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IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI 

 

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

2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B 

3. Alamat : Menara Bidakara 2, 11th-12th Floor  Jl. Jend. Gatot 
Subroto Kav. 71-73 Jakarta 12870, Indonesia. 

4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-290 69411 

Fax. +62-837 08717 

5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur : Bpk. Lontung Simamora 

Manajer Produk : Bpk. Happy Tarumadevyanto 

Manajer Teknis : Bpk. Bayu Abirowo 

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

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

Bpk. Achmad Djazuli (Auditor Produksi) 

Bpk. Hangga Prihatmaja (Auditor Ekologi)  

8. Tim Keputusan Sertifikasi : XXXXX 

XXXXX 
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IDENTITAS PERUSAHAAN 

 

1.  Nama of Organisasi/Auditee : PT. Toba Pulp Lestari Tbk. 

2.  Alamat Perusahaan : Desa Sosor Ladang, Pangembosan, Kecamatan 
Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi 
Sumatera Utara. 

3.  Pendirian Perusahaan : Akte pendirian perseroan No. 329 tahun 1983 
tertanggal 26 April 1983 oleh Notaris Misahardi 
Wilamarta SH di Jakarta. Pengesahan oleh Keputusan 
Menteri Kehakiman No. 02-5130-HT01-01 tanggal 26 
Juli 1983. 

4.  SK IUPHHK-HT : SK IUPPHK-HTI PT. Toba Pulp Lestari No. 
SK.179/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2017 tanggal 04 April 
2017 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan 
Menteri Kehutanan No. 493/KPTS-II/1992 tanggal 01 
Juni 1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HTI 
kepada PT. Inti Indorayon Utama seluas 185.016 Ha. 

5.  Lokasi Konsesi : Kabupaten Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Tapanuli 
Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak 
Bharat, Tapanuli  Tengah, Tapanuli Selatan, Padang 
Lawas Utara dan Kota Padang Sidempuan, Provinsi 
Sumatera Utara. 

6.  Luas Konsesi : 185.016 Ha 

Sektor Aek Nauli  : 98o50’00”- 99o10’00” BT dan 02o40’00”- 02o50’00” LU 

Sektor Habinsaran : 99o05’00”- 99o18’00” BT dan 02o07’00”- 02o21’00” LU 

Sektor Aek Raja : 98o42’00”- 98o58’00” BT dan 01o54’00”- 02o15’00” LU 

Sektor Tele : 98o20’00”- 98o50’00” BT dan 02o15’00”- 02o50’00” LU 

Sektor Tapanuli Selatan : 99o13’00”- 99o33’00” BT dan 01o15’00”- 02o15’00” LU 

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

8.  Spesies : Eucalyptus spp. 

9.  Rencana Tata Ruang : 1. Kawasan Lindung 49.540 Ha 

2. Areal Tanaman Pokok 76.918 Ha 

3. Areal Tanaman Kehidupan 58.558 Ha 
 

10.  Pimpinan Perusahaan : Bpk. Vinod Kesavan 

11.  Penanggung Jawab Sertifikasi 
IFCC 

: Bpk. Vinod Kesavan 
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RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN 

 

Ruang Lingkup Sertifikasi : Pengelolaan Hutan Lestari PT. Toba Pulp Lestari Tbk dengan areal 
sertifikasi seluas 177.548 Ha dari total luas 185.016 Ha (SK.179/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2017 
tanggal 04 April 2017) Hutan Tanaman jenis Eucalyptus spp yang terletak di Kabupaten 
Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, 
Pakpak Bharat, Tapanuli  Tengah, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara dan Kota Padang 
Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara. 

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

Unit pengelola hutan : Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 185.016 Ha yang terdiri dari: 

- Kawasan Lindung seluas 49.540 ha (26,8%), meliputi: 
o Sempadan Sungai seluas 3.465 ha (1,9%) 
o Fungsi Ekosistem Gambut seluas 269 ha (0,2%) 
o KPPN seluas 1.009 ha (0,5%) 
o KPSL seluas 19.899 ha (10,8%) 
o Buffer Zone seluas 1.77 ha (0,6%) 
o Slope > 40% seluas 22.089 ha (11,9%) 
o Skoring dengan nilai ≥ 175 seluas 1.732 ha (0,9%) 

- Areal Tanaman Pokok seluas 76.918 ha (41,6%), meliputi: 
o Gambut dengan Fungsi Budidaya seluas 198 ha (0,1%) 
o Mineral seluas 76.720 ha (41,5%) 

- Areal Tanaman kehidupan seluas 58.558 ha (31,7%). 

