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1. PENDAHULUAN 
 

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-
persyaratan “Rencana (Roadmap) mengakhiri disasosiasi dengan APP1” yang disetujui secara 
kondisional oleh Forest Stewardship Council (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap 
beberapa Usaha - usaha Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberi informasi 
kepada APP dimana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan FSC 
Controlled Wood Standard (FSC-STD-30-010). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari 
Roadmap. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit2 ini. 
 
Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program 
RACert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pada 
tingkat Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) terhadap persyaratan-persyaratan Forest Stewardship 
Council (“FSC”) Controlled Wood Standard (FSC-STD-30-010, versi 2-0). Maksud standar ini 
adalah agar Usaha Pengelolaan Hutan dapat memasok FSC Controlled Wood kepada 
perusahaan bersertifikat FSC Chain-of-Custody dalam pencampuran dengan bahan-bahan 
bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC. 
 
Kesesuaian dengan standar Controlled Wood membuat Usaha Pengelolaan Hutan dapat 
membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori 
kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial dimaksud adalah: 1) dipanen 
secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Usaha 
Pengelolaan Hutan (Forest Management Unit /UPH) yang di dalamnya terdapat Nilai Konservasi 
Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah 
yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan 
untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon 
rekayasa genetik. FSC-STD-30-010 mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan 
Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah–wilayah 
Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah 
diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC 
dengan Controlled Wood. 
 
Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Arara Abadi, terletak di Riau, Indonesia, dengan 
total area sebesar ±296,262 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. 703/Menhut-II/2013). 



CW-11 CW-FM Master Report IDN           Hal. 4 dari 22 

 

2. KESIMPULAN AUDIT  
 

2.1. Rekomendasi Auditor  
 

Kategori Kayu Terkontrol  Kesesuaian 

1. Kayu yang dipanen secara ilegal Ya  Tidak  

2. Kayu yang dipanen dengan cara yang melanggar hak-hak tradisional 
atau sipil 

Ya  Tidak  

3. Kayu yang dipanen dari kawasan hutan di mana Nilai Konservasi 
Tinggi (selanjutnya dalam dokumen ini disebut “NKT”) yang di 
dalamnya menjadi terancam akibat dilakukannya kegiatan 
pengelolaan hutan 

Ya  Tidak  

4. Kayu yang dipanen dari kawasan-kawasan yang mengalami konversi 
pemanfaatan dari hutan dan ekosistem pepohonan lainnya menjadi 
hutan tanaman atau pemanfaatan non hutan 

Ya  Tidak  

5. Kayu yang dipanen dari pohon-pohon yang telah mengalami 
modifikasi genetik 

Ya  Tidak  

 
 

 Berdasarkan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan-persyaratan dalam RA-
Cert/FSC, maka auditor menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:  

 

Tingkat kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan FSC Kayu Terkontrol 

NCR Minor dan Major diterbitkan 

 

Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki 
Usaha Pemanfaatan Hutan (“UPH”) mampu memastikan kesesuaian 
terhadap semua persyaratan dalam standar FSC Controlled Wood untuk 
keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi  

Ya Tidak  

Pendapat: UPH telah mendokumentasikan sistem manajemen yang 
mencakup semua persyaratan standar FSC CW. Jika diterapkan seperti 
yang didokumentasikan, UPH dapat menunjukkan kesesuaian dengan 
persyaratan FSC-STD-30-010. Namun, status konsesi dan sejarah 
terakhir mengenai penggunaan lahan menghalangi penerapandari sistem 
manajemen yang telah didokumentasikan dan kesesuaian terhadap 
standar. incian lebih lanjut terkait dengan konflik lahan dan perkebunan 
kelapa sawit oleh masyarakat dapat dilihat di bawah. 

 

UPH telah menunjukkan bahwa, tetap tunduk pada koreksi terhadap 
ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, sistem pengelolaan yang 
dijalankannya tengah dilaksanakan secara konsisten di keseluruhan 
kawasan hutan yang menjadi cakupan sertifikat.  

Ya Tidak  

Pendapat: Dengan tunduk pada perbaikan ketidaksesuaian yang 
teridentifikasi, UPH telah menunjukkan penerapan sistem manajemen 
mereka di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi. 
Lihat di bawah terkait pengelolaan konflik lahan di UPH. 

 

Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang 
kontroversial atau sulit dievaluasi 

 Ya Tidak  

Pendapat:   
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2.2. Laporan ketidaksesuaian (NCR) yang diterbitkan sebagai hasil dari audit ini 
 

NCR#: 01/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major  Minor X 

Standar & persyaratan: FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) EN, Kriteria 1.3. f 

Bagian laporan: Lampiran II 4.3 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

4.3. UPH harus tanggap terhadap pertanyaan atau kekhawatiran pemangku kepentingan. (1.3 f). 

Melalui wawancara para pemangku kepentingan yang dilakukan selama audit, tim audit menemukan dua 
contoh di mana UPH belum menanggapi permintaan dan kekhawatiran pemangku kepentingan: 

• Dalam pertemuan publik di Desa Teluk Meranti, penduduk desa menilai UPH belum menanggapi 
permintaan mereka dengan serius untuk menindaklanjuti diskusi yang tertunda terkait dengan 
CD/CSR, daerah perbatasan dan kesempatan untuk melamar pekerjaan. Permintaan dilakukan 
melalui surat yang diserahkan ke PT Arara Abadi pada bulan Januari 2017 dan pada saat audit tidak 
ada tanggapan yang diterima. 

