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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 :  Lontung Simamora  
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 Rimba Mutiara Permai 
2. Status Hukum  :  Perseroan Terbatas (PT). Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

040114601913 berlaku sampai dengan tanggal 8 Mei 2021.  
3.  Alamat Perusahaan  :  Jl. DR. Sutomo No. 62, Pekanbaru, Riau. 
4.  Akte Pendirian  :  - Akte Perseroan Terbatas No. 14, tanggal 17-05-1970 oleh 

Notaris Soeleiman Loebis, SH. 
- Akte Perubahan No. 02 tanggal 02-05-2015 oleh Notaris 

Ismanu Mahendradi, SH. 
 Akte Terakhir :  Akte Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham 

(Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) 
PT. RMP Nomor 02 Notaris Iswanu Mahendradi, SH Tanggal 02 
Mei 2015. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum, 
Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.03-0931008 
tantang Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.  RMP 

5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.65/MENHUT-II/2007 
tanggal 23 Februari 2017 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan 
Tanaman PT. RMP atas Areal Hutan Produksi seluas ± 8.030 ha 
di Provinsi Riau. 

7. Lokasi Konsesi : Kabupaten Pelalawan. 
Provinsi Riau. 

8. Letak Geografis : - Latitude :  00o03’23’’ – 00o12’23’’ LS 
- Longitude :  102o22’40’’ – 102o25’88’’ BT 

9. Sistem Silvikultur : Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB) 
10. Species Tanaman : Acacia crassicarpa 
11. Direktur : Wikendy 
12. Wakil Pengelola (MR) : Darwin Nainggolan (Manager Camp) 
    
 IFCC Certificate No : ………………………………….. 
 Tanggal Penerbitan : ………………………………….. 
 Tanggal Berakhir : ………………………………….. 
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Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan 

Ruang Lingkup Sertifikasi 

Pengelolaan Hutan Lestari seluas 8.030 ha dari total areal konsesi seluas 8.030 ha dengan spesies 
Acacia crassicarpa, lokasi di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 

Rencana Tata Ruang 

Tata ruang HTI berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.6049/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 (Persetujuan Revisi RKU 2017-2026) adalah sebagai berikut: 

No. Rencana Penataan Ruang Luas Keterangan 

Ha % 

1. Kawasan Fungsi Perlindungan Setempat dan 
Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL) 

2.160 26,90 *) Areal puncak kubah gambut total 
seluas ±1.117 ha tersebar pada: 
a.  KPPN seluas ±14 ha 
b.  KPSL seluas ±19 ha 
c.  Bufferzone seluas ±814 ha 
d.  Eks tanaman kehidupan seluas 

±270 ha 
**)   Untuk mencapai alokasi 

persentase tanaman kehidupan 
sekurang-kurangnya 20%, maka 
dipenuhi dari areal KPSKLL 
berupa pemanfaatan HHBK.  

a. Sempadan Sungai 129 1,61 
b. Bufferzone 925 11,52 
c. Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 50 0,62 
d. Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) 50 0,62 
e. Kawasan Lindung Lainnya 736 9,17 
f. Areal Puncak Kubah Gambut *) 270 3,36 

2. Areal Tanaman Pokok 4.592 57,19 
3. Tanaman Kehidupan **) 

1.278 15,91 

 Jumlah 1 s.d 3 8.030     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.  
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Produk Cakupan Sertifikasi 

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

Persyaratan Umum 

Legalitas perizinan  

PT. RMP telah memiliki dokumen legal formal diantaranya adalah: 

- Akte Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa) PT. RMP Nomor 02 Notaris Iswanu Mahendradi, SH Tanggal 02 Mei 
2015. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-
AH.01.03-0931008 tantang Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT.  RMP. 

- SIUP Menengah Nomor: 54/M.04.01/BPTPM/I/2018. Nama Perusahaan PT. RMP. Nama 
Penanggungjawab dan Jabatan Wikendy (Direktur). Pendaftaran Ulang Pada Tanggal 15 Januari 
2021. 

- NPWP PT. RMP No. 01.102.084.9.211.000 

- TDP Perseroan Terbatas (PT) Nomor 040114601913 PT. RMP berlaku s/d tgl 8 Mei 2021.  

PT. RMP juga telah memiliki IUPHHK yaitu : 

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.65/MENHUT-II/2007 tanggal 23 Februari 2017 tentang 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman 
PT. RMP atas Areal Hutan Produksi seluas ± 8.030 ha di Provinsi Riau. 

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

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8913/MenLHK-
PHPL/UPH/HPL.1/12/2018 tentang Penyesuaian RKU PHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun 
Peridoe 2017 – 2026 Tahun Kegiatan 2018 – 2019 atas nama PT. RMP tanggal 28 Desember 2018. 

- Keputusan Direktur PT. RMP No. 112/SK/RMP/PKU-XII/2018 tentang Pengesahan RKT UPHHK-HTI 
Tahun 2018/2019 atas nama PT. RMP tanggal 31 Desember 2018.. 