Produk cakupan sertifikasi : Kayu bulat spesies Eucalyptus spp untuk produksi bubur kertas. 

Konsultasi pemangku kepentingan : Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan 
sebelum audit dilaksanakan. Dari hasil konsultasi tersebut beberapa informasi yang perlu 
dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, antara lain: 

- Penyelesaian klaim dan konflik lahan 
- Dampak lingkungan kegiatan pembangunan tanaman 
- Penentuan dan penataan batas konsesi  
- Pertemuan dan sosialisasi kepada masyarakat 
- Pembinaan masyarakat di sekitar konsesi 
- Kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat (tanaman kehidupan dan kebun rakyat) 
- Peningkatan mata pencaharian masyarakat dari sumberdaya hutan 
- Perlindungan dan pengamanan hutan dari kegiatan illegal 
- Kerjasama dengan organisasi masyarakat dan LSM 
- Proses hukum dan issue kriminalisasi warga masyarakat 
- Konversi hutan yang dilakukan oleh perusahaan 
- Peningkatan peran Tim Independen yang dibentuk Gubernur Sumatera Utara 

Sosial Ekonomi : Terdapat 119 desa binaan di Ring I  program CD perusahaan, yang tersebar di 
34 Kecamatan (Girsang Sipangan Bolon, Dolok Panribuan, Jorlang Hataran, Pematang Sidamanik, 
Hatonduhan, Bandar Pasir Mandoge, Silaen, Laguboti, Parsoburan, Borbor, Siborong-borong, 
Sipahutar, Tarutung, Parmonangan, Pagaran, Dolok Sanggul, Parlilitan, Pollung, Sijamapolang, 
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Bakti Raja, Harian Boho, Parbuluan, Siempat Rube, Sorkam, Pasaribu Tobing, Kolang, Sipirok, 
Angkola Timur, Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Hulu Sihapas, Batang Onang, PSP Angkola Julu, 
PSP Hutaimbaru) dan 12 Kabupaten (Simalungun, Asahan, Toba Samosir, Tapanuli Utara, 
Humbang Hasundutan, Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang 
Lawas Utara, Kota Padang Sidempuan).  PT. Toba Pulp Lestari sudah melaksanakan studi penilaian 
dampak social tahun 2016 untuk 4 Sektor Unit Pengelolaan Hutan dan studi FPIC/Padiatapa pada 
26 Desa di tahun 2016. Masyarakat di sekitar dan atau di dalam areal kerja perusahaan mayoritas 
berasal dari suksu Batak Toba dan kelompok-kelompok suku Batak lainnya seperti Mandailing, 
Simalungun, Pakpak, Karo.  Sebagian kecil masyarakat lainnya berasal dari suku pendatang 
seperti Aceh, Minangkabau dan suku-suku lainnya di Sumatera, suku Jawa, Cina dan beberapa 
etnis lain.  Kepadatan penduduk desa-desa di sekitar areal kerja termasuk rendah dengan rata-
rata kepadatan penduduk sebesar 10 jiwa/km2.  Mata pencaharian masyarakat umumnya 
bergantung pada sektor perkebunan  terutama kopi sebanyak 55%, coklat 8,5% pertanian lain 
18% (padi, sayur, palawija), petani kemenyan 2,5% dan lainnya sebanyak 16% di bidang 
peternakan, perikanan, perdagangan, industri kecil dan sektor jasa lainnya.  Terdapat pengakuan 
11 masyarakat wilayah adat dalam areal kerja PT. Toba Pulp Lestari yang masih perlu dilakukan 
identifikasi keberadaannya sebagai masyarakat adat dan memiliki hak-hak masyarakat adat 
berdasarkan peraturan yang berlaku. 

PT. Toba Pulp Lestari sudah melaksanakan program CD (Pembinaan Masyarakat Desa 
Hutan/PMDH) yang sebelum tahun 2015 dilaksanakan melalui Pemerintah Kabupaten langsung, 
dan sejak tahun 2015 ditangani oleh perusahaan sendiri dengan pengawasan oleh Tim 
Independen (SK Gubernur No. 188.44/210/KPTS/2015 tanggal 12 Juni 2015).  Sebagai contoh 
laporan Implementasi CD/CSR 1% Net Sales PT. TPL tahun buku 2010 dan 2011 di Kabupaten Toba 
Samosir (dilaksanakan tahun 2015 oleh PT. TPL) untuk 13 Kecamatan dengan anggaran sebesar 
Rp. 5.355.893.388,- dan laporan pelaksanaan community development PT. TPL tahun anggaran 
2012 dan 2013 (dilaksanakan tahun 2015) di Kab. Simalungun sebesar Rp. 564.710.291,-.  
Program CD/CSR dilaksanakan untuk bidang Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengembangan 
Ketrampilan, bidang Pendidikan dan Kebudayaan, bidang Kesehatan, bidang Infrastruktur dan 
bidang Sosial.  

