 tanggal 3 Oktober 2016/Revisi ke-1), 
SOP Pelatihan (SOP-ADM-003 tanggal 3 Oktober 2016/Revisi ke-1) dan SOP Penerimaan 
Karyawan (SOP-ADM-004 tanggal 20 Januari 2014). Hal ini telah sesuai juga dengan Peraturan 
Perusahaan Periode 2018 – 2020 (Bab X, Pasal 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, dan Bab XI Pasal 
53). 

- Konvensi ILO No 138 dan 182 tentang batas usia minimum untuk bekerja dan penghapusan 
bentuk-bentuk pekerja terburuk untuk anak. Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara 
dengan karyawan dan pekerja kontraktor PT. PENI (plantation), PT. RPM (harvesting) dan PT. SSJ 
(nursery), tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal PT. PRT. Semua pekerja memiliki 
umur diatas 18 tahun. 

 

Berdasarkan wawancara dengan pekerja staf administrasi kontraktor PT. PENI (plantation), PT. RPM 
(harvesting) dan PT. SSJ (nursery), mereka menyampaikan sudah diikutsertakan dalam program 
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan oleh kontraktor. Meskipun sebagai BPJS Kesehatan 
masih dalam proses pengurusan.  
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Perusahaan juga telah menunjukan pemantauan SIO operator alat berat kontraktor, dan dijumpai 
belum semua operator alat berat memilki SIO, hal ini perlu dipastikan terus dilakukan sampai 
seluruh operator alat angkat dan angkut memiliki SIO, dan akan diverifikasi pada audit berikut. 

Berdasarkan bukti-bukti diatas dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah melaksanakan kebijakan dan 
prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor PT. PENI (plantation), PT. 
RPM (harvesting) dan PT. SSJ (nursery), tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan 
pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak. Jam kerja juga 
telah mengacu pada Peraturan Perusahaan Periode 2018 - 2020 (Bab V, Pasal 18) yaitu hari kerja 6 
atau 5 hari dalam seminggu dengan waktu kerja 7 atau 8 jam sehari dan 40 jam dalam seminggu. 
Untuk pekerja yang bersifat borongan, mereka bebas menentukan waktu kerja tetapi tetap 
mengacu pada peraturan yang berlaku dan tidak ada paksaan untuk melakukan suatu pekerjaan 
dari kontraktornya. Pekerja borongan mendapatkan upah sesuai dengan kemampuan dan 
kinerjanya.  

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

- Surat Perjanjian Borongan No. 44/CLJ/S-SRP/LGL/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 antara PT. CLJ 
dengan PT. Riko Prima (kontraktor harvesting atau penebangan). Perjanjian ini berlaku sampai 
dengan 31 Desember 2019. Didalam perjanjian ini dijelaskan secara detail tentang hak dan 
kewajiban kontraktor seperti lingkup pekerjaan, jangka waktu, harga pekerjaan, cara 
pembayaran, syarat pelaksanaan pekerjaan, larangan-larangan, tanggung jawab para pihak, 
tanggung jawab dengan tenaga kerjanya, sanksi, penambahan atau pengurangan pekerjaan, 
pembatalan perjanjian, dan pengalihan pekerjaan.  

- Surat Perjanjian Borongan No. 93/CLJ/S-SRP/LGL/II/2019 tanggal 26 Februari 2019 antara PT. CLJ 
dengan PT. Jaya Bakti Pelalawan (kontraktor plantation). Perjanjian ini berlaku sampai dengan 
31 Desember 2019. Didalam perjanjian ini dijelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban 
kontraktor seperti harus mematuhi peraturan yang berlaku, lingkup pekerjaan, jangka waktu, 
harga pekerjaan, cara pembayaran, syarat pelaksanaan pekerjaan, larangan-larangan, tanggung 
jawab para pihak, tanggung jawab dengan tenaga kerjanya, sanksi, penambahan atau 
pengurangan pekerjaan, pembatalan perjanjian, dan pengalihan pekerjaan. 

- Surat Perjanjian Borongan No. 22/CLJ/S-SRP/LGL/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 antara PT. CLJ 
dengan PT. Talabu (kontraktor plantation). Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 
2019. Didalam perjanjian ini dijelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban kontraktor 
seperti harus mematuhi peraturan yang berlaku, lingkup pekerjaan, jangka waktu, harga 
pekerjaan, cara pembayaran, syarat pelaksanaan pekerjaan, larangan-larangan, tanggung jawab 
para pihak, tanggung jawab dengan tenaga kerjanya, sanksi, penambahan atau pengurangan 
pekerjaan, pembatalan perjanjian, dan pengalihan pekerjaan. 

- Surat Perjanjian Borongan No. 21/CLJ/S-SRP/LGL/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 antara PT. CLJ 
dengan PT. PENI (kontraktor plantation). Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 
2019. Didalam perjanjian ini dijelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban kontraktor 
seperti harus mematuhi peraturan yang berlaku, lingkup pekerjaan, jangka waktu, harga 
pekerjaan, cara pembayaran, syarat pelaksanaan pekerjaan, larangan-larangan, tanggung jawab 
para pihak, tanggung jawab dengan tenaga kerjanya, sanksi, penambahan atau pengurangan 
pekerjaan, pembatalan perjanjian, dan pengalihan pekerjaan. 