• Surat persetujuan telah diterbitkan dari Desa Labuhan Bilik dan PT Arara Abadi melalui Distrik 
Merawang untuk memindahkan lokasi dermaga tug boats dari Pulau Untut ke Labuhan Bilik. 
Tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah/meminimalkan 'abrasi’ dan kerusakan lingkungan 
laindi tepi sungai yang disebabkan oleh dampak kegiatan docking tug boats di pulau Untut. Surat 
tersebut meminta tindak lanjut untuk pendirian lokasi dermaga tug boats (tiang untuk mengikat tug 
boats). Meskipun UPH telah berusaha mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan 
izin dari pemerintah, selama kunjungan ke Distrik Merawang, tim audit tidak menemukan catatan 
yang menunjukkan bahwa UPH telah menanggapi permintaan dari masyarakat, dan mereka juga 
tidak menginformasikan kepada masyarakat mengenai langkah-langkah yang mereka ambil untuk 
mengatasi masalah ini. 

 
Kurangnya tanggapan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil 
untuk mengatasi masalah-masalah yang disebutkan di atas adalah ketidaksesuaian dengan kriteria 1.3.f. 
 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan 
kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. 

Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian 
peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar 
penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali 
Ketidaksesuaian/NC tersebut. 

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen berikut 
sebagai bukti: 

-  Surat ke Desa Teluk Meranti tanggal 25 September 2017 menanggapi 
permintaan mereka terkait dengan CD CSR, daerah perbatasan dan 
kesempatan kerja. 

-  Surat kepada Kepala Desa Labuan Bilik menanggapi permintaan dari 
masyarakat yang terkait dengan lokasi dermaga Tug Boat/Barge. 

-  Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan terkait 
dengan rekomendasi lokasi dermaga. 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh UPH di atas, ditemukan bahwa 
UPH telah melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan 
yang diidentifikasi. UPH menanggapi permintaan dari pemangku 
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kepentingan dengan baik. Namun, auditor perlu memverifikasi bukti-bukti 
di lokasi melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait dan 
menyimpulkan bahwa NCR tetap terbuka. 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Kunjungan lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 hari 

Spesialisasi Auditor Ahli Sosial dan Auditor Kepala 

 
 

NCR#: 02/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor 

Standar & persyaratan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan  FSC-STD-
30-010 (Versi 2-0) kriteria 3.1, Tabel 1b) 

Bagian laporan: Lampiran II 5.1.6 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.1.6 Bukti harus menunjukan bahwa UPH mengikuti ketentuan pada rencana pengelolaan dan 
mengimplementasikan rencana pengelolaan di lapangan. (Kriteria 3, Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. Hak 
legal untuk melakukan pemanenan 1.4) 
 
Selama verifikasi di lapangan dan wawancara dengan staf dan pekerja, auditor mengamati sejumlah praktik 
seperti pemanenan dan penanaman, pemeliharaan jalan, penyiangan dan penyemprotan herbisida termasuk 
beberapa kegiatan di nursery. Beberapa staf dan kontraktor UPH juga diwawancarai mengenai penanganan 
bahan kimia, pemanenan dan penanaman, pemantauan dampak lingkungan, pengelolaan dan pengendalian 
kebakaran, penggunaan APD, penyemprotan herbisida, pemantauan NKT, dan patroli di perbatasan. Secara 
umum, UPH telah melakukan operasional kehutanan mereka sesuai dengan rekomendasi seperti yang 
dijelaskan dalam rencana pengelolaannya. 
Namun, selama verifikasi lapangan di Distrik Sorek, auditor menemukan pendirian perkebunan kelapa sawit 
aktif di petak B272C-04 yang ditetapkan sebagai tanaman pokok di dalam RKU dan RKT. Temuan ini 
menunjukkan bahwa UPH tidak memastikan pelaksanaan RKU di seluruh konsesi. Berdasarkan bukti di 
atas, UPH ditemukan tidak sesuai dengan kriteria ini. 
 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan 
kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. 

Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian 
peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar 
penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali 
Ketidaksesuaian/NC tersebut. 

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen berikut 
sebagai bukti: 

-  Notulensi rapat proses resolusi konflik antara Distrik Sorek Arara 
Abadi dan Desa Sei Buluh 

-  Notulensi rapat proses resolusi konflik antara Distrik Sorek Arara 
Abadi dan Desa Merbau 

-  Pemetaan Konflik Desa Sei Buluh 
-  Pemetaan Konflik Desa Merbau 
-  Rencana kegiatan resolusi konflik di Desa Sei Buluh 
-  Rencana kegiatan resolusi konflik di Desa Merbau 
-  Rencana pendirian Kebun Desa di Desa Sei Buluh 
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Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Dengan meninjau dokumen yang disediakan oleh UPH, ditemukan bahwa 
UPH telah membuat beberapa kemajuan untuk mengatasi kesenjangan 
yang diidentifikasi dalam NCR ini. UPH telah melakukan tindakan yang 
sistematis untuk mengatasi kesenjangan hingga rencana kegiatan yang 
lengkap dengan timeline. Namun, auditor perlu memverifikasi rencana 
tindakan yang dilakukan di lapangan di Distrik Sorek serta memverifikasi 
seluruh UPH untuk memastikan bahwa UPH sesuai dengan persyaratan. 
NCR tetap terbuka. 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Kunjungan lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 sampai 2 hari 
verifikasi di 
lapangan oleh 
auditor 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 