PT. Toba Pulp Lestari sudah melakukan pemetaan dan monitoring konflik serta menunjukan 
perkembangan penyelesaian klaim lahan periode 2015-2017 dimana tahun 2017 total sisa klaim 
lahan tahun sebelumnya sebanyak 2.700, terjadi pertambahan klaim 389 dan terselesaikan 223 
kasus.  Dalam penyelesaian kasus PT. Toba Pulp Lestari telah menunjukan melalui 
perjanjian/MoU pembangunan tanaman kehidupan, kemitraan kerjasama perkebunan rakyat 
dan kerjasama dengan kontraktor lokal. Selain itu PT. Toba Pulp Lestari juga memberikan 
kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar, hal ini terlihat dari data pekerja di semua Sektor 
mempekerjakan masyarakat setempat (kegiatan nursery, penanaman dan penebangan).  
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RINGKASAN AKTIFITAS AUDIT 

 

Kegiatan Waktu Catatan Ringkasan 

Pengumuman publik 09 September 2017 Pengumuman public pertama dan 
konsultasi pemangku kepentingan dimulai. 

05-06 Oktober 2017 Konsultasi pemangku kepentingan kedua 
untuk memperoleh masukkan lain dari 
pemangku kepentingan setempat. 

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

Audit tahap 1 26-28 April 2017 Audit Dokumen  

Re-Audit tahap 1 - Audit Lapangan 

Audit tahap 2 09-14 Oktober 2017 Audit Lapangan 

Keputusan sertifikasi XXXX Keputusan pemberian sertifikat 

Audit Penilikan 1 -  

Audit Penilikan 2 -  
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RINGKASAN HASIL AUDIT 

 

Hasil: 

Perusahaan telah memperoleh ijin yang sah sebagai perseroan terbatas berdasarkan bukti Akta 
Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 
Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehubungan dengan 
kewajiban keuangan, perusahaan terbukti telah menyelesaikan semua kewajiban pajak (PPh 21, 
PPh 15, PPh 25, dan PBB), iuran HTI (SPP-IUPHHK), dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

Perusahaan telah memperoleh izin yang sah untuk mengelola area konsesi seluas 185.016 Ha 
sebagai Hutan Tanaman, dengan izin konsesi terakhir dari Menteri Lingkungan hidup dan 
Kehutanan No.SK.179/Menlhk/Setjen/HPL.0/4/2017 tanggal 04 April 2017. 

Sesuai dengan peraturan tentang kehutanan, perusahaan telah menyusun IHMB, Rencana Kerja 
Usaha (RKU) periode 2010-2019, Draft Rencana Kerja Usaha (RKU) periode 2017-2026 dan 
Rencana Kerja Tahunan (RKT 2017) yang disetujui oleh manajemen perusahaan secara mandiri 
karena perusahaan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan 
lestari (PHPL). Rencana kerja tahunan menetapkan areal yang akan ditebang dan ditanam 
kembali pada tiap tahun kalender. Perusahaan sudah menyelesaikan kewajiban tata batas 
kawasan di lapangan sejauh 752,4 kilometer. 

Ditemukan bahwa rencana tata ruang sudah mengikuti peraturan/perundangan dan dipastikan 
perusahaan telah mengelola konsesi hutan seluas 185.016 Ha yang terdiri dari 49.540 Ha 
kawasan lindung (26,8%), 76.918 Ha areal tanaman pokok (41,6%), dan 58.558 Ha areal tanaman 
kehidupan (31,7%). 

Dalam proses audit ditemukan bahwa perusahaan telah memastikan bahwa nilai-nilai 
keanekaragaman tertinggi (NKT) telah diidentifikasi, termasuk nilai-nilai lingkungan, sosial, dan 
ekonomi. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan HCV tahun 2016 untuk areal seluas 29.142,54 
ha. Selain itu konsesi PT. Toba Pulp Lestari didominasi lahan mineral dengan sebaran 99,74% dan 
0,3% lahan gambut. 