- Surat Perjanjian Borongan No. 18/CLJ/S-SRP/LGL/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 antara PT. CLJ 
dengan PT. Rimba Prima Mas (kontraktor harvesting). Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 
Desember 2019. Didalam perjanjian ini dijelaskan secara detail tentang hak dan kewajiban 
kontraktor seperti harus mematuhi peraturan yang berlaku, lingkup pekerjaan, jangka waktu, 
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harga pekerjaan, cara pembayaran, syarat pelaksanaan pekerjaan, larangan-larangan, tanggung 
jawab para pihak, tanggung jawab dengan tenaga kerjanya, sanksi, penambahan atau 
pengurangan pekerjaan, pembatalan perjanjian, dan pengalihan pekerjaan. 

- Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu No. 001/PKWT/PT. RIKO PRIMA/2018 antara PT. 
Riko Prima (kontraktor) dengan Fidelis tanggal 01 Januari 2019. Perjanjian ini memuat tentang 
status, tempat kerja dan tugas, jangka waktu, upah/gaji, program Jamsostek dan Askes, dan 
penyelesaian perselisihan. 

- Kontrak Perjanjian Pekerjaan Borongan No. ../RPM-PT/VI/2019 antara PT. Rimba Prima Mas 
dengan Andika sebagai Operator tanggal 01 Juni 2019 dan berlaku sampai dengan 3 Mei 2020. 

- Perjanjian Kerja Waktu tertentu No. 0001/CIS-ADM/SPK-SRP6/X/2019 antara PT. CIS dengan 
Reni Abriani sebagai tenaga administrasi yang berlaku mulai 2 Oktober 2019 sampai dengan 1 
Oktober 2020. 

Berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. PRT tidak mendukung 
penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29. PT. PRT tidak 
menahan apapun termasuk gaji, keuntungan, kepemilikan, atau dokumen untuk memaksa pekerja 
tersebut agar terus bekerja pada perusahaan. Pekerja telah diberikan hak untuk meninggalkan 
tempat kerja setelah menyelesaikan hari kerja standar, dan bebas mengakhiri kontrak kerja setelah 
kontrak kerja berakhir berdasarkan kesepakatan bersama. 

PT. PRT 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 2.766.919,08 sesuai dengan Surat 
Keputusan Gubernur Riau No. Kpts. 949/XI/2018 tanggal 21 November 2018. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor PT. PENI (plantation), PT. 
RPM (harvesting) dan PT. SSJ (nursery) serta review dokumen, PT. PRT telah memberikan upah yang 
sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama, seperti di areal plantation dan nursery. 
Berdasarkan review dokumen, wawancara dengan staf dan pekerja dilapangan, tidak ditemukan 
adanya staf atau pekerja yang dibayar kurang dari UMR.   

Berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah menghormati hak 
pekerja atas upah/gaji kerja setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UMR 
provinsi dan kabupaten/kota) atau standar minimum industri. 

Perusahaan telah memiliki kebijakan tentang kebebasan berserikat yaitu Surat Pernyataan No. 
001/CLJ-Ser/VI/2013 tanggal 02 Januari 2013. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa dalam rangka 
mewujudkan kemerdekaan berserikat yang memperjuangkan, melindungi, dan membela 
kepentingan dan kesejahteraan pekerja/buruh beserta keluarganya, serta mewujudkan hubungan 
industrial yang harmonis dan dinamis dan berkeadilan, maka pekerja/buruh berhak membentuk 
dan mengembangkan serikat pekerja/buruh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan 
bertanggung jawab.   

Kebebasan berserikat ini juga diatur dalam Konvensi ILO No 87 dan No 98 tentang kebebasan 
berserikat dan perlindungan atas hak berorganisasi dan berunding. PT. PRT telah memberikan 
kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul. Namun demikian, PT. 
PRT tidak memiliki atau tidak membentuk serikat pekerja. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya 
SK Nomor : 060/SK/PK.SP2RL.CLJ/IX/2016 tentang Susunan Pengurus Serikat Pekerja Perjuangan 
Rimba Lestari PT. CLJ – Ranting Estate Serapung Periode 2014 – 2017, dimana masa berlaku 
kepengurusan telah berakhir dan pengurus SP2RL PT. CLJ menyatakan membubarkan diri. 
Keputusan tersebut ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2019. Keputusan ini diambil karena 
PT. PRT telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai dengan Peraturan Perusahaan Periode 
2018 – 2020 (Bab XII Pasal 54). LKS Bipartit telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Tramnsmigrasi Provinsi Riau Nomor Kpts. 50/II/2017 tanggal 26 Januari 2017, dengan masa berlaku 
sampai dengan Bulan Desember 2019. 
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Berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah  menghormati, sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak pekerja untuk membentuk, bergabung, 
dan mengorganisasikan serikat pekerja atas pilihan mereka, dan secara kolektif atas nama mereka 
melakukan perundingan dengan perusahaan tanpa ada konsekuensi negatif atau sanksi dari 
perusahaan terhadap mereka. 