 
 

NCR#: 03/17 Klasifikasi Ketidaksesuaian: Major X Minor 

Standar & persyaratan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan  FSC-STD-30-
010 (Versi 2-0) kriteria 3.1 

Bagian laporan: Lampiran II 5.1.8 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.1.8 UPH harus dapat menunjukan bahwa kayu yang dipanen berasal dari kawasan yang sah (misalnya 
bukan berasal dari kawasan lindung dimana penebangan tidak diperbolehkan). Peta dan/ atau catatan yang 
menunjukan dimana pemanenan dilakukan dan catatan yang menunjukan tidak ada pemanenan di kawasan 
yang tidak diperbolehkan oleh aturan yang berlaku harus tersedia. (Kriteria 3, Tabel 1d & FSC-ADV-30-010-
1: 3. Kegiatan pemanenan kayu 3.2 & 3.3) 
 
UPH telah membuat peta skala 1: 50.000 untuk memantau kemajuan penanaman dan pemanenan di setiap 
laporan tahunan (RKT). Auditor meninjau rekapitulasi dokumen laporan hasil produksi (LHP) untuk tahun 
2016 dan 2017, yang disusun untuk mengumpulkan data pemanenan dari seluruh petak pada periode RKT 
tertentu. Laporan LHP berisi uraian jumlah petak, volume dalam m3, jumlah tumpukan kayu, dan tanggal 
pemanenan. Kehadiran peta microplanning membantu operator pemanenan agar bekerja sebagaimana 
mestinya seperti yang ditentukan di dalam prosedur. Auditor melakukan verifikasi lapangan di beberapa 
petak pemanenan dan mewawancarai beberapa supervisor pemanenan serta meninjau beberapa peta 
microplanning. Secara umum, operasional pemanenan dilakukan sesuai dengan SOP microplanning. 
 
Namun, selama verifikasi lapangan di Distrik Sorek, auditor menemukan tidak ada daerah penyangga 
sempadan sungai di sepanjang sungai Tolam di blok 274-A, dan tegakan yang ditanam saat ini dibangun di 
tepi sungai. Sejak Peraturan Pemerintah Indonesia (PP38/2011) dan ISFMP UPH, daerah penyangga 
vegetasi asli harus dipelihara di sepanjang sungai seluruhnya. Berdasarkan bukti di atas, UPH ditemukan 
tidak sesuai dengan kriteria ini. 
 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan 
kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. 

Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian peristiwa 
spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar penyebabnya 
untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC 
tersebut. 

Jadwal untuk 
Kesesuaian: 

N/A 
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Bukti yang diberikan 
oleh Organisas 

Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen berikut 
sebagai bukti: 

-  Melaporkan tanda batas di sepanjang zona sempadan sungai Tolam 
-  Notulensi rapat proses resolusi konflik antara Distrik Sorek Arara Abadi dan 

Desa Sei Buluh 
-  Notulensi rapat proses resolusi konflik antara Distrik Sorek Arara Abadi dan 

Desa Merbau 
-  Pemetaan Konflik Desa Sei Buluh 
-  Pemetaan Konflik Desa Merbau 
-  Rencana kegiatan resolusi konflik di Desa Sei Buluh 
-  Rencana kegiatan resolusi konflik di Desa Merbau 

-  Rencana pendirian Kebun Desa di Desa Sei Buluh 

 

NCR#: 04/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor 

Standar & persyaratan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan  FSC-STD-
30-010 (Versi 2-0) kriteria 3.1 

Bagian laporan: Lampiran II 5.1.11 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.1.11 UPH harus menyediakan bukti bahwa persyaratan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang 
berlaku pada pekerjaan di bidang kehutanan telah mempertimbangkan hal-hal berikut ini (FSC-ADV-30-010-
1: 3. Kegiatan pemanenan Kayu, 3.4 Keselamatan dan kesehatan): 
a. Alat Pelindung Diri yang layak; 
b. angkutan untuk para pekerja yang aman dan layak; 
c. membuat zona perlindungan di sekitar lokasi pemanenan; 
d. persyaratan keamanan untuk pekerjaan menggunakan mesin 
e. persyaratan keamanan untuk pekerjaan menggunakan bahankimia. 
 
UPH telah membuat panduan dan SOP berikut untuk keselamatan dan kesehatan kerja bagi staf dan 
pekerja (permanen dan kontraktor) yang berkaitan dengan beberapa kegiatan, antara lain: 

1. Pengelolaan APD (Alat Pelindung Diri) (SOP-AA-S1-006) - prosedur ini menjelaskan 
penggunaanAPD dan alat keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan di bidang kehutanan. 

2. Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko (SOP-AA-S1-001) - untuk evaluasi dan 
identifikasi risiko dan dampak lingkungan, penilaian dan pengendalian risiko. 

3. Inspeksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SOP-AA-S1-002) 
4. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K (SOP-AA-S1-008) - panduan untuk melakukan 

pertolongan pertama di tempat kerja. 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Dengan meninjau dokumen yang diberikan oleh UPH, ditemukan bahwa 
UPH telah mencoba melakukan perbaikan untuk mengatasi kesenjangan 
yang diidentifikasi dalam NCR ini. UPH telah membuat batas di zona 
sempadan sungai di sepanjang sungai Tolam. Namun, UPH tidak 
memberikan bukti analisis sumber penyebab kesenjangan dan bukti 
bahwa tindakan tersebut belum dilaksanakan di seluruh UPH. Auditor 
perlu memverifikasi kesenjangan di lokasi dan di seluruh UPH untuk 
memastikan bahwa UPH sesuai dengan persyaratan. NCR tetap terbuka. 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Kunjungan lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 sampai 2 hari 
verifikasi di 
lapangan oleh 
auditor 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 
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5. Program Manajemen K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) (SOP-AA-S1-009) - panduan untuk 
mengevaluasi kembali tujuan dan implementasi K3. 