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

Kegiatan identifikasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilakukan secara periodik enam bulan 
sekali dan dilaporkan dalam laporan Monitoring dan Evalusi Rencana Pengelolaan dan 
Pemantauan Flora dan Fauna. Dalam laporan tersebut flora dan fauna yang dicatat dikategorikan 
kedalam klasifikasi dilindungi, tidak dilindungi, (kategori PP), Appendix I dan Appendix II (CITES) 
dan jarang, langka dan terancam/hampir punah (Redlist IUCN). 
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Perusahaan sudah memenuhi persyaratan organisasi, peralatan dan sumberdaya manusia untuk 
melindungi hutan dari kebakaran. Struktur organisasi tertuang di dalam struktur Brigdalkarhutla 
di setiap Sektor, seluruh personil yang tercantum dalam struktur Brigdalkarhutla di atas sudah 
memperoleh pelatihan penanganan karhutla.  Sistem penanganan Karhutla dituangkan di dalam 
prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.  Perusahaan juga telah mengikutsertakan 
masyarakat secara aktif ke dalam kegiatan penanganan karhutla, hal ini ditunjukkan melalui surat 
Keputusan pembentukan Lembaga Konservasi Desa (LKD) dan Masyarakat Peduli Api (MPA).  
Untuk mendukung kegiatan patroli karhutla yang efektif antara tim patroli gabungan TPL dengan 
MPA telah disiapkan peta lokasi rawan kebakaran skala 1:40,000, dan dalam hal peningkatan 
kapasitas masyarakat dalam penanganan karhutla, TPL telah memberikan pelatihan untuk MPA.  
Kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran dilaporkan melalui laporan RKL/RPL 
setiap semester.  Data karhutla yang dilaporkan di dalam RKL/RPL di tahun 2017 tercatat 3,21 Ha.  
Perusahaan juga menerapkan sistem Fire Danger Rating (FDR) sebagai upaya pencegahan 
kebakaran hutan.  

Perusahaan telah melakukan sosialisasi Visi, Misi, rencana tahunan, batas-batas konsesi, serta 
pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan dan program CD yang dilaksanakan kepada  
desa-desa di dalam dan di sekitar konsesi.  

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

Untuk mendukung berjalannya sistem dan prosedur yang telah dikembangkan, perusahaan 
diketahui telah melakukan berbagai pelatihan. Hal ini terlihat dari daftar program pelatihan 
tahun 2016 dengan total target 646 orang dan realisasi 598 orang (93%) terdiri dari Training Non 
Technical 39 jenis training dengan target 528 orang, realisasi 489 orang (93%) dan Training 
Technical 29 jenis training dengan target 118 orang, realisasi 109 orang (92%).  Sedangkan tahun 
2017 direncanakan training untuk target 1.012 orang meliputi Training Non Technical 25 jenis 
training dengan target 915 orang, dan  Training Technical 8 jenis training dengan target 97 
orang, termasuk pelatihan untuk pekerja kontraktor. 

 

Verifikasi Beberapa Issue Stakeholders: 

Issue stakeholders selengkapnya dituangkan dalam laporan audit PT. Toba Pulp Lestari. 

Issue Stakeholders Verifikasi Pada Saat Audit 

Penyelesaian klaim lahan masyarakat adat 
“Pandumaan-Sipituhuta” di Kecamatan Pollung, 
Kabupaten Humbang Hasundutan. 

 

Sudah ada Keputusan Menteri LHK No. 
SK.923/Menlhk/Sekjen/HPL.0/12/2016 dimana 
areal  seluas 5.172 ha difasilitasi bagi masyarakat 
hukum adat. Pemerintah Kabupaten dan 
Kecamatan dilibatkan dalam kepanitiaan tata 
batas areal seluas 5.172 Ha untuk dikeluarkan dari 
konsesi TPL. 

Kegiatan PT. TPL mempengaruhi terganggunya 
daerah tangkapan air yang menyebabkan sering 

- Secara geografis posisi areal konsesi PT. TPL 
tidak sepenuhnya berada di hulu sungai yang 
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banjir, infrastruktur jalan menjadi rusak saat 
panen dan transportasi terganggu dikarenakan 
truk yang digunakan sangat banyak, serta pernah 
terjadi pencemaran air karena menggunakan 
“obat rumput”. 

dapat menjadi penyebab banjir dan tidak 
ditemui beroperasi di daerah greenbelt dan 
DAS.  Di dalam AMDAL PT Toba Pulp Lestari 
telah diatur terkait zonasi kawasan greenbelt 
sebagai tangkapan air di areal hutan tanaman 

- Telah dibuat kesepakatan penanganan 
angkutan kayu antara TPL, Pemerintah 
Kabupaten Humbahas, Polres, Perwakilan 
Masyarakat dan Mitra perusahaan. 

- Areal konsesi TPL hampir semuanya 
berbatasan dengan perkampungan/ 
pemukiman/perladangan, dan adanya akses 
jalan yang dibuka perusahaan juga 
dimanfaatkan masyarakat. 