PT. PRT 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. Prosedur tersebut diantaranya adalah : 

- SOP Penerimaan Karyawan (SOP-ADM-004 tanggal 20 Januari 2014). 
- SOP Promosi (SOP-ADM-002 tanggal 3 Oktober 2016/Revisi ke-1),  
- SOP Pelatihan (SOP-ADM-003 tanggal 3 Oktober 2016/Revisi ke-1). 

PT. PRT 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). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor PT. PENI (plantation), PT. 
RPM (harvesting) dan PT. SSJ (nursery), PT. PRT tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan 
jabatan. PT. PRT juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan. PT. PRT 
telah memiliki dan menjalankan beberapa prosedur yang menjamin tidak ada diskriminasi dalam 
pekerjaan dan jabatan. 

PT. PRT telah memiliki SOP Promosi No. SOP-ADM-002 tanggal 3 Oktober 2016 (Revisi ke-1).  
Berdasarkan prosedur tersebut, prosedur promosi karyawan sebagai berikut: 

- Persetujuan data karyawan layak promosi 
- Pra-promosi karyawan 
- Masa percobaan promosi 
- Evaluasi konerja masa percobaan promosi 
- Penyampaian hasil evaluasi promosi 

Berdasarkan hasil review dookumen dan wawancara dengan staf HRD, PT. PRT telah melakukan 
promosi kepada karyawannya tahun 2019.   

Beberapa sampel bukti promosi dan jenjang karir yang direview adalah: 

- Surat Konfirmasi Promosi No. 001/SKP/CLJ/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 a.n BOW yang 
mendapatkan kenailan level dari B3 ke level B4. 

- Surat Konfirmasi Promosi No. 007/SKP/CLJ/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 a.n RALT yang 
mendapatkan kenaikan level dari B4 ke B5 

- Surat Konfirmasi Promosi No. 008/SKP/CLJ/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 a.n HM yang 
mendapatkan kenaikan level dari B5 ke C1. 

Berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah menjamin jenjang karir 
pekerja secara jelas berdasarkan penilaian yang dilakukan secara rutin terhadap kinerja pekerjanya. 

Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor PT. 
PENI (plantation), PT. RPM (harvesting) dan PT. SSJ (nursery), tidak ditemukan adanya pekerja anak 
didalam areal PT. PRT. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun. Hal ini telah sesuai dengan 
Konvensi ILO No 138 dan 182 tentang batas usia minimum untuk bekerja dan penghapusan bentuk-
bentuk pekerja terburuk untuk anak. 

Berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. PRT tidak melibatkan atau 
mendukung penggunaan pekerja anak  sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan nasional, dan ILO No 138 dan 182. 

PT. PRT telah menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai seperti : 
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- Tempat kerja yang layak yang dibuktikan dengan tersedianya ruang kerja karyawan, meja kerja, 
komputer, runag pertemuan, kantin, tempat parkir, dan toilet yang memadai.  

- Fasilitas kendaraan yang mendukung kegiatan pengelolaan hutan yang dibuktikan dengan 
dimilikinya sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat untuk operasional perusahaan. 
Tersedia juga speedboat (untuk sarana transportasi sungai/kanal) dan truk. 

- Telekomunikasi yang tersedia di kantor (intranet), HT, CCTV, Vsat, serta tersedianya fasilitas 
telekomunikasi yang dibangun oleh operator seluler (Telkom) yang jaringannya sampai ke camp 
perusahaan.  

- Akomodasi yang layak untuk pekerja dan tamu yang dibuktikan dengan tersedianya perumahan 
(mess) untuk karyawan yang memadai serta tersedianya rumah untuk tamu (guest house) yang 
dibangun di camp induk. 

- Kebutuhan ibadah pekerja berupa masjid dan gereja yang berada di camp induk.  
- Fasilitas olahraga berupa lapangan bola, lapangan volly dan lapangan badminton yang berada di 

camp induk.  
- Tersedia sarana kesehatan berupa Klinik dengan satu orang dokter, bidan, dan perawat. 

Berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah menyediakan pekerja 
dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai bagi karyawan dan pekerja.  

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

PT. PRT telah memiliki Kebijakan Lingkungan, Sosial, Kesehatan dan Keselamatan  Kerja PT. PRT yang 
diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2016. Didalam kebijakan ini tertuang tentang K3, lingkungan 
kerja, dan dampak lingkungan dan sosial.  

PT. PRT juga telah memiliki sejumlah prosedur dalam mendeteksi dan mencegah/merespon 
potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3), antara lain: 

- SOP Inspeksi K3 No. SOP-KKK-001 tanggal revisi 1 April 2014 

- SOP Pelaporan dan Investigasi Insiden Kerja No. SOP-KKK-002 tanggal 1 April 2014 
- SOP Pengadaan dan Pendistribusian APD No. SOP-KKK-007 tanggal 1 April 2014 
- SOP Penanganan Korban Kecelakaan Kerja Gawat Darurat No. SOP-KKK-008 tanggal 1 April 2014 
- SOP K3 dalam Kegiatan Kerja HTI No. SOP-KKK-009 tanggal 1 April 2014 
- SOP Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Kerja No. SOP-KKK-010 tanggal 1 April 2014 
- SOP Safety Induction untuk Kontraktor No. SOP-KKK-011 tanggal 1 April 2014 
- SOP Pemeliharaan Camp Utama dan Lapangan No. SOP-KKK-013 tanggal 1 April 2014 
- SOP Pelayanan Kesehatan Kerja No. SOP-KKK-014  tanggal 1 April 2014 