6. Checklist Pengawasan Kegiatan – Checklist untuk menilai kegiatan termasuk kelengkapan alat kerja 
dan APD yang digunakan oleh pekerja. 

 
Berdasarkan verifikasi di lapangan dan wawancara dengan petugas kehutanan, berikut ditemukan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah Indonesia yang teridentifikasi: 

1. Auditor menemukan tiga operator gergaji mesin yang bekerja tidak memakai APD yang dis di Distrik 
Minas dan Sorek. Pekerja tidak menggunakan sepatu safety, pelindung mata, pelindung telinga atau 
sarung tangan yang memadai. 

2. Auditor juga menemukan jumlah petugas pertolongan pertama yang tidak mencukupi untuk jumlah 
pekerja di distrik tersebut. 

3. Sejumlah kotak P3K yang diperiksa selama audit tidak memenuhi persyaratan peraturan. 
4. Wawancara dengan beberapa petugas kehutanan yang dipekerjakan oleh kontraktor yang berbeda 

menemukan bahwa tidak semua pekerja diberi asuransi kesehatan dan jaminan sosial wajib. UPH 
juga tidak dapat memberikan bukti bahwa pekerja kontrak diberikan asuransi wajib ini. 

UPH tidak memastikan implementasi penuh SOP K3 dan kepatuhan terhadap peraturan nasional yang 
terkait dengan K3. Berdasarkan bukti di atas, UPH ditemukan tidak sesuai dengan kriteria ini. 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan 
kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. 

Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian 
peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar 
penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali 
Ketidaksesuaian/NC tersebut. 

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen berikut 
sebagai bukti: 

-  Laporan Induksi K3 dan Pemantauan APD di Distrik Duri 1, 
Merawang, Minas, Siak dan Sorek. 

-  Laporan pemantauan kotak P3K untuk Distrik Duri 1 dan Minas. 
-  Surat tugas staf P3K yang bersertifikasi. 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Berdasarkan dokumen yang telah ditinjau yang diberikan oleh UPH, Auditor 
menemukan bahwa PT. Arara Abadi telah mencoba melakukan perbaikan 
terkait penggunaan APD oleh kontraktor, Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja, serta penyediaan kotak P3K. Foto dan daftar kehadiran juga 
disediakan. Namun, bukti-bukti ini perlu diverifikasi di lapangan dan terlebih 
lagi UPH belum memberikan bukti apapun untuk asuransi sosial dan wajib 
(BPJS). Auditor menyimpulkan bahwa NCR tetap terbuka. 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Kunjungan lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 sampai 2 hari 
verifikasi di 
lapangan oleh 
auditor 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 
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NCR#: 05/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor 

Standar & persyaratan: FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) EN, Kriteria 4.1 

Bagian laporan: Lampiran II 5.2.1 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.2.1. Bukti harus tersedia bahwa tidak ada pelanggaran dari Prinsip dan Hak Fundamental International 
Labor Organization (ILO) di dalam bekerja di UPH mencakup empat hal berikut (4.1 & FSC-ADV-30-010-1: 
3. Kegiatan pemanenan kayu 3.5): 

- Kebebasan untuk berasosiasi dan hak untuk berunding bersama; 
- Penghapusan kerja paksa dan wajib; 
- Penghapusan pekerja anak, dan; 
- Penghapusan diskriminasi di tempat kerja. 

 
Temuan: 
Selama pemeriksaan di salah satu kamp pekerja temporary di Distrik Minas ditemukan 8 sampai 10 pekerja 
menempati kamp-kamp yang terbuat dari kotak trailer. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Kode 
Praktik untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja ILO di bidang kehutanan yang menyebutkan bahwa kamp 
pekerja harus memiliki hunian maksimal sebanyak enam orang per susunan. Berdasarkan bukti di atas, UPH 
ditemukan tidak sesuai dengan kriteria ini. 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan 
kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. 

Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian 
peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar 
penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali 
Ketidaksesuaian/NC tersebut. 

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen berikut 
sebagai bukti: 

-  Laporan sosialisasi tentang serikat pekerja di Duri I, Duri II, Minas, 
Siak dan Sorek kepada kontraktor dan staf. 