Pemenuhan terhadap seluruh peraturan perundangan 

PT. RMP belum memiliki kepastian kawasan yang harus dibuktikan dengan SK pengukuhan dari 
Menteri.  Mengenai realisasi pelaksanaan tata batas,  tata batas sudah dilakukan pada tanggal 10 
Mei tahun 2012 dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen pelaksanaan tata batas.  Beberapa 
dokumen realisasi tata batas yang diverifikasi adalah sebagai berikut: 

- Pelaksanaan tata batas dengan PT. MTS. 
- Pelaksanaan tata batas dengan PT. Suaka Margasatwa Krumutan (batas alam/Sungai Krumutan). 
- Pelaksanaan tata batas dengan perkebunan PT. MAL 
- Pelaksanaan tata batas dengan APL pemukiman. 

Luas hasil tata batas seluas 8.842,95 Ha berbeda dengan luasan SK Menteri (SK IUPHHK No. 65/2007, 
tanggal 23 Februari 2007) seluas +/- 8.030 ha.   Disamping itu terdapat tumpang tindih dengan 
perkebunan PT. MAL yang luasnya belum diukur.  Progres pengurusan masalah tersebut terakhir 
adalah dilakukan pertemuan tanggal 14 Februari 2019 dengan instansi BPKH Wilayah Pekanbaru. 
Hasil pertemuan tersebut memunculkan wacana untuk melepas areal overlap dengan PT. MAL.  
Tanggal 5 maret 2019, PT. RMP menyurati Dirjen Planologi Kehutanan berisi permohonan arahan 
atas hasil penataan batas PT. RMP. Namun belum ada surat jawaban. 

- Pada aspek perlindungan lingkungan, perusahaan masih memiliki kepatuhan terhadap ketentuan.  
Terdapat rutinitas penyusunan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang dibuat setiap semester 
yang telah disesuaikan dengan PP no.7 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP Nomor 71 Tahun 
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, RKUPHHK, PermenLHK 
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no.P32/2016, spesies yang dilindungi dan terancam punah,  dan peraturan lain terkait pengelolaan 
lingkungan. 

Kewajiban keuangan dan pendanaan  

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

- Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 sebesar Rp 4890.920.309,- berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tanggal 24 April 2019 dan telah dibayarkan pada 
tanggal 29 Oktober 2019 melalui Bank Mandiri. 

- PSDH periode Januari – Oktober 2019 nihil karena tidak ada kegiatan penebangan pada periode 
tersebut. 

Namun demikian, pada saat sudit dilakukan, belum dapat ditunjukkan bukti pembayaran pajak PPN, 
PPh 21, PPh 23, dan PPh 25 untuk periode Februari – Oktober 2019 (Minor).  

Pengakuan atas Konvensi Internasional  

Dalam hal kepatuhan terhadap ketentuan internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, 
Selama tiga tahun terakhir, tidak ada informasi yang mengindikasikan bahwa PT. RMP melanggar 
ketentuan dalam CITES, ILO, ITTA dan CBD.   Jenis kayu yang dibudidayakan dan diperdagangkan 
adalah  A. Crassicarpa yang bukan merupakan kayu yang dilarang dan dibatasi berdasarkan 
ketentuan IUCN dan CITES.  Tidak ada pula indikasi kegiatan ilegal berupa perdagangan jenis-jenis 
flora dan fauna dilindungi atau yang memiliki status konservasi berdasarkan IUCN dan CITES. 

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari  

PT RMP telah memperoleh sertifikat PHPL dengan predikat BAIK dari Lembaga Sertifikasi PHPL PT 
Equality Indonesia dengan Nomor : 032.1/EQC-PHPL/II/2017 yang berlaku dari tanggal  24 Februari 
2016  s.d 23 Februari 2021. 

Hasil penilikan ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 25  s.d 30 Januari 2019 oleh lembaga yang 
sama diperoleh Nilai BAIK. Sesuai dengon norma penilaian maka Nilai Akhir Kinerja PHPL PT MTS 
diatas 80% dan tidak ada verifier dominan bernilai buruk, serta verifikasi legalitas kayu dinyatakan 
memenuhi.  Hal ini sesuai dengan Surat Direktur Utama PT Equality Indonesia Nomor : 
104/EQ.SHPK/VIII/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pemberitahuan Hasil Penilikan Tahun 
Ketiga Penilaian Kinerja PHPL.  

Visi Misi dan Kebijakan  

Visi-Misi PT RMP ditetapkan pada tanggal 04 Januari 2016 oleh Direktur PT Rimba Mutiara Permai. 
Terdapat bukti bahwa visi-misi sudah disosialisasikan kepada karyawan kontaraktor dan amsyarakat 
sekitar. 

Kepemilikan dana yang memadai untuk Pengelolaan Hutan Lestari 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf dan review dokumen, PT. RMP telah memiliki laporan 
pendanaan yang memadai untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk 
pengelolaan hutan lestari sampai dengan Januari 2019 dengan total sebesar Rp. 19.076.400.000,-. 

PT. RMP juga telah melakukan audit keuangan independent yang dilakukan oleh kantor akuntan 
publik AP.1057 (Mc Millan Wood/Rama Wendra) untuk neraca tanggal 31 Desember 2018 dengan 
No: 00083/3.0342/AU.2/12/1057-3/1/V/2019 tanggal 28 Mei 2019. 

Namun demikian, untuk tahun RKT 2019, PT. RMP tidak ada kegiatan produksi karena sebagian besar 
areal PT. RMP berada dalam areal FLEG dan umur tanaman kurang dari 4 tahun atau belum siap 
panen. 