- Perusahaan telah mengidentifikasi sumber-
sumber air yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat dan melakukan pengkayaan 
tanaman di areal yang dimaksud. 

- Seluruh dampak kegiatan operasional telah 
dibuat rencana pengelolaan dan pemantauan 
dan dievaluasi secara berkala dengan 
membandingkan seluruh parameter 
lingkungan terhadap baku mutu lingkungan 
serta dilaporkan di Laporan RKL/RPL. 

Kegiatan penataan batas sebagai salah satu 
bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh 
pengakuan eksistensi areal IUPHHK-HT baik oleh 
masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun 
oleh instansi terkait tidak dilakukan secara 
partisipatif sehingga tidak ada kejelasan 
mengenai Pal batas yang menjelaskan areal 
tersebut telah disepakati bersama, terutama 
dengan masyarakat. 

- PT. TPL sudah melakukan penataan batas 
konsesinya yang dibuktikan dengan laporan 
tata batas sepanjang 752,4 km yang diketahui 
oleh BPKH.  

- Setiap kali ada penebangan sesuai RKT lebih 
dahulu dibuat penanda batas 
(Mikroplanning). Penebangan dilakukan 
sampai tanda batas, dan setelah dilakukan 
penebangan selanjutnya dilakukan penilaian 
lingkungan. 

- PT. TPL melaksanakan sosialisasi RKT setiap 
tahun sesuai dimana Desa-desa RKT berjalan, 
termasuk disosialisasikan mengenai lokasi 
dan batas kegiatan pemanenan yang akan 
dilakukan dengan menyertakan tokoh 
masyarakat. 

- Pihak PT. TPL sebaiknya melakukan 
koordinasi terlebih dahulu dengan 
pemerintah serta masyarakat setempat 
setiap melaksanakan kegiatan yang 
berhubungan dengan masyarakat. 

- Berdasarkan temuan lapangan, PT TPL masih 
memiliki persoalan terkait tidak adanya 
sosialisasi dan konsultasi menyeluruh dalam 
permintaan persetujuan masyarakat adat 

- PT. TPL sudah melakukan sosialisasi 
penanaman dan pemanenan di areal 
konsesinya, dan saat ini telah melakukan FPIC 
di areal PKR/PIR sebagai sosialisasi awal 
sebelum adanya kesepakatan awal dengan 
masyarakat untuk pemanfaatan lahan. 

- PT TPL sudah melakukan komunikasi dan 
membina hubungan dengan masyarakat 
melalui kegiatan social seperti gotong royong, 
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yang memiliki kepentingan langsung atas 
lahan yang akan dimanfaatkan. 

acara adat/pesta dan kegiatan lainnya yang 
sifatnya berkesinambungan dengan 
masyarakat.  Mulai tahun 2014 dengan 
melakukan natal ceria, dan tahun 2016 sudah 
dilakukan safari natal di desa-desa sekitar 
perusahaan. 

- PT. TPL memiliki rencana meningkatkan 
komunikasi dengan desa-desa di sekitar 
konsesi.  

PT. TPL belum melaksanakan pembinaan 
masyarakat dan alokasi 20% areal yang 
seharusnya dijadikan tanaman kehidupan. 

- PT TPL sudah melakukan kewajiban terhadap 
masyarakat melalui alokasi dana CD dan juga 
melalui pemberdayaan masyarakat local 
menjadi mitra dan pekerja. 

- Saat ini dana CSR dikelola langsung oleh TPL 
berdasarkan rekomendasi Tim Independen, 
TPL perlu melakukan koordinasi dengan 
Pemerintah Kabupaten (aparat pemerintah) 
untuk juga mendapat masukan dan 
memberikan laporan implementasi ke 
Pemerintah Kabupaten, sehingga program 
CSR juga diketahui dan melibatkan 
Pemerintah. 

- PT. TPL telah melakukan kerjasama dengan 
masyarakat yang berada di dalam konsesi 
yang dikenal dengan tanaman kehidupan. 

- Perusahaan sudah merencanakan program 
CD tahun 2017 yang disampaikan kepada Tim 
Independen kemudian diberikan kepada 
Gubernur Sumatera Utara dan diteruskan 
kepada 10 Kabupaten penerima Dana CD, 
serta berkoordinasi dengan  Pemerintah 
Kabupaten penerima dana CD. 

PT Toba Pulp Lestari juga melakukan penebangan 
hutan kemenyan yang merupakan hutan yang 
diklaim sebagai hutan adat milik masyarakat. 

- Sudah dibuktikan adanya kesepahaman/MoU 
dengan petani kemenyan. 