-  Notulensi sosialisasi APD kepada kontraktor di Distrik Siak. 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Kunjungan lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 hari 

Spesialisasi Auditor Lead auditor, general 

 
 

NCR#: 06/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor 

Standar & persyaratan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-
30-010 (Versi 2-0) kriteria 5.2 

Bagian laporan: Lampiran II 5.3.1 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.3.1 UPH harus mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk menghilangkan 
potensi dampak negatif terhadap Nilai Konservasi Tinggi yang ada. (Lampiran 2; 5.2). 
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UPH telah mengidentifikasi nilai konservasi tinggi melalui penilaian NKT yang dilakukan oleh PT Asia Pacific 
Consultant Service pada tahun 2014. Penilaian ini juga mencakup tindakan pencegahan yang disarankan 
harus dilakukan oleh UPH untuk meminimalkan dampak negatif operasional kehutanan terhadap nilai yang 
teridentifikasi saat ini. Pengelolaan NKT juga didukung oleh pembuatan Rencana Pengelolaan dan 
Pemantauan NKT dan SKT di areal hutan tanaman PT Arara Abadi (Dokumen: Rencana Pengelolaan dan 
Pemantauan HCV–HCS di Areal Hutan Tanaman Industri PT Arara Abadi, Propinsi Riau, Sinarmas Forestry, 
2016). Tindakan pencegahan dan perlindungan disebutkan secara rinci di dalam SOP Pengelolaan dan 
Pemantauan NKT-SKT (SOP-AA-E3-012). SOP berisi matriks untuk menilai besarnya ancaman terhadap 
target konservasi. 
Berdasarkan penilaian NKT, kawasan UPH memiliki beberapa spesies satwa langka, terancam dan hampir 
punah seperti gajah (Elephas maximus sumatranus) dan harimau (Panthera tigris sumatrae) dan UPH 
membuat SOP untuk memantau spesies ini (SOP-AA-E3-003 dan SOP-AA-E3-004). Berdasarkan 
peninjauan dokumen, wawancara staf, dan verifikasi di lapangan, UPH telah melakukan beberapa 
pengelolaan NKT-SKT, antara lain: 

1. Batas NKT-SKT; 
2. Rehabilitasi (penanaman pengayaan dan regenerasi alami); 
3. Pemasangan Papan Nama. 
4. Sosialisasi/Pengembangan Kapasitas NKT-SKT; 
5. Penjagaan dan Perlindungan NKT-SKT (Patroli Rutin); 
6. Pengelolaan Kolaboratif Harimau dan Gajah Sumatera (bekerja sama dengan BKSDA Riau, LSM 

dan Masyarakat); 
7. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (tanah dan air) NKT 4.1 dan 4.2 
8. Pengendalian Kebakaran Hutan; 
9. Pengelolaan NKT 5 dan 6; 
10. Pemantauan Keanekaragaman Hayati NKT-SKT. 

Sejauh ini, kegiatan pemantauan pada umumnya dilakukan untuk satwa liar namun tidak spesifik untuk gajah 
dan harimau seperti yang disarankan oleh BKSDA dan dalam ISFMP. 
Selama kunjungan lapangan, dua lokasi yang teridentifikasi dimana area NKT 1.1 rusak dikarenakan 
pembuatan perkebunan kelapa sawit oleh individu dari masyarakat setempat. Di bagian timur laut Distrik 
Sorek, sebagian hutan alam dibuka dan ditanam kelapa sawit. Di bagian barat laut Distrik Minas, daerah 
rawa sempadan sungai yang alami di sepanjang sungai S Mandau telah dikonversi dan foto dari drone 
menunjukkan area yang telah ditanam dalam beberapa bulan terakhir. Tindakan pencegahan yang dilakukan 
oleh UPH belum efektif untuk menghilangkan potensi dampak negatif terhadap nilai konservasi tinggi yang 
ada. 

Berdasarkan bukti di atas, UPH ditemukan tidak sesuai dengan kriteria ini. 
 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan 
kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. 

Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian 
peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar 
penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali 
Ketidaksesuaian/NC tersebut. 

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen berikut 
sebagai bukti: 

-  Laporan pencegahan pembalakan liar di Distrik Duri I 
-  Laporan Pemantauan NKT di Duri I 
-  Penilaian ancaman terhadap NKT (Duri II, Minas, dan Siak) 
-  Patroli Gabungan antara Arara Abadi dan BKSDA Siak (Badan 

Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Siak) 
-  Laporan pemasangan papan nama untuk kawasan NKT dan rute 

gajah (Distrik Duri I, Duri II, Minas, Siak dan Sorek) 
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-  Laporan kemajuan rehabilitasi di Duri I, Duri II, Minas 
-  Laporan pemetaan konflik di Distrik Siak 
-  Notulensi sosialisasi NKT & SKT kepada pekerja kontraktor di Sorek 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

UPH memberikan bukti terkait dengan perlindungan dan rehabilitasi NKT di 
beberapa distrik seperti yang disebutkan di atas. UPH memiliki bukti bahwa 
pada tahun 2016 mereka telah memasang papan nama untuk kawasan 
lindung di sepanjang Sungai Mandau di Distrik Minas. Namun, mereka tidak 
memberikan bukti atau laporan tindakan mengenai kesenjangan yang 
teridnetifikasi di wilayah tersebut. Selain itu, UPH tidak memberikan bukti 
untuk NKT 1.1 yang rusak di Distrik Sorek. Auditor juga perlu melakukan 
verifikasi tindakan yang dilakukan oleh UPH di lapangan. NCR tetap 
terbuka 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Kunjungan lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 sampai 2 hari 
verifikasi di 
lapangan oleh 
auditor 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 

 

 

NCR#: 07/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor 

Standar & persyaratan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-
30-010 (Versi 2-0) kriteria 6.2 

Bagian laporan: Lampiran II 5.4.1; 5.4.2; 5.4.3  

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.4.1. Tidak ada konversi hutan alam atau hutan sekunder dan ekosistem berkayu lainnya seperti daerah 
berhutan serta savana menjadi hutan tanaman atau peruntukan selain kehutanan. Hal ini harus 
didukung oleh catatan atau bukti yang terverifikasi (misalnya catatan pengelolaan oleh UPH) (6.2). 