Berdasarkan bukti diatas dapat disimpulkan bahwa PT. RMP telah memiliki pendanaan yang 
memadai untuk semua kegiatannya dalam pengelolaan hutan lestari dan investasi untuk 
pengelolaan hutan lestari. 
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Struktur organisasi, daftar tenaga kerja dan tenaga teknis (Ganis)  

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

Terdapat penetapan struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT 
RMP No. 060/SK/RMP/PKU-IX/2018 tanggal 03 September 2018 yang menggambarkan struktur 
organisasi PT RMP dan DKS. 

Penetapan Management Representative (MR)  

UM menetapkan Bapak Darwin Nainggolan (Manager Camp) sebagai Management Representatif. Tugas 
pokok dan fungsi manajer camp menunjukkan kewenangannya sebagai perwakilan manajeman di PT RMP. 

Pelatihan kompetensi  

PT. RMP 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 pekerja yang baru bergabunug dengan perusahaan. Selain 
itu, dari pihak PT. RMP 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. RMP telah menyediakan Klinik yang berada di camp induk. 
Tersedia fasilitas klinik yang cukup memadai. Melalui PT. DKS terdapat kerja sama dengan Rumah Sakit 
Awal Bros A Yani terkait kerjasama jasa pengelolaan klinik dan program pelayanan kesehatan. 

PT. RMP 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 
Dalam kunjungan ke lapangan dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan pekerja. Juga 
dilakukan kegiatan pelatihan secara informal kepada pekerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan 
dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi 
terjadi di lingkungan kerja. 

PT. RMP telah memiliki P2K3 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Riau, dan telah memiliki tenaga K3 yang kompeten yaitu Ahli K3 atas nama Raen Sanny L. 
Roy dengan No. Reg. 44272/PK3/AJ/14/2018/P1 tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Keputusan 
Menteri Ketenagakerjaan No. KEP.P.8281/NAKER-BINWASK3/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. 

Rekaman dokumen dan Prosedur terdokumentasi  

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

Perencanaan Spasial  

Berdasarkan dokumen Revoisi RKU periode 2017-2026 yang disahkan pada tanggal 28 Juni 2019, telah 
disusun tata ruang HTI terbaru.  

PT RMP sampai Sampai dengan November 2019 PT RMP belum melaksanakan pemeliharaan batas, dan 
menurut Manager Camp, sebagian patok batas di sebelah Barat yang berbatasan dengan  Perkebunan PT 
Mekarsari Alam Lestari banyak yang hilang. Perlu dipastikan bahwa pada saat audit berikutnya, PT RMP 
melakukan pemeliharaan batas yang dibuktikan dengan adanya laporan pemeliharaan batas luar (konsesi), 
hingga adanya keputusan terkait tata batas dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 

Sarana Prasarana  

PT RMP telah membangun infrastruktur pendukung kegiatan IUPHHK-HTI antara lain berupa; (1)  
kanal utama sepanjang 77,00 km; (2) kanal cabang 62,125 km; (3) jalan utama 16,650 km; (4) TPn 1 
unit; (5) TPK 1 unit; dan (5) bangunan lainnya (perumahan, kantor, gudang, kantin, bengkel, instaasi 
listrik dan air, pos P3K, fasilias olahraga , pos jaga dll). 
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Aliran barang dan jasa berjalan dengan baik mengingat jarak areal kerja dengan basecamp yang 
relatif dekat.  

Penelitian dan Pengembangan  

Dalam kegiatan penelitian dan pengmebanganm terdapat perjanjian kerjasama Antara PT RAPP dan 
PT DKS. Perjanjian Kerjasama Departemen Operation Support And Services No. 
43/RAPP/LGL/XI/2015. Dalam point 5g. Penelitian pengembangan meliputi pemanenan, penyiapan 
lahan, pemeliharaan tanaman dan perlindungan tanaman dari hama dan penyakit serta penelitian 
dan pengembangan lainnya. Saat ini koordinasi antara PT RMP dengan R&D terbatas pada 
monitoring hama dan penyakit tanaman. 

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, dan Revisi RKU Periode 2017-2026 yang disahkan pada tanggal 28 Juni 2019.  

Dalam dokumen RKU disusun rencana tata ruang HTI yang menginformasikan alokasi tentang 
kawasan lindung (fungsi ekologi) seluas 2.160 ha (26,90%), tanaman kehidupan (fungsi sosial) seluas 
1.278 ha (15,91%), dan tanaman pokok (fungsi produksi) seluas 4.592 ha (57,19%). 

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, 
beberapa data dan informasi yang belum dimuat dalam dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka 
Waktu 10 Tahun Periode 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. Telah disusun dokumen suplisi RKU yang ditandatangani oleh Direktur PT RMP 
namun belum belum memuat informasi tentang rencana penelitian dan pengembangan 
sumberdaya hutan untuk mendukung pengelolaan hutan yang lestari. 

Monitoring dan Evaluasi  
PT RMP 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. 

Berdasarkan data citra, PT RMP (Bagian Planning) melakukan identifikasi areal terbuka dan 

bertumbuhan kurang disimpulkan bahwa dalam areal PT RMP hanya terdapat lahan terbuka seluas 

475 ha berupa areal tanaman pokok yang baru dipanen dan tanaman berumur muda. Lahan 

tersebut telah ditanami oleh perusahaan. Sementara itu areal yang teridentifikasi semak belukar 

merupakan areal yang sulit bagi perusahaan untuk mengelolanya. 