Berdasarkan review dokumen (Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2019) dan konfirmasi kepada 
petugas kesehatan (Dokter, Bidan dan Perawat di Klinik PT. PRT), untuk periode Januari - Oktober 
2019, terdapat 1 pekerja kontraktor PT. CIS terjadi kecelakaan kerja pada tanggal 21 Agustus 2019. 
Kecelakaan kerja berupa tersayat rantai chain saw pada saat melakukan penebangan di 
kompartemen E.044. Pertolongan pertama dilakukan di Klinik PT. PRT. Namun karena luka cukup 
serius, oleh pihak petugas kesehatan dirujuk ke Rumah Sakit Prima di Pekanbaru. Berdasarkan 
informasi dari petugas kesehatan dan staf HSE PT. PRT, pekerja tersebut telah sembuh dan telah 
dapat bekerja kembali. 

Berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah memiliki sistem untuk 
mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3). 

PT. PRT telah menyusun Hazzard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC). 
HIRADC merupakan salah satu tools atau metode untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko untuk 
setiap kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sehingga dapat mencegah atau meminimalisir 
penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. HIRADC yang telah disusun tersebut 
memuat tugas dan kegiatan, tipe bahaya/deskripsi bahaya, deskripsi risiko/potensi risiko, 
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kemungkinan, konsekuensi, tingkat resiko dan tingkat pengendalian. HIRADC telah dilakukan untuk 
kegiatan : 

- Water management 
- Social, governance and relation 
- Store 
- Planning 
- Plantation 
- Nursery 
- Forest protection 
- Harvesting 
- Infrastructur and project maintenance 
- Road, canal, civil constraction and road construction 

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja, PT. PRT telah 
memiliki rencana dan realisasi pelatihan K3 pada tahun 2019, diantaranya adalah (1) Penggunaan 
pestisida terbatas, (2) Refresh SOP spraying, (3) Pendidikan dan latihan pemadaman kebakaran 
hutan dan lahan, (4) Pembinaan teknis K3 Petugas Kimia, (5) Training auditor SMK3, dan (6) DL 
assessment mandor. PT. PRT juga telah memberikan pelatihan melalui perusahaan kontraktor yaitu 
berupa kegiatan pelatihan yang dilakukan secara langsung dilapangan.  Salah satu kegiatan 
pelatihan adalah dalam bentuk safety induction yang dilakukan oleh pengawas atau mandor 
kegiatan terhadap pekerjanya. Safety induction dilakukan secara rutin setiap hari sebelum pekerja 
melakukan kegiatan. Selain itu, dari pihak PT. PRT juga melakukan kunjungan atau inspeksi, seperti 
inspeksi K3 yang didalam kegiatan tersebut juga melakukan pelatihan secara informal terkait 
dengan K3.   

Untuk memberikan pelayanan kesehatan, PT. PRT telah menyediakan Klinik yang berada di camp 
induk. Berdasarkan kunjungan ke Klinik PT. PRT, telah tersedia fasilitas klinik diantaranya adalah 
obat-obatan, stetoskop, thermometer, sterilizator, tabung oksigen, infus set, masker, tandu, meja 
dokter, meja perawat, computer/laptop, kamar pemeriksaan, tempat sampah, kamar mandi, dan 
wastafle. Klinik PT. PRT, melalui PT. CLJ ini telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Awal Bros A Yani 
terkait dengan kerjasama jasa pengelolaan klinik dan program pelayanan kesehatan. Hal ini 
dibuktikan dengan surat Perjanjian No. 18/CLJ/S-SRP/LGL/II/2019 tanggal 15 Februari 2019.  

Untuk memstikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, khususnya untuk pekerja kontraktor di 
camp-camp lapangan, PT. PRT juga telah menugaskan kunjungan dokter bekerja sama dengan 
bagian HSE untuk kunjungan rutin ke camp-camp kontraktor yang dilakukan setiap sebulan sekali. 
Hal ini sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk tetap menjaga keselamatan dan kesehatan 
pekerja dilapangan. Dalam kunjungan ke lapangan, Dokter atau petugas kesehatan lainnya 
melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan pekerja. Didalam kegiatan kunjungan dokter 
atau petugas kesehatan ini juga bagian dari kegiatan pelatihan secara informal kepada pekerja 
dilapangan dengan tujuan memberikan pengetahuan terkait dengan kesehatan dan keselamatan 
kerja bagi pekerja. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap 
kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan 
kerja. 

Berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah menyediakan 
lingkungan kerja yang aman dan sehat serta harus mengambil tindakan yang efektif untuk 
mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan 
penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. 