5.4.2. Tidak adanya konversi lahan harus didukung oleh catatan atau bukti dapat diverifikasi (misalnya 
catatan pengelolaan oleh UPH) (6.2). 

5.4.3. Apabila terjadi konversi hutan, hal ini harus dengan beberapa kondisi seperti berikut (6.3): 
a) memiliki porsi yang sangat terbatas pada SPH (< 0,5% per tahun  dan < 5% dari jumlah total 

dalam jangka panjang 
b) tidak terjadi pada area dengan nilai konservasi hutan tinggi 
c) akan menghasilkan penambahan manfaat lingkungan dan sosial yang jelas, substansial, dan 

jangka panjang pada keseluruhan SPH. 
 
UPH memiliki komitmen untuk menghentikan konversi atau pembukaan hutan alam yang tersisa di wilayah 
konsesi mereka menjadi hutan tanaman yang dimulai pada bulan Februari 2013 berdasarkan Kebijakan 
Konservasi Hutan APP. Berdasarkan kebijakan ini, APP dan pemasoknya hanya akan membangun hutan 
tanaman di kawasan non-hutan, yang tidak terdapat kawasan NKT/SKT. Tim audit mengunjungi kawasan 
NKT dan SKT, tanaman kehidupan, kawasan konservasi termasuk zona penyangga sungai, dan penyangga 
antara kawasan hutan lindung dan konservasi dan hutan tanaman, untuk mengetahui adanya konversi aktif 
atau yang sedang berlangsung. 
 
Auditor juga menganalisis interpretasi citra satelit untuk perubahan tutupan lahan untuk periode 2014 sampai 
2016, dan area sampel dimana peta menunjukkan perubahan penggunaan lahan pada areal hutan tanaman. 
Selama kunjungan lapangan dilakukan ke daerah di mana ada indikasi perubahan penggunaan lahan, dua 
contoh ditemukan dimana hutan alam yang berada di kawasan lindung/NKT baru-baru ini dikonversi menjadi 
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perkebunan kelapa sawit. Di bagian timur laut Distrik Sorek, sebagian kecil kawasan hutan alam telah dibuka 
dan ditanami kelapa sawit. Di bagian barat laut Distrik Minas, daerah rawa sempadan sungai yang alami di 
sepanjang sungai S Mandau telah dikonversi dan foto dari drone menunjukkan areal yang telah ditanam 
dalam beberapa bulan terakhir. 
 
Berdasarkan bukti ini, UPH belum secara efektif mencegah masyarakat mengubah hutan alam menjadi 
perkebunan kelapa sawit atau penggunaan non-hutan lainnya dan UPH ditemukan tidak sesuai dengan 
kriteria ini. 
 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan 
kesesuaiannya dengan persyaratan yang diacu di atas. 

Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penyelesaian 
peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas beserta akar 
penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah berulangnya kembali 
Ketidaksesuaian/NC tersebut. 

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen berikut 
sebagai bukti: 

- Laporan pencegahan pembalakan liar di Distrik Duri I 
- Laporan Pemantauan NKT di Duri I 
- Penilaian ancaman terhadap NKT (Duri II, Minas, dan Siak) 
- Patroli Gabungan antara Arara Abadi dan BKSDA Siak (Badan 

Konservasi Sumber Daya Alam di Kabupaten Siak) 
- Laporan pemasangan papan nama untuk kawasan NKT dan rute 

gajah (Distrik Duri I, Duri II, Minas, Siak dan Sorek) 
- Laporan kemajuan rehabilitasi di Duri I, Duri II, Minas 
- Laporan pemetaan konflik di Distrik Siak 
- Notulensi sosialisasi NKT & SKT kepada pekerja kontraktor di 

Sorek 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

UPH memberikan bukti terkait dengan perlindungan dan rehabilitasi NKT di 
beberapa distrik seperti yang disebutkan di atas. UPH memiliki bukti bahwa 
pada tahun 2016 mereka telah memasang papan nama untuk kawasan 
lindung di sepanjang Sungai Mandau di Distrik Minas. Namun, mereka tidak 
memberikan bukti atau laporan tindakan mengenai kesenjangan yang 
diidentifikasi di atas wilayah tersebut. Selain itu, UPH tidak memberikan 
bukti untuk area yang dikonversi di Distrik Sorek. Auditor juga perlu 
melakukan verifikasi tindakan yang dilakukan oleh UPH. NCR tetap terbuka 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Kunjungan lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 sampai 2 hari 
verifikasi di 
lapangan oleh 
auditor 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 
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2.3. Observasi 
 

Catatan: Observasi dikeluarkan terhadap wilayah-wilayah yang dinilai oleh 
auditor memiliki potensi untuk ditingkatkan pelaksanaannya dalam standar 
persyaratan atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani, observasi dapat 
mengarah pada ketidaksesuaian. 

 
 

OBS 01/17  Referensi Standar & Persyaratan: STD-30-010 (Versi 2-0) EN, Kriteria 5.2.1 

Menurut kesepakatan bersama 2016-2018, Bab XIII, pasal 49: 6, UPH harus memberikan salinan 
laporan kepada serikat pekerja untuk setiap sanksi yang diberikan kepada pekerja. Namun, tidak 
ada bukti bahwa UPH telah memberikan salinan laporan sanksi No. 12/SP/IR-ER-HRD/IV/2016. 
Bukti tersebut diberikan sebelum pertemuan penutup. Hal ini dinilai sebagai observasi karena 
merupakan kasus yang terisolasi dan seluruh Serikat menunjukkan bahwa komunikasi dengan UPH 
baik secara keseluruhan. 