Ringkasan Publik  
PT RMP telah menyusun ringkasan publik Rencana Pengelolaan Hutan Tanaman PT RMP Tahun 2019 
dan terdapat mekanisme perolehan ringkasan publik dalam WI-HUM-002 tentang Mekanisme 
Pengaksesan Ringkasan publik.  
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Telah disusun juga ringkasan monitoring dan evaluasi. Informasi yang tertuang dalam Ringkasan 
Publik, monitoring dan evaluasi belum menggambarkan secara kuantitatif sebagai alat monitoring 
dan evaluasi kegiatan tahun 2018 (NC Minor). 

Aspek Produksi  
Manajemen Hutan  

PT RMP telah mengatur areal kerjanya sesuai dengan fungsi hutannya melalui penyusunan tata 
ruang HTI yang termuat dalam pengesahan Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 pada 
tanggal 28 Juni 2019, sbb: 

- Areal Kawasan lindung (fungsi konservasi) seluas 2.160 ha (26,90%). 
- Areal tanaman pokok (fungsi produksi) seluas 4.592 ha (57,19%). 
- Areal tanaman kehidupan (fungsi sosial) seluas 1.278 ha (15,91%).  

Untuk menjaga areal hutannya dilakukan sbb: 

- Tata batas areal untuk memperoleh kepastian areal usaha. UM telah melaksanakan tata batas 
pada tahun 2012, 

- Patroli berkala baik oleh bagian lingkungan maupun security 

PT RMP 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. Untuk menyusun 
proyeksi panen RKT, PT PRT menggunakan data hasil pengukuran PHI yang dilaksanakan satu tahun 
sebelum panen sebagai dasar. 

PT RMP telah mengatur areal kerjanya sesuai dengan fungsinya. Alokasi areal sesuai tata ruang, 
termuat dalam dokumen RKU yang terakhir disahkan yaitu Revisi RKU periode 2017-2026. Untuk 
fungsi produksi ditetapkan areal tanaman pokok seluas 4.592 ha (57,19%). 

PT RMP 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 RMP sampai dengan November 2019 tergolong mendekati 
normal. Agar sesuai dengan pengaturan luas panen (AAC), diperlukan pengaturan luas panen pada 
tahun 2023-2024 yang akan dilakukan pada tanaman yang saat ini berumur 1-2 tahun (luas 2.383,20 
ha). 

 
 

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).  

Pemanfaatan HHBK  

Terdapat kesepakatan antara PT RMP dengan masyarakat Desa Petodaan terkait dengan pemanfaatan kanal di 
areal PT RMP untuk penagkapan ikan. 
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Konversi Hutan Alam  

Perusahaan tidak melakukan konversi dari hutan sekunder ke hutan sejak tanggal 31 Desember 2010. 

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak  

UM menyampaikan bukti-bukti yang terkait dengan ketelusuran kayu yang diproduksi dari TPn 
hingga ke logpond lokasi muat di Desa Petodaan. 

Realisasi panen kayu IFCC  tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut: 

- Tahun 2017  :  167.054,28 m3 
- Tahun 2018  :  195.383,03 m3 

- Tahun 2019  :  tidak ada produksi 

 Aspek Ekologi  

Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan  

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

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati  

 Telah ada upaya perusahaan untuk memperbaiki habitat flora dan fauna dengan melakukan 
rehabilitasi dengan mempersiapkan anakan lokal namun rehabilitasi belum dapat dilakukan  
disebabkan kondisi areal yang telah di-klaim masyarakat.  Perusahaan masih melakukan 
pemantauan berkala terhadap parameter-parameter flora dan fauna diantaranya keragaman jenis 
tumbuhan, keragaman jenis hewan, serta melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap 
habitat dan species dengan status konservasi penting. 

Perlindungan Hutan  

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

Persyaratan Khusus untuk Hutan Tanaman 

Dalam dokumen RKU hasil revisi, PT. RMP sudah melakukan penataan areal kerjanya: 

- Areal yang ditetapkan untuk tujuan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, 
perlindungan spesies langka dan dilindungi; Berupa KPSL   

- Areal yang memiliki fungsi perlindungan air dan tanah, areal dengan keanekaragaman hayati 
yang khas, dan areal yang memiliki fungsi khusus bagi masyarakat lokal sebagaimana telah 
diidentifikasi dalam standar ini; berupa tanaman kehidupan, Kubah gambut, sempadan sungai.   

- Areal yang memiliki keanekaragaman struktur, baik horisontal maupun vertikal; memastikan 
terjadinya proses-proses alami dan keterkaitan ekologi; menyediakan kecukupan jumlah dan 
distribusi alami spesies asli dan langka, serta keberhasilan regenerasi alaminya; pohon mati yang 
masih berdiri dan yang sudah jatuh, pohon berongga, dll, berupa KPPN dan KPSL.  

Dalam penanganan pengayaan (2017), PT. RMP hanya menggunakan species lokal. PT. RMP juga 
telah membuka akses pemanfaatan hasil hutan non kayu bagi masyarakat lokal dengan teknik 
pemanenan sesuai dengan kearifan lokal. 