PT. PRT telah memiliki rencana dan realisasi pelatihan K3 pada tahun 2019, diantaranya adalah (1) 
Penggunaan pestisida terbatas, (2) Refresh SOP spraying, (3) Pendidikan dan latihan pemadaman 
kebakaran hutan dan lahan, (4) Pembinaan teknis K3 Petugas Kimia, (5) Training auditor SMK3, dan 
(6) DL assessment mandor. 
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PT. PRT juga telah memberikan pelatihan melalui perusahaan kontraktor yaitu berupa kegiatan 
pelatihan yang dilakukan secara langsung dilapangan.  Salah satu kegiatan pelatihan adalah dalam 
bentuk safety induction yang dilakukan oleh pengawas atau mandor kegiatan terhadap pekerjanya. 
Safety induction dilakukan secara rutin setiap hari sebelum pekerja melakukan kegiatan. Selain itu, 
dari pihak PT. PRT juga melakukan kunjungan atau inspeksi, seperti inspeksi K3 yang didalam 
kegiatan tersebut juga melakukan pelatihan secara informal terkait dengan K3.   

Terkait dengan kesehatan kerja, PT. PRT juga telah menugaskan kunjungan dokter bekerja sama 
dengan bagian HSE untuk kunjungan rutin ke camp-camp kontraktor yang dilakukan setiap sebulan 
sekali. Hal ini sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk tetap menjaga keselamatan dan 
kesehatan pekerja dilapangan. Dalam kunjungan ke lapangan, Dokter atau petugas kesehatan 
lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan pekerja. Didalam kegiatan kunjungan 
dokter atau petugas kesehatan ini juga bagian dari kegiatan pelatihan secara informal kepada 
pekerja dilapangan dengan tujuan memberikan pengetahuan terkait dengan kesehatan dan 
keselamatan kerja bagi pekerja. 

Wawancara dengan karyawan dan pekerja kontraktor di PT. PENI (plantation), PT. RPM (harvesting) 
dan PT. SSJ (nursery) mengkonfimasi adanya kegiatan pelatihan dan safety induction dan mereka 
telah memahami tugas dan tanggung jawabnya serta resiko pekerjaan yang dihadapi. 

Berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah memberikan instruksi 
dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. 

Verifikasi Audit Resertifikasi 2018: Berdasarkan review dokumen dan wawancara dengan staf HRD 
PT. PRT, PT Riko Prima (kontraktor) telah melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan telah 
tersedia bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. NC Minor dapat ditutup 

PT. PRT telah melakukan inspeksi K3 kepada pekerja beserta fasilitasnya, termasuk inspeksi 
penggunaan dan ketersediaan APD, ketersediaan dan fungsi APAR, kondisi sanitasi camp, kondisi 
tenda/barak, kondisi sampah, dan kondisi makanan bagi pekerja . Inspeksi K3 telah dilakukan secara 
rutin pada semua kontraktor, diantaranya adalah: 

- PT CIS (kontraktor harvesting) di petak E043 dan E050) pada tanggal 10 September 2019 
- PT PENI (kontraktor plantation) di petak E043 pada tanggal 10 Septemebr 2019 
- PT. CIS (kontraktor harvesting) di petak E039 pada tanggal 14 Juli 2019 
- PT. PENI (kontraktor plantation) di petak F678 tanggal 17 Juli 2019 
- PT. PENI (kontraktor plantation) di petak F057 pada tanggal 14 Juni 2019 
- PT. PENI (kontraktor plantation) di petak F078 dan F065 pada tanggal 12 Mei 2019 
- PT. PENI (kontraktor plantation) di petak F057 pada tanggal 7 Mei 2019 
- PT. JBL (kontraktor plantation) di petak G093 dan G091 pada tanggal 23 Maret 2019. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja dan observasi lapangan di lokasi camp kontraktor PT. 
PENI (plantation), PT. RPM (harvesting) dan PT. SSJ (nursery), pihak kontraktor telah menyediakan 
pelaratan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya.  

PT. PRT telah menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk 
mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tempat pertolongan pertama tersebut dalam bentuk 
Klinik yang berada di camp induk. Berdasarkan kunjungan ke Klinik PT. PRT, telah tersedia fasilitas 
klinik diantaranya adalah obat-obatan, stetoskop, thermometer, sterilizator, tabung oksigen, infus 
set, masker, tandu, meja dokter, meja perawat, computer/laptop, kamar pemeriksaan, tempat 
sampah, kamar mandi, dan wastafle. Klinik PT. PRT, melalui PT. CLJ ini telah bekerja sama dengan 
Rumah Sakit Awal Bros A Yani terkait dengan kerjasama jasa pengelolaan klinik dan program 
pelayanan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan surat Perjanjian No. 18/CLJ/S-SRP/LGL/II/2019 
tanggal 15 Februari 2019.  

Berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat disimpulkan bahwa PT. PRT telah menyediakan 
peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjanya dan telah menyediakan pertolongan 
pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. 
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Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi camp lapangan kontraktor: 

PT. PENI (Plantation): 

- Fasilitas air minum diperoleh dari PT. CIS yang melakukan pengeboran dan WTP disekitar camp 
induk. Air minum ini telah diuji di laboratorium yang terakreditasi oleh KAN. 

- MCK (mandi, cuci, kakus) telah tersedia dan bersih. 
- Fasilitas yang higienis untuk penyimpanan makanan masih belum memadai dan masih terdapat 

beberapa bahan makanan yang terbuka dan berpotensi mengganggu kesehatan pekerja bila 
dimakan (Observasi). 