Observasi: 

UPH harus memastikan bahwa semua pasal kesepakatan perundingan bersama dihormati dan 
dilaksanakan. 

 

 
 

2.4.  Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi 
laporan 

 
Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen berikut sebagai bukti: 

- Surat ke Desa Teluk Meranti tanggal 25 September 2018 untuk menanggapi 
permintaan mereka terkait dengan CD/CSR, perbatasan dan kesempatan kerja. 

- Surat kepada Kepala Desa Labuan Bilik untuk menanggapi permintaan dari 
masyarakat terkait dengan lokasi dermaga Tug Boat/Barge. 

- Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan terkait dengan rekomendasi 
lokasi docking. 

- Notulensi rapat proses resolusi konflik antara Distrik Sorek Arara Abadi dan Desa Sei 
Buluh 

- Notulensi rapat proses resolusi konflik antara Distrik Sorek Arara Abadi dan Desa 
Merbau 

- Pemetaan Konflik Desa Sei Buluh 
- Pemetaan Konflik Desa Merbau 
- Rencana kegiatan resolusi konflik di Desa Sei Buluh 
- Rencana kegiatan resolusi konflik di Desa Merbau 
- Rencana pembentukan Kebun Desa di Desa Sei Buluh 
- Laporan penandaan batas di sepanjang zona sempadan sungai Tolam 
- Notulensi rapat proses resolusi konflik antara Arara Abadi Distrik Sorek dan Desa Sei 

Buluh 
- Notulensi rapat proses resolusi konflik antara Distrik Sorek Arara Abadi dan Desa 

Merbau 
- Pemetaan Konflik Desa Sei Buluh 
- Pemetaan Konflik Desa Merbau 
- Rencana kegiatan resolusi konflik di Desa Sei Buluh 
- Rencana kegiatan resolusi konflik di Desa Merbau 
- Laporan Induksi K3 dan Pemantauan APD di Distrik Duri 1, Merawang, Minas, Siak 
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dan Sorek 
- Laporan pemantauan pertolongan pertama untuk Distrik Duri 1 dan Minas 
- Surat tugas staf pertolongan pertama yang bersertifikasi 
- Laporan sosialisasi tentang serikat pekerja di Duri I, Duri II, Minas, Siak dan Sorek 

kepada kontraktor dan staf 
- Notulensi sosialisasi APD kepada kontraktor di Distrik Siak 
- Laporan pencegahan pembalakan liar di Distrik Duri I 
- Laporan Pemantauan NKT di Duri I 
- Penilaian ancaman terhadap NKT (Duri II, Minas, dan Siak) 
- Patroli Gabungan antara Arara Abadi dan BKSDA Siak (Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam di Kabupaten Siak) 
- Laporan pemasangan papan nama untuk kawasan NKT dan rute gajah (Distrik Duri I, 

Duri II, Minas, Siak dan Sorek) 
- Laporan kemajuan rehabilitasi di Duri I, Duri II, Minas 
- Laporan pemetaan konflik di Distrik Siak 
- Notulensi sosialisasi NKT & SKT kepada pekerja kontraktor di Sorek
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3. PROSES AUDIT 
 

3.1  Jadwal/rencana perjalanan audit 
 

Lokasi Tanggal Kegiatan 

Pekanbaru, Riau  14 Agustus 2017 Konsultasi pemangku kepentingan dengan 
instansi pemerintah dan LSM. 

Kantor Arara Abadi, 
Perawang, Riau 

18 September 2017 Pertemuan pembuka, peninjauan dokumen 
dan wawancara dengan staf UPH. 

Distrik Minas and Duri II 19 September 2017 Pemeriksaan lapangan, pemeriksaan fasilitas, 
konsultasi pemangku kepentingan dengan staf 
UPH, petugas kehutanan dan masyarakat 
setempat. 

Distrik Siak and Merawang 20 September 2017 Pemeriksaan lapangan, pemeriksaan fasilitas, 
konsultasi pemangku kepentingan dengan staf 
UPH, petugas kehutanan dan masyarakat 
setempat. 

Distrik Sorek, Duri I and Duri 
II  

21 September 2017 Pemeriksaan lapangan, pemeriksaan fasilitas, 
konsultasi pemangku kepentingan dengan staf 
UPH, petugas kehutanan dan masyarakat 
setempat. 

Kantor Arara Abadi, 
Perawang, Riau 

22 September 2017 Peninjauan dokumen, wawancara staf UPH, 
evaluasi CoC. 

Kantor Arara Abadi, 
Pekanbaru, Riau 

23 September 2017 Peninjauan dokumen and pertemuan 
penutupan. 

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit:  
34, yang terdiri dari:  
4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan 
24 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan 
6 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan 

 
      

3.2.  Tim audit beserta kualifikasinya 
 

Nama Kualifikasi Peran/Fokus Audit 

Gabriel Bolton Sarjana Ilmu Kehutanan (B.Sc.) dari University of 
Vermont (1996). Beliau berpengalaman lebih dari 10 
tahun bekerja sebagai rimbawan di Timur Laut AS 
dengan pengalaman 15 tahun terkait sertifikasi hutan. 
Beliau dipekerjakan oleh Rainforest Alliance sejak 
2006 dan saat ini merupakan pakar teknis global 
Rainforest Alliance mengenai sertifikasi pengelolaan 
hutan. Gabe telah berpartisipasi di lebih dari 40 audit 
dan penilaian di enam benua di samping 
menyelesaikan Training Rainforest Alliance CoC dan 
FM Lead Asessor . 