Permudaan hutan tanaman industri dilakukan melalui permudaan buatan melalui daur lima tahun 
sesuai dengan luasan kapasitas yang dicantumkan dalam dokumen persencanaan. 
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Terdapat nursery anakan alam di PT. RMP.  Jenis lokal: arang-arang, rengas, punak, bintangur, 
jambu-jambu, meranti, pulai, mahang, ketapang, pasir-pasir, kayu malas, rambutan hutan.  Stock 
bibit mencapai 2.585 batang.  Pada saat kunjungan lapangan, nursery anakan lokal terdapat di 
lingkungan base camp PT. RMP pada titik koordinat 00 07’ 40,6’’N dan 1020 24’ 2” E..  

Bahan kimia yang dipakai: Elang (bahan aktif glifosate), Metsulindo (metil metsulfuron), 
Metsul24WP (metil metsulfuron) , Starane, Agristik.  Bahan kimia tersebut tidak termasuk kedalam 
pestisida yang dilarang dalam standar ini maupun ketentuan pemerintah.   Adapun pupuk yang 
digunakan berupa: Rock phospate, MoP, Borate, Chelate. Regime pemupukan ditentukan oleh R&D 
RAPP, didasarkan site klas.  PT. RMP masuk kedalam site clas LF4 (land fertilizer 4). 

Persyaratan Khusus BVI dalam Kebakaran Hutan dan Lahan 

Selama tiga tahun terakhir tidak pernah terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan (NIHIL). Konfirmasi 
telah dilakukan pada situs Kementrian LHK. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/  pada data satelit 
Terra, Aqua,NPP (LAPAN) dan NOAA (ASMC). Pemantauan Hotpsot dilakukan oleh PT. RMP di kantor 
pusat, dilakukan pula oleh staf di lapangan melalui aplikasi smartphone.  Bila ada indikasi hotspot 
didalam areal maka akan  diverifikasi oleh regu pemadam kebakaran. Disamping pemantauan 
melalui internet, pemantauan dilakukan melalui menara api 1 buah, cctv satu buah serta drone 1 
buah.  

Selama tiga tahun terakhir tidak pernah terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan, sehingga tidak ada 
pengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan.   

Pada saat kunjungan lapangan, terdapat: 

- Struktur organisasi Dalkarhutla PT. RMP yang beranggotakan satu regu inti pemadam kebakaran 
(15 orang) dilengkapi dengan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang lengkap sesuai 
P.32/2016. 

- Agenda patroli Dalkarhutla.   
- SOP pengendalian kebakaran hutan dan lahan nomor: SOP-KAR-001 tanggal revisi 17-10-2016. 

Aspek Sosial  

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat  

Berdasarkan Laporan SIA 2019, di Desa Mak Teduh, sebesar 90% KK memiliki penghasilan yang 
berasal dari perkebunan/pertanian. Terdapat 80 ha yang diidentifikasi sebagai konflik lahan yang 
berada didalam areal PT. RMP yang terdiri atas 74 ha diklaim oleh 19 penggarap lahan dan 6 ha 
belum teridentifikasi penggarapnya. PT. RMP telah berupaya untuk melakukan pendekatan kepada 
pengarap melalui pemetaan areal yang terjadi konflik. Pendekatan persuasif juga sudah dilakukan 
bersamaan dengan patroli rutin sekaligus memberikan pemahaman terhadap penggarap untuk tidak 
memperluas areal garapan. 

PT. RMP telah membuat sejumlah kesepakatan dengan Desa Petodaan, diantaranya adalah: 

- Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Petodaan dengan PT. RMP tanggal 23 
September 2014.  

- Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan PT. RMP dengan Desa Petodaan No. 17 
tangal 19 Desember 2013.  

- MoU antara PT. RMP dengan Kelompok Nelayan Desa Petodaan dalam Program Perikanan Desa 
Petodaan tanggal 28 Desember 2018. 

PT. RMP telah memberikan akses kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan 
yang memiliki fungsi penting secara ekonomi dan ekologi, diantaranya adalah dengan 
memanfaatkan kanal-kanal perusahaan dan sungai Tasik untuk mencari ikan. Beberapa jenis ikan 
yang dimanfaatkan oleh masyarakat disekitar adalah jenis ikan baung, kepar-kepar, lele, lais, dan 
toman. Identifikasi dan monitoring menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk yang dilakukan 
secara rutin atau setiap bulan. 



10 | H a l a m a n  

Berdasarkan hasil review dokumen dan wawancara dengan staf Humas, tidak ditemukan adanya 
nilai budaya (termasuk spiritual) yang berada didalam areal PT. RMP.   Dan tidak ada warga desanya 
yang melakukan kegiatan ritual yang memiliki nilai budaya bagi masyarakat didalam areal PT. RMP. 

PT. RMP telah memiliki SOP Protokol Resolusi Konflik tanggal 06 Mei 2019 (SOP-HUM-008, Revisi ke-
4). PT. RMP juga telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik untuk Semester I 
Tahun 2019. Laporan ini berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.  

Untuk mengantisipasi adanya konflik sosial, PT. RMP telah memiliki struktur organisasi resolusi 
konflik sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT. RMP No. 008/SK/RMP/PKU-I/2019 tanggal 02 
Januari 2018 tentang Struktur Organisasi Resolusi Konflik. Tim Resolusi Konflik terdiri atas 4 orang 
yaitu Manager Camp, Kepala Lapangan, Manager Perencanaan dan Humas. 

Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat  

PT. RMP meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui 
berbagai program pemberdayaan masyarakat (community development) di Desa Petodaan.  
Terdapat dana yang direalisaikan untuk digunakan dalam pelaksanaan 6 kegiatan utama yaitu 
pendidikan, kesehatan, keagamaan, ekonomi, infrastruktur dan prasarana, serta sosial dan 
lingkungan.   

Selain program CD-CSR, PT. RMP juga telah melaksanakan langkah-langkah untuk meminimalkan 
dampak negatif melalui kerjasama dengan Desa Petodaan, yaitu: 

- Kesepakatan Bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Petodaan dengan PT. RMP tanggal 23 
September 2014.  

- Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan PT. RMP dengan Desa Petodaan No. 17 
tangal 19 Desember 2013.  

- MoU antara PT. RMP dengan Kelompok Nelayan Desa Petodaan dalam Program Perikanan Desa 
Petodaan tanggal 28 Desember 2018.. 

Berdasarkan review dokumen (Daftar Kontraktor PT. DKS Mitra Kerja PT. RMP, Oktober 2019) dan 
wawancara dengan staf HRD, jumlah total pekerja kontraktor adalah 78 orang. Dari 4 kontraktor 
yang berkeja di areal PT RMP hanya satu kontraktor yang mempekerjakan tenaga lokal sebanyak 
40% (PT. Melia Indah - kontraktor plantation): 

PT. RMP 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. 

Pemenuhan hak-hak Pekerja  

PT RMP telah berupaya melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pekerjanya dengan bukti-bukti 
sebagai berikut: 

- PT. RMP telah memiliki kebijakan yang terkait dengan jaminan hak-hak pekerja. Hal ini dibuktikan 
dengan tersedianya kebijakan dan komitmen secara tertulis yang berkaitan dengan hak-hak 
pekerja. Terdapat sejumlah prosedur yang terkait dengan hak-hak pekerja. 

- Terdapat Peraturan Perusahaan (PP) periode 2018 – 2020. PP ini telah disahkan oleh Kepala Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor: KPTS.560/DTK-HS/PP/2018/06 tanggal 12 Januari 
2018. PP ini berlaku mulai tanggal 03 januari 2018 sampai dengan 02 Januari 2020. PP ini telah 
memuat semua hak dan kewajiban antara perusahaan dengan pekerja 

- Perusahaan telah mengikutsertakan pekerjanya untuk program BPJS Ketenagakerjaan. Tersedia 
bukti bahwa iuran BPJS Ketenagakerjaan telah dibayarkan secara regular. Namun demikian, 
perusahan belum seluruhnya dapat menunjukkan bukti keikutsertaan dan bukti pembayaran 
iuran BPJS Kesehatan bagi pekerja kontraktor. (Minor) 

- 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 
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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.  

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

- PT. RMP telah memiliki kebijakan tentang kebebasan berserikat yaitu Surat Pernyataan Direktur 
PT. RMP No. 006/RMP/PKU-I/2016 tanggal 04 Januari 2016. PT. RMP telah memberikan 
kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul. Namun demikian, 
PT. RMP tidak memiliki atau tidak membentuk serikat pekerja. 

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

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

- PT. RMP telah memiliki SOP Promosi (SOP-ADM-002 tanggal 20 Januari 2014). Terdapat 
perenncaan promosi karyawan tahun 2018. 

- PT. RMP memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur 18 tahun 
berdasarkan Surat Pernyataan No. 64/RMP/I/2017 tanggal 2 Januari 2017. PT. Dunia Karya Sejati 
(DKS), sebagai mitra PT. RMP, juga telah mengeluarkan tidak mempekerjakan anak dibawah 
umur 18 tahun berdasarkan Surat Pernyataan No. 13/DKS-EXT/LGL/IV/2018 tanggal 9 April 2019. 
Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal PT. RMP. Semua pekerja memiliki umur 
diatas 18 tahun. Umur pekerja terendah 19 tahun dan umur tertinggi 55 tahun.  

- PT. RMP telah menyediakan pekerja dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai  

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  

PT. RMP telah memiliki sejumlah kebijakan terkait dengan K3 dan telah memiliki sejumlah prosedur 
dalam mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3). Tidak ada terjadi kecelakaan pada periode januari – Oktober 2019. 

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

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

PT. RMP juga telah memberikan pelatihan melalui perusahaan kontraktor yaitu berupa kegiatan 
pelatihan yang dilakukan secara langsung di lapangan.  Salah satu kegiatan pelatihan adalah dalam 
bentuk safety induction yang dilakukan oleh pengawas atau mandor kegiatan terhadap pekerjanya. 
Safety induction dilakukan secara rutin pekerja yang baru bergabunug dengan perusahaan. Selain 
itu, dari pihak PT. RMP juga melakukan kunjungan atau inspeksi, seperti inspeksi K3 yang didalam 
kegiatan tersebut juga melakukan pelatihan secara informal terkait dengan K3.   
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Untuk memberikan pelayanan kesehatan, PT. RMP telah menyediakan Klinik yang berada di camp 
induk. Tersedia fasilitas klinik yang cukup memadai. Klinik PT. RMP, melalui PT. DKS ini telah bekerja 
sama dengan Rumah Sakit Awal Bros A Yani terkait dengan kerjasama jasa pengelolaan klinik dan 
program pelayanan kesehatan. 