PT. RPM (Harvesting): 

- Fasilitas air minum diperoleh dari PT. CIS yang melakukan pengeboran dan WTP disekitar camp 
induk. Air minum ini telah diuji di laboratorium yang terakreditasi oleh KAN. 

- MCK (mandi, cuci, kakus) telah tersedia dan bersih. 
- Fasilitas yang higienis untuk penyimpanan makanan masih belum memadai dan masih terdapat 

beberapa bahan makanan yang terbuka dan berpotensi mengganggu kesehatan pekerja bila 
dimakan (Observasi). 

PT. SSJ (Nursery): 

- fasilitas air minum diperoleh dari PT. CIS yang melakukan pengeboran dan WTP disekitar camp 
induk. Air minum ini telah diuji di laboratorium yang terakreditasi oleh KAN. 

- MCK (mandi, cuci, kakus) telah tersedia dan bersih. 
- Fasilitas yang higienis untuk penyimpanan makanan telah memadai dan bahan makanan telah 

tersimpan secara tertutup. 

Berdasarkan hasil kunjungan ke lokasi camp lapangan kontraktor: 

PT. PENI (Plantation): 

- Tersedia air bersih untuk minum 
- Kondisi camp lapangan cukup baik dengan jarak antar fasilitas sudah memadai 
- Tersedia tenda besar yang cukup leluasa dan nyaman untuk tidur dan istrirahat 
- Tersedia APAR yang masih berfungsi dan aktif (terdapat label pengecekan dan telah dicek setiap 

bulan) 
- Tersedia Kotak P3K dan isinya lengkap 
- Saluran sanitasi cukup bagus 
- Tersedia tempat sampah organic dan non organik 
- Tersedia toilet, dapur, gudang BBM, Gudang alat kerja, gudang genset. 
- Pemeriksaan kesehatan setiap bulan melalui kunjungan dokter atau petugas kesehatan datang 

ke camp 

PT. RPM (Harvesting): 

- Tersedia air bersih untuk minum 
- Kondisi camp lapangan cukup baik dengan jarak antar fasilitas sudah memadai 
- Tersedia tenda besar yang cukup leluasa dan nyaman untuk tidur dan istrirahat 
- Tersedia APAR yang masih berfungsi dan aktif (terdapat label pengecekan dan telah dicek setiap 

bulan) 
- Tersedia Kotak P3K dan isinya lengkap 
- Saluran sanitasi cukup bagus 
- Tersedia tempat sampah organic dan non organik 
- Tersedia toilet, dapur, gudang BBM, gudang alat kerja, gudang genset. 
- Pemeriksaan kesehatan setiap bulan melalui kunjungan dokter atau petugas kesehatan datang 

ke camp 
- Masih ditemukan kondisi dapur belum terpisah dengan camp penghuni dan belum diletakkan 

disamping camp penghuni. Hal ini belum sesuai dengan SOP Penetapan Lokasi dan Kriteria Camp 
Lapangan (SOP-KKK-016) – Observasi. 
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PT. SSJ (Nursery): 

- Tersedia air bersih untuk minum 
- Kondisi camp lapangan cukup baik dengan jarak antar fasilitas sudah memadai 
- Tersedia tenda besar yang cukup leluasa dan nyaman untuk tidur dan istrirahat 
- Tersedia APAR yang masih berfungsi dan aktif (terdapat label pengecekan dan telah dicek setiap 

bulan) 
- Tersedia Kotak P3K dan isinya lengkap 
- Saluran sanitasi cukup bagus 
- Tersedia tempat sampah organic dan non organik 
- Tersedia toilet, dapur, gudang BBM, gudang alat kerja, gudang genset. 
- Pemeriksaan kesehatan setiap bulan melalui kunjungan dokter atau petugas kesehatan datang 

ke camp 

PT. PRT telah melakukan inspeksi K3 secara reguler. PT. PRT juga telah memilik P2K3 dan melakukan 
pertemuan P2K3 secara rutin. P2K3 juga telah membuat laporan setiap 3 bulan sekali dan telah 
disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. P2K3 telah mendapatkan 
pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.238/Disnakertrans-PK/SK-
P2K3/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018.  

Pertemuan terakhir P2K3 dilakukan pada tangal 2 Oktober 2019 yang dihadiri 20 peserta dengan 
agenda utama adalah review K3. Hasil review K3 diantaranya adalah : 

- Review kecelakaan kerja tertimpa pohon 
- Gudang BBM tidak ada 
- Masih ada tegakan kayu di dekat camp 
- Lampu di alat berat kurang 1 pcs dari standar 5 
- APAR di alat berat dalam kondisi low pressure 
- Gudang racun tidak ada di camp 
- Chek list pra operasional alat berat tidak ada 

Langkap perbaikan yang dilakukan terkait dengan temuan hasil review K3 adalah : 

- Pembuatan gudang BBM lengkap dengan kontainernya 
- Penumbangan tegakan kayu didekat camp 
- Pemasangan lampu di alat berat dan memastikan semua dalam kondisi hidup 
- Pergantian APAR yang sudah low pressure di setiap alat berat 
- Pembuatan gudang racun dan membuat kontainernya 
- Setiap pengawas alat berat wajib memastikan setiap alat berat wajib mengisi check list pra 

operasional. 