- Tahun 2009 sudah ada kesepahaman dan 
kesepakatan antara pemerintah Kabupatem 
Humbang Hasundutan (Bupati, Ketua DPRD, 
Kapolres, Kejaksaan Humbahas) dan PT TPL 
terkait penanganan kemenyan, dimana 
kemenyan yang ada dikonsesi tidak diganggu 
dan PT. TPL sudah melakukan pengayaan bibit 
kemenyan. 

Sedang dalam proses hukum, tercatat pengaduan 
PT. TPL atas warga Masyarakat Adat Oppu Bolus, 
Desa Sabungan Huta V, Kecamatan Sipahutar, 
Tapanuli Utara. 

- Pengaduan PT. TPL atas warga Masyarakat 
Adat Oppu Bolus sudah diselesaikan secara 
kekeluargaan (perdamaian). 

- PT. TPL tidak selalu melaporkan kasus kepada 
pihak yang berwajib jika kasus masih bisa 
diselesaikan dengan cara musyawarah 
mufakat (kekeluargaan). 
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PT. TPL dapat berkerjasama dengan organisasi-
organisasi dan LSM yang ada. 

PT TPL sedang melakukan identifikasi organisasi 
yang dapat bekerjasama untuk pemberdayaan 
masyarakat. 

Konversi hutan yang dilakukan oleh PT TPL 
berdasarkan hasil analisis perubahan tutupan 
hutan alam 2009-2013 adalah sekitar 4.600 
hektar. 

PT. TPL memang melakukan konversi hutan (log 
over area), luas konversi hutan setelah tahun 2010 
yang tidak dapat dimasukan dalam scope sertifikasi 
IFCC seluas 7.568 Ha. 

 

Temuan: Terdapat 13 temuan ketidaksesuaian, dimana terdiri dari 2 ketidaksesuaian major 
(utama) yang sudah ditutup pada tanggal 01 Desember 2017, dan 11 ketidaksesuaian minor 
(kecil) yang telah dibuat usulan tindakan perbaikan yang akan diverifikasi pada saat surveillance 
audit/audit penilikan. 

No 
Persyaratan 

Standar IFCC 
Ketidaksesuaian Status 

1 11.3 Pada saat audit dilaksanakan masih ada upah pekerja yang 
dibayarkan oleh Kontraktor dibawah upah minimum (Rp. 
2.094.123,31), sample: pada perjanjian kerja pekerja salah 
satu Manpower Kontraktor upah pekerja Rp. 1.137.000,- s/d 
Rp. 1.712.000,-.   Dan hasil wawancara pekerja nursery masih 
ditemui ada pekerja yang menerima upah dari kontraktor 
sebesar Rp. 1,7 juta dan Rp. 1,8 juta untuk 25 hari kerja 
(penjelasan pekerja hanya 3 kontraktor dari 18 kontraktor 
yang membayarkan upah Rp. 2,1 juta untuk 25 hari kerja). 

Ditutup 

2 11.7 Pada saat audit dilaksanakan ditemui dalam daftar tenaga 
kerja kontraktor plantation, pekerja dibawah usia kerja (18 
tahun), sample:  Ambrosius Manalu usia 16 tahun 11 bulan 
(tanggal lahir 09 November 2000), Pospari Sihite usia 15 
tahun 2 bulan (tanggal lahir 24 Agustus 2002), Hendra 
Silaban usia 16 tahun (tanggal lahir 11 Oktober 2001). 

Ditutup 

3 2.2 UM telah menyiapkan dokumen rencana kelola melalui 
penyusunan : 

- Revisi RKU Periode 2010-2019 yang disahkan beserta 
petanya; 

- Untuk melengkapi dokumen Revisi RKU Periode 2010-
2019, UM telah menyusun dokumen Suplemen 
RKUPHHK-HTI Perode 2010-2019. Dalam dokumen tidak 
dijelaskan tahun penyusunan dan tidak ada legalitas dari 
manajer puncak.  

- Draft RKU Periode 2017-2026 beserta peta yang masih 
dalam proses pengesahan di Kemeterian LHK 

UM belum melaksanakan rencana kelola yang disusunnya 
sebagaimana bukti berikut ini : 

Rencana Penanaman Tanaman Pokok. 