PT. RMP juga telah menugaskan kunjungan dokter bekerja sama dengan bagian HSE untuk 
kunjungan rutin ke camp-camp kontraktor yang dilakukan setiap sebulan sekali (Laporan Kunjungan 
Tim Kesehatan dan K3L) yang dilakukan setiap bulan (Periode Januari – Oktober 2019).. 

PT. RMP 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 camp kontraktor (Check List Inspeksi K3 Periode Januari – Oktober 2019). 

PT. RMP juga telah melakukan pemeriksaan APAR yang rutin dilakukan setiap bulan di camp induk. 
Terdapat 10 tempat APAR yang dilakukan pemeriksanaan. Hal ini telah dilaporan dalam Laporan 
Bulanan Pemeriksaan APAR Periode 2019. 

PT. RMP 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.  

PT. RMP telah memiliki P2K3 dan i tenaga K3 yang kompeten atas nama Raen Sanny L. Roy dengan 
No. Reg. 44272/PK3/AJ/14/2018/P1 tanggal 24 Mei 2019 sesuai dengan Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan No. KEP.P.8281/NAKER-BINWASK3/V/2019 tanggal 24 Mei 2019. 

PT. RMP juga telah menyusun P2K3 secara regular setiap 3 bulan sekali. Dokumen laporan P2K3 
terakhir yang dibuat periode Juli – September 2019. Laporan ini telah diserahkan kepada Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau pada tanggal 23 Oktober 2019.  

PT. RMP telah melakukan audit SMK3 pada tanggal 12-13 Maret 2019. Audit SMK3 ini dilakukan oleh 
Surveyor Indonesia. Beradsarkan Berita Acara Pelaksanaan Audit SMK3 PP 50 Tahun 2012 No. BA-
003/SMK3-RMP/SIPKU/III/20119 tanggal 13 Maret 2019. Final audit SMK3 dengan tingkat audit 
lanjutan 166 kriteria dengan tingkat pencapaian penerapan sebesar 86,75%.  Namun demikian, 
Laporan Audit SMK3 tersebut belum dapat ditunjukkan pada saat audit dilakukan (Observasi). 

VERIFIKASI PENUTUPAN TEMUAN AUDIT SEBELUMNYA 

Berdasarkan hasil verifikasi progres penutupan ketidaksesuaian (NC) pada saat audit penilikan ke-2 
menunjukkan bahwa dari 4 ketidaksesuaian (NC) sebanyak 2 NC dapat ditutup, 1 NC ditutup dengan 
observasi, dan 1 NC belum dapat ditutup. 

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT  

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

No 
IFCC 

Indicator 
NC Description 

Minor/ 
Major 

Timeline for 
implementation 

1.  1.10 

Persayaratan ini menjadi temuan (NC Minor 1) pada 
audit terdahulu, dimana terdapat 3 (tiga) orang Ganis 
PHPL yang telah melebihi ketentuan masa 
perbantuan dari pemegang izin lainnya, yaitu Dedi 
Alfiansyah Alie (Ganis Kurpet), Suherman (Ganis 
Nenhut) dan Goman Sitorus (Ganis  Canhut). 
Berdasarkan hasil verifikasi audit sertifikasi tahun 
2019 ini masih dijumpai habisnya masa peminjaman 
Ganis PHPL, yaitu: 
1. Ganis PHPL-Nenhut atas nama Suherman. 

Major 1  

Tindakan koreksi dan 
tindakan perbaikan 
dilakukan dalam 
waktu 3 bulan.  



13 | H a l a m a n  

Nomor Reg:  01944-03/NENHUT/III/2018; 
Masa berlaku 13-06-2019 s/d 12-06-2022. 
Sesuai dengan Surat Kepala BPHP Wilayah III 
Pekanbaru Nomor S.19/BPHP III/P3HP/1/2019 
tanggal 11 Januari 2019, persetujuan masa 
mempekerjakan GanisPHPL Nenhut a.n 
Suherman untuk ditempatkan dan ditugaskan di 
PT RMP selama 6 bulan terhitung sejak surat 
ditandatangani. 

2. Ganis PHPL-Kurpet atas nama Dedi Alfiansyah 
Alie. 
Nomor Reg:  02138-03/KURPET/III/2016; 
Masa berlaku 13-06-2019 s/d 12-06-2022. 
Sesuai dengan Surat Kepala BPHP Wilayah III 
Pekanbaru Nomor S.16/BPHP III/P3HP/1/2019 
tanggal 11 Januari 2019, persetujuan masa 
mempekerjakan GanisPHPL Kurpet a.n Dedi 
Alfiansyah Alie ditempatkan dan ditugaskan di PT 
RMP selama 6 bulan terhitung sejak surat 
ditandatangani. 
Saat ini Ganis yang bersangkutan ditempatkan 
ditugaskan kepada PT MTS. 

2.  1.3 

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

Minor 1  

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

3.  1.13 

Pada saat audit dilakukan, PT. RMP belum dapat 
menunjukkan bukti perjanjian yang telah ditanda 
tangani oleh kedua belah pihak antara PT. Dunia 
Karya Sejati (DKS) dengan kontraktor PT. Melia Indah, 
PT. Sehati Seiya Sekata, PT. Satu Hati Satu Tujuan dan 
PT. Rajita Auza Prima. 