Struktur organisasi P2K3 PT. PRT masih dalam proses pengurusan dan belum disahkan oleh Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Selama struktur organisasi yang baru belum disahkan, 
perusanan masih bisa menggunakan struktur organisasi yang lama atau sebelumnya. 

Namun demikian, PT. PRT belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan 
keefektifan sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Audit SMK3 telah direncanakan pada 
akhir tahun 2019 ini (Minor). 

VERIFIKASI PENUTUPAN TEMUAN AUDIT SEBELUMNYA 

Berdasarkan hasil verifikasi progres penutupan ketidaksesuaian (NC) pada saat audit penilikan ke-2 
menunjukkan bahwa dari 12 ketidak sesuaian (NC) sebanyak 9 NC dapat ditutup, 1 NC ditutup 
dengan observasi, dan 2 NC belum dapat ditutup. 

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT  
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Berdasarkan hasil audit resetifikasi diperoleh 7 ketidaksesuaian (NC Minor) dan 13 Observasi, 
sebagai berikut: 

No 
IFCC 

Indicator 
NC Description 

Minor/ 
Major 

Timeline for 
implementation 

1.  2.3 

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 dan Penyesuaian RKUPHHK-HTI Periode 
Tahun 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019, 
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. 

Minor 1  

Usulan tindakan 
koreksi dan tin-
dakan perbaikan 
3 bulan, verifikasi 
pada audit selan-
jutnya 

2.  3.1 

Pada Laporan Pelaksanaan izin Lingkungan 
Semester I tahun 2019 terdapat kegiatan 
monitoring areal pengembangan tanaman 
unggulan (halaman II-12).  Pemantauan 
tanaman unggulan sudah tidak relevan dengan 
tata ruang sejak tahun 2017. 
Masih dalam dokumen laporan yang sama 
terdapat kegiatan monitoring areal 
pengembangan tanaman kehidupan namun 
belum disertai dengan prosedur. 

Minor 2  

Usulan tindakan 
koreksi dan tin-
dakan perbaikan 
3 bulan, verifikasi 
pada audit selan-
jutnya 

3.  6.6 

NC ini merupakan NC minor tahun lalu yang 
belum dapat ditutup sepenuhnya.   Selama tiga 
tahun terakhir, terdapat tiga dokumen 
kerjasama pengangkutan LB3.  Dokumen 
terakhir Kerjasama Pengelolaan LB3 antara PT. 
Peranap Timber dengan PT. Shali Riau Lestari 
(memiliki izin pengumpulan LB3) nomor 
005/SRL-PKU/MOU/III/2019, tanggal 1 Maret 
2019.  Namun belum ada dokumen yang 
menunjukkan adanya pengangkutan LB3 oleh 
PT. Shali Riau Lestari. 

Minor 3  

Usulan tindakan 
koreksi dan tin-
dakan perbaikan 
3 bulan, verifikasi 
pada audit selan-
jutnya 

4.  7.1 

a. Metode pemantauan flora dan fauna yang 
dilakukan dinilai belum sesuai dengan 
metode dalam dokumen RKL-RPL (2002).  
Pemantauan flora dan fauna yang dilakukan 
pada dokumen RKL-RPL dilakukan pada 
setiap kawasan lindung (buffer zone, 
KPPN/KPSL).  Realisasinya baru dilakukan 
pada KPPN. 

b. Terdapat indeks nilai penting dan keragaman 
untuk jenis flora pada tingkat semai, 
pancang, tiang dan pohon.    Terdapat 6 jenis 
pohon yang ditemui berupa terentang, 
meranti, bintangur, kelat, punak dan jambu-
jambu.  Belum dijelaskan mengenai status 

Minor 4  

Usulan tindakan 
koreksi dan tin-
dakan perbaikan 
3 bulan, verifikasi 
pada audit selan-
jutnya 
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konservasi flora tersebut serta belum 
dijelaskan mengenai penurunan keragaman 
jenis yang ditemukan bila dibandingkan 
dengan rona awal (ANDAL). 

5.  7.2 

Belum ada upaya untuk mengidentifikasi areal 
yang rusak, terdegradasi dan pertumbuhan 
kurang dalam rangka memperbaiki habitat flora 
dan fauna. 

Minor 5  

Usulan tindakan 
koreksi dan tin-
dakan perbaikan 
3 bulan, verifikasi 
pada audit selan-
jutnya 

6.  7.3 

Ditunjukkan data Laporan pelaksanaan izin 
lingkungan semester I 2019 yang berisi rekapitulasi 
hasil inventarisasi tumbuhan dan satwa dengan 
status konservasi baik undang-undang, IUCN 
maupun CITES pada halaman II-21 dan halaman II-
24.  Namun masih belum disesuaikan dengan 
peraturan terbaru Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang 
Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. 