Ditutup 
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No. Tahun Revisi RKU 
2010-2019 
Tahun 2013 
(Hal III-42) 

Suplemen 
RKU  2010-

2019 
Thn 2016 

RKT 

1 2011 10.525 - 16.745 

2 2012 10.048 - 19.220 

3 2013 16.008 - 16.230 

4 2014 13.557 - 20.139 

5 2015 14.220 - 17.870 

6 2016 10.994 - 15.708 

7 2017 15.814 - 9.121 

Rencana Pemanenan Tanaman Pokok 

No. Tahun Revisi RKU 
2010-2019 
Tahun 2013 
(Hal III-50) 

Suplemen 
RKU  2010-

2019 
Thn 2016 

RKT 

1 2011 10.525 - 13.345 

2 2012 9.527 - 16.171 

3 2013 24.081 - 13.963 

4 2014 16.190 - 17.049 

5 2015 16.219 - 15.995 

6 2016 12.994 - 11.493 

7 2017 17.814 - 5.237 
 

4 2.4 PT. TPL sudah menyusun ringkasan public untuk rencana 
kegiatan 2010-2019 memuat informasi kegiatan produksi 
dan pengelolaan hutan tahun 2016 termasuk informasi 
infrastruktur dan tenaga kerja (Karyawan tetap 418 orang, 
karyawan mitra/harian 4.006 orang), namun belum memuat 
seluruh informasi praktek pengelolaan hutan yang 
diterapkan seperti informasi kegiatan pada aspek ekologi 
dan social, serta tersedia untuk publik melalui website atau 
atas permintaan.    

Ditutup 

5 3.3 PT. TPL sudah menunjukan ringkasan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan PT. TPL tahun 2016  dimana 
dokumen yang ditunjukan tersebut baru kegiatan 
pemantauan tanah dan air, namun belum memenuhi 
persyaratan 3.2 dan 3.3 ringkasan monitoring dan evaluasi 
yang tersedia untuk publik. 

Ditutup 

6 3.4 UM memiliki Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 
Path/Row 128/58, 128/59, 129/59 liputan tanggal 9 Januari 
dan 3 Februari 2017. Kondisi penutupan lahan sbb : 

Ditutup 
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No. 
Penutupan 

Lahan 
Fungsi Hutan (Ha) 

APL (Ha) 
Jumlah 

HL HPT HP Ha % 

1 Hutan lahan 
kering 
sekunder 

4.299 9.737 14.374 1.878 30.288 16,37 

2 Hutan 
tanaman 

4.415 7 42025 1661 48108 26,00 

3 Belukar tua 6.053 173 26788 3678 36692 19,83 

4 Belukar muda 
dan semak 

116 1599 5062 1028 7806 4,22 

5 Pertanian 
campuran 

2.683 1341 18556 12328 34908 18,87 

6 Perkebunan 0 40 599 157 796 0,43 

7 Sawah 80 30 1091 2980 4181 2,26 

8 Tanah terbuka 271 41 9559 328 10199 5,51 

9 Tertutup awan 237 132 11383 287 12039 6,51 

 Jumlah 18.154 13.100 129.437 24.325 185.016 100,0 

Terdapat indikasi lahan terbuka, areal bertumbuhan kurang 
(pada areal HP dan HPT) dan areal tertutup awan yang harus 
diidentikasi dan direncanakan rehabilitasinya menjadi areal 
berhutan yang memberikan keuntungan secara lingkungan, 
sosial dan ekonomi bagi masyarakat seluas 78.848 Ha sbb : 

No. Penutupan Lahan 
Fungsi Hutan (Ha) 

Jumlah (Ha) 
HPT HP 

1 Hutan lahan kering 
sekunder 

9.737 14.374 24.111 

2 Belukar tua 173 26.788 26.961 

3 Belukar muda dan 
semak 

1.599 5.062 6.661 

4 Tanah terbuka 41 9.559 9.600 

5 Tertutup awan 132 11.383 11.515 

 Jumlah 11.682 67.166 78.848 

UM belum melakukan identifikasi atas lahan terbuka dan 
areal bertumbuhan kurang di areal kerjanya, untuk dapat 
disusun rencana reabilitasinya. 

7 4.5 Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 654 
Path/Row 128/58, 128/59, 129/59 liputan tanggal 9 Januari 
dan 3 Februari 2017, terdapat indikasi lahan yang 
terdegradasi (lahan terbuka, areal bertumbuhan kurang dan 
areal tertutup awan) didalam areal UM yang harus 
direhabilitasi untuk memberikan nilai tambah fungsi 
ekonomi (tanaman pokok), ekologi (kawasan lindung) dan 
sosial hutan (tanaman pokok) seluas 78.848 Ha. UM telah 
melakukan rehabilitasi areal terdegradasi (lahan terbuka 
setalah panen) pada areal tanaman pokok setiap tahunnya. 
UM telah melakukan rehabilitasi kawasan lindung melalui 
pengayaan pada tahun 2015 s.d 2017 seluas sekitar 34,54 
Ha. Namun UM belum memberikan bukti rehabilitasi areal 
tanaman kehidupan dengan luasan yang didasarkan atas 
hasil identifikasi terhadap areal terdegradasi sebagaimana 
teridentifikasi dalam peta penafsiran citra landsat. 