Minor 2  

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

4.  3.3 

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

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

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

Minor 3  

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

5.  6.1  

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

Minor 4  

Usulan tindakan 
koreksi dan tindakan 
perbaikan dilakukan 
dalam waktu 3 bulan 
dan verifikasi pada 
audit selanjutnya 
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6.  7.1  

a. Hasil pemantauan vegetasi pada Laporan 
Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I tahun 
2019 PT. RMP didapatkan informasi bahwa 
klasifikasi status konservasi belum disesuaikan 
dengan Permen LHK No. P.106 tahun 2018. 

b. Pemantauan yang dilakukan masih pada taksa 
pohon, PT. RMP belum melakukan inventarisasi 
flora pada taksa lainnya. 

Minor 5  

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

7.  7.2  

Belum ada realisasi di Tahun 2018 dan 2019 yang 
ditujukan untuk memperbaiki habitat satwa melalui 
pengayaan tanaman sebagai pakan satwa sesuai yang 
disyaratkan dalam standar ini serta langkah 
pengelolaan pada dokumen lingkungan. 

Minor 6  

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

8.  11.1 

PT. RMP telah mengikutsertakan pekerjanya untuk 
program BPJS Ketenagakerjaan. Tersedia bukti bahwa 
iuran BPJS Ketenagakerjaan telah dibayarkan secara 
regular. Namun demikian, perusahan belum 
seluruhnya dapat menunjukkan bukti keikutsertaan 
dan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi 
pekerja kontraktor. 

Minor 7  

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

Observation: 

1.  1.14 

Sampai dengan November 2019 PT RMP belum 
melaksanakan pemeliharaan batas, dan menurut 
Manager Camp, sebagian patok batas di sebelah 
Barat yang berbatasan dengan  Perkebunan PT 
Mekarsari Alam Lestari banyak yang hilang. 
Perlu dipastikan bahwa pada saat audit berikutnya, PT 
RMP melakukan pemeliharaan batas yang dibuktikan 
dengan adanya laporan pemeliharaan batas luar 
(konsesi), hingga adanya keputusan terkait tata batas 
dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. 

Obs 1   

2.  2.3 

▪ Untuk memenuhi kekurangan muatan dokumen 
rencana kelola, PT. RMP menyampaikan Suplisi 
RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026 yang 
disetujui oleh Direktur PT RMP pada tanggal 8 
Januari 2018 di Pekanbaru.  Suplisi memuat : 
1. Pendahuluan. 
2. Visi, Misi dan Tujuan Pengelolaan Hutan. 
3. Monitoring Pertumbuhan. 
4. Pemanenan Lestari. 
5. Dinamika Sosial. 
Namun belum memuat informasi tentang 
rencana penelitian dan pengembangan 
sumberdaya hutan untuk mendukung 
pengelolaan hutan yang lestari 

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

Obs 2   

3.  4.1 

Berdasarkan penjelasan Manager Camp, terhambatnya 
proses tata batas PT RMP disebabkan oleh hilangnya 
dokumen tata batas di BKPH Wil XII Tanjung Pinang pada 
saat proses pemindahan dokumen ke BPKH Wil XIX 
Pekanbaru. 
PT RMP telah memohon arahan kepada BPKH Pekanbaru 
sebagaimana Surat Direktur PT RMP tanggal 5 Maret 2019  
kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan  Tata Lingkungan 

Obs 3   
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cq Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan 
Hutan perihal Mohon Arahan atas Hasil Penataan Batas 
Areal Kerja IUPHHK-HTI PT RMP. Sampai dengan 
pelaksanaan audit Resertifikasi (14-16 November 2019) 
belum ada surat balasan dari instansi yang bersangkutan. 
PT RMP perlu memastikan kejelasan proses penyelesaian 
tata batas ini pada saat audit berikutnya. 

4.  8.4 

Jumlah personil regu brigdalkarhutla yang telah memiliki 
sertifikat pelatihan dalkarhutla di PT. RMP adalah 8 orang 
sehingga masih terdapat 7 orang personil yang belum 
memiliki sertifikat pelatihan dalkarhutla. 

Obs 4   

5.  12.7 

PT. RMP telah melakukan audit SMK3 pada tanggal 
12-13 Maret 2019. Audit SMK3 ini dilakukan oleh 
Surveyor Indonesia. Berdasarkan Berita Acara 
Pelaksanaan Audit SMK3 PP 50 Tahun 2012 No. BA-
003/SMK3-RMP/SIPKU/III/20119 tanggal 13 Maret 
2019. Final audit SMK3 dengan tingkat audit lanjutan 
166 kriteria dengan tingkat pencapaian penerapan 
sebesar 86,75%.  Namun demikian, Laporan Audit 
SMK3 tersebut belum dapat ditunjukkan pada saat 
audit dilakukan. 

Obs 5   

 

Rekomendasi Sertifikasi 

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

2. Scope areal sertifikasi IFCC masih sama dengan saat audit penilikan kedua yaitu seluas ±8.030 
Ha dari Total Konsesi seluas ±8.030 Ha (Luas sesuai dengan SK.65/MENHUT-II/2007 tanggal 23 
Februari 2017). Tidak ada areal konversi hutan alam menjadi hutan tanaman setelah tanggal 31 
Desember 2010. Lokasi areal kerja berada Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. 

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

 