Minor 6  

Usulan tindakan 
koreksi dan tin-
dakan perbaikan 
3 bulan, verifikasi 
pada audit selan-
jutnya 

7.  12.7 

PT. PRT belum melakukan pemantauan dan 
evaluasi terhadap pelaksanaan dan keefektifan 
sistem manajemen K3 setidaknya setahun sekali. 
Audit SMK3 telah direncanakan pada akhir tahun 
2019 ini.   

Minor 7  

Usulan tindakan 
koreksi dan tin-
dakan perbaikan 
3 bulan, verifikasi 
pada audit selan-
jutnya 

Observation: 

1.  1.10 

Hasil verifikasi NC pada audit terdahulu 
menunjukkan bahwa UM telah memiliki 
kelengkapan Ganis PHPL, namun demikian Ganis 
PHPL Kurpet a.n Bayu Ardiansyah dan Ganis PHPL 
Nenhut a.n  Rosiana Ulfa belum masuk dalam 
struktur organisasi PT PRT yang disahkan di 
Pekanbaru pada tanggal 3 Oktober 2018.  PT PRT 
perlu memastikan kedua Ganis tersebut masuk 
kedalam organisasi perusahaan. 
Untuk tahun kegiatan 2019 sampai dengan bulan 
September, PT PRT belum melaksanakan kegiatan 
Pendidikan dan pelatihan. Realisasi kegiatan tahun 
2019 akan diverifikasi pada audit berikutnya. 

Obs 1   

2.  1.12 

Agar seluruh rekaman dokumen masa simpan lima 
tahun  dipastikan tersedia di tempat kerja Camp 
Distrik. 

Obs 2   

3.  1.13 

PT. PRT telah dapat menunjukkan hasil pemantauan 
kepemilikan SIO bagi operator alat berat kontraktor. 
Namun demikian masih ditemukan belum semua 
operator alat berat memiliki SIO. Hal ini perlu 
dipantau secara terus menerus sehingga seluruh 
operator alat angkat dan angkut memiliki SIO, dan 
akan diverifikasi pada audit berikut. 

Obs 3   

4.  5.4 
UM belum menyampaikan hasil identifikasi HHBK 
lain yang teridentifikasi didalam areal kerjanya 

Obs 4   
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seperti rotan dan tanaman obat. Perlu dipastikan 
UM mengetahui jenis-jenis HHBK yang ada didalam 
areal kerjanya melalui kegiatan identifikasi. 

5.  6.6 

Dipastikan Petugas K3 Kimia dari PT. CLJ bekerja 
untuk PT. Peranap Timber, karena belum dapat 
ditunjukkan bukti dokumen pendukung. 

Obs 5   

6.  7.1 

Perlu dipastikan metode pengamatan satwa 
memakai sistem IPA sesuai dengan dokumen  
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 
Dari data perjumpaan, terdapat 6 jenis satwa liar 
yang ditemui berupa monyet, biawak, elang, gagak, 
burung kacer, burung raja udang    (Laporan 
Semester I tahun 2019). Perlu dipastikan bagaimana 
telah terjadi penurunan yang siignifikan terhadap 
jenis satwa pada areal PT. Peranap Timber, padahal 
masih tersisa 14.608 Ha kawasan lindung alami 
(44,9%). 

Obs 6   

7.  8.2 

Dalam dokumen WI-NAM-001, terdapat upaya 
penanggulangan hama terpadu dengan 
penggunaan agen hayati Sycanus sp,  sehingga perlu 
dipastikan implementasi di lapangan dan sejauh 
mana efektifitas dalam pengendalian hama. 

Obs 7   

8.  10.4 

PT. PRT perlu menyusun program pengembangan 
perekonomian yang berdampak jangka panjang 
kepada masyarakat sekitar yang disesuaikan 
dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan 
hutan dan potensi desa. Hal ini sesuai dengan SOP 
Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan 
(SOP-HUM-004).   

Obs 8   

9.  12.5 

Ditemukan pada beberapa penyimpanan bahan 
makanan di dapur di camp lapangan (PT. RPM dan 
PT. PENI) yang masih terbuka dan belum tertutup. 

Obs 9   

10.  12.6 

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan di camp PT. 
RPM, masih ditemukan kondisi dapur belum 
terpisah dengan camp penghuni dan belum 
diletakkan disamping camp penghuni. Hal ini belum 
sesuai dengan SOP Penetapan Lokasi dan Kriteria 
Camp Lapangan (SOP-KKK-016). 

Obs 10   

11.  12.7 

PT. PRT telah melakukan inspeksi K3 secara reguler. 
PT. PRT juga telah melakukan pertemuan P2K3 
secara rutin. Namun demikian struktur organisasi 
P2K3 PT. PRT masih dalam proses pengurusan dan 
belum disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Riau. 

Obs 11   

 

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. 
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2. Scope areal sertifikasi IFCC saat audit penilikan kedua yaitu seluas 26.191,31 Ha dari Total 
Konsesi seluas 32.533,59 Ha (Luas sesuai dengan Laporan tata Batas Nomor: 
LP.001/BPKH.XIX/PKH/-/1/2017 Tahun 2017). Terdapat areal konversi hutan alam menjadi 
hutan tanaman setelah tanggal 31 Desember 2010 seluas 6.342,63 ha (tanaman pokok) dan 
900,86 ha (tanaman kehidupan). 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 Peranap Timber. 

 