Ditutup 

8 6.1. - Dalam penentuan skoring dalam Prosedur 
Environmental Aspect Identification, Evaluation & 

Ditutup 
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Controlling No. TPF-EMS-001-PR Rev. 06 tertanggal 03-
05-2016 belum dijelaskan klasifikasi skoring yang 
mempengaruhi alokasi waktu, tipe tindakan, dan 
sumberdaya dalam pengelolaan dampak operasional 
HTI terhadap sumberdaya hutan.  

- Di dalam dokumen aspek dan dampak lingkungan belum 
ditemukan identifikasi dan penilaian aspek dan dampak 
terhadap keanekaragaman hayati dan jenis-jenis flora 
dan fauna yang dlindungi dan terancam punah. 

9 7.1; 7.4 - Mengacu kepada dokumen Laporan Survey 
Keanekaragaman Hayati IUPHHK PT. Toba Pulp Lestari 
periode pengukuran Juli 2016, ditemukan peta sebaran 
flora berdasarkan peta sebaran kemenyan dan aren 
skala 1:50,000 untuk sektor Aek Nauli dan Aek Raja. 
Namun demikian belum ditunjukkan analisa hasil 
inventarisasi flora per jenis tanaman yang teridentifikasi 
terutama yang memiliki status dilindungi, terancam, dan 
hampir punah. 

- Belum ditemukan peta sebaran satwa liar yang 
dilindungi, terancam, dan hampir punah tersebut. 

- Hasil analisa survey keanekaragaman hayati belum 
menunjukkan dinamika flora dan fauna yang 
terpengaruh oleh operasional HTI sesuai dengan skala 
dan intensitas pengelolaannya. Hasil analisa juga belum 
menunjukkan langkah-langkah tepat/terukur untuk 
mengurangi dampak operasional HTI. 

Ditutup 

10 7.5; 7.6 - Berdasarkan keputusan direktur PT. Toba Pulp Lestari 
Tbk No. 714/TPL-Um/VIII/2014 tertanggal 25-08-2014 
tentang Penetapan Penataan Kawasan Lindung, 
terutama untuk Sektor Aek Nauli, terdapat area dengan 
skoring >175 (lereng curam). Namun berdasarkan 
keterangan dari Asisten EFS Aek Raja bahwa area skoring 
>175 terdapat di sektor Aek Raja. Hal ini dibuktikan 
melalui dokumen Pelaksanaan Penandaan Batas 
Kawasan Lindung (skoring >175) Sektor Aek Raja 
tertanggal 17-07-2017 dan dituangkan ke dalam Peta 
Kawaan Lindung skoring 175 Sektor Aek Raja skala 
1:50.000. Sehingga terdapat ketidakkonsistenan 
identifikasi kawasan lindung antara keputusan direktur 
dengan laporan penandaan batas kawasan lindung 
(skoring >175). 

- Di dalam analisis Laporan Survey Keanekaragaman 
Hayati tidak ditemukan informasi mengenai sebaran dan 
kelimpahan spesies alami, terutama yang spesies-
spesies yang berstatus dilindungi, langka, dan terancam 
punah. 

Ditutup 

11 10.1 PT. TPL sudah menyusun suplemen RKU yang menjelaskan 
secara deskriptif rencana kelola aspek social, namun belum 

Ditutup 
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memuat informasi rencana kelola social dan pemantauan 
dampak sebagaimana rekomendasi SIA hal 78-85, serta 
belum tersedia uraian tata waktu sebagai pedoman 
pelaksanaan dan sasaran kegiatan dari tahun ke tahun. 

12 10.4 Belum dapat ditunjukan tersedia laporan CSR yang 
dikirimkan kepada Pemerintah (Dirjen PHPL dan Dinas 
Kehutanan). 

Ditutup 

13 12.4 Belum semua pekerja kontraktor dilindungi program BPJS 
Kesehatan dan Ketenagakerjaan, sample:  

- CV. Sari Kasih (pekerja 11 orang) belum ada BPJS  
- CV. Rama Parulian (pekerja 11 orang) belum ada BPJS 
- UD. Lambok (pekerja 14 orang) belum ada BPJS  
- CV. Bryan (pekerja 17 orang) belum ada BPJS 

Ditutup 

 
Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi dapat dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Toba Pulp 
Lestari Tbk berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari. 
 

 