Kepala tim audit 

Bambang Mardi 
Priyono 

Bambang memperoleh gelar Sarjana Teknologi 
Hasil Hutan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). 
Beliau juga memiliki gelar Master di bidang 
Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan 

Auditor, 
Kehutanan/Ekologi 
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(2004). Keahliannya adalah dalam verifikasi 
kehutanan dan verifikasi legalitas kayu, serta 
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 
Dia mempunyai pengalaman audit yang cukup 
dalam berbagai standar termasuk pengelolaan 
hutan lestari (PHPL, FSC FM) dan sertifikasi 
legalitas kayu (VLK, VLC) dengan beberapa 
lembaga sertifikasi (SGS, Sucofindo ICS, PT 
Sarbi Moerhani Lestari, dan Rainforest Alliance). 
Saat ini Bambang Mardi juga aktif melakukan 
konsultasi dalam menangani pengelolaan dan 
lingkungan sumber daya alam termasuk isu 
kehutanan. Bambang Mardi menyelesaikan FSC 
Lead Auditor Training Course yang memenuhi 
persyaratan pelatihan ISO FSC-STD-20-001, 
Lampiran 2, 1.2. 

Yudi Iskandarsyah Yudi memperoleh gelar kehutanan dari Institut 
Pertanian Bogor pada tahun 1997 dan gelar 
Master dalam pengelolaan lingkungan dari 
Universitas Yale pada tahun 2003. Dia memiliki 
pengalaman sebagai auditor di bidang kehutanan, 
industri hasil hutan dan perkebunan kelapa sawit 
dalam aspek lingkungan dan sosial. 

Ahli Sosial 

Medita Hermawan Medita lulus dari fakultas kehutanan, Universitas 
Gadjah Mada. Dia telah bekerja sebagai Asisten 
Pengelolaan Hutan dan Verifikasi di Rainforest 
Alliance yang mengelola klien di Asia Pasifik. 
Sebelumnya ia bekerja sama dengan PT. 
Wirakarya Sakti sebagai Staf Perencanaan 
Operasional & Lisensi. Keahliannya di GIS dan 
menggunakan alat survei sejak dia berperan 
sebagai pelatih dan surveyor di proyek pemetaan 
dan pengelolaan GIS. Dia telah menyelesaikan 
Pelatihan Merek Dagang FSC untuk lembaga 
sertifikasi dan pelatihan auditor ketat FSC Chain 
of Custody yang memenuhi persyaratan pelatihan 
ISO FSC-STD-20-001, Lampiran 2, 1.2. 

Pendukung 
Auditor/Translator 

 

3.3.  Informasi rinci audit 

Gambaran umum mengenai 
metode pemeriksaan dan 
pengambilan sampel yang 
digunakan 

Dokumen sistem UPH dipilih dan ditinjau berdasarkan 
relevansi/penerapannya sesuai persyaratan CW-FM. 
Demikian juga, pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang 
relevan menjadi fokus pemeriksaan lapangan. Pemilihan 
lokasi untuk inspeksi lapangan difokuskan pada kegiatan 
pengelolaan yang sedang berjalan (pelaksanaan RKU/RKT 
dan ILO/kondisi keselamatan) serta perlindungan dan 
pemantauan kawasan NKT dan kawasan hutan alam. 
Wilayah masyarakat dengan konflik yang teridentifikasi 
diambil sampelnya untuk memverifikasi proses konsultasi 
masyarakat dan resolusi konflik. 
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UPH yang dipilih untuk 
evaluasi dan alasan 
dipilihnya 

Konsesi PT. Arara Abadi terdiri dari satu UPH yang terdiri 
dari delapan distrik; Duri I, Duri II, Duri III, Minas, Siak, 
Merawang, Sorek dan Nilo. Selama audit berlangsung, 
operasional pengelolaan sedang berlangsung di delapan 
distrik. Dengan kondisi geografis yang tersebar di delapan 
distrik, tidak memungkinkan untuk mengunjungi semua 
distrik tersebut selama audit berlangsung. Enam distrik 
dipilih untuk inspeksi lapangan; Duri II, Duri III, Minas, Siak, 
Sorek dan Merawang. Keenamnya dipilih untuk 
memaksimalkan jumlah kunjungan distrik (jarak perjalanan) 
dan untuk mengevaluasi komentar pemangku kepentingan 
yang diterima sebelum audit. 

Pendekatan terhadap 
evaluasi sistem manajemen: 

Audit mengevaluasi sistem manajemen Arara Abadi melalui 
peninjauan dokumen sistem manajemen dan memverifikasi 
konsistensi penerapan sistem manajemen di lapangan. Hal 
ini didapatkan melalui wawancara dengan staf, masyarakat 
dan pemangku kepentingan lainnya dan pengamatan audit 
terhadap pelaksanaan dan dampak manajemen di lapangan 
melalui sampel di UPH. Audit juga difokuskan pada 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan di daerah konflik. 
Sebagian dari UPH berada di dalam konflik dan perkebunan 
kelapa sawit yang dibangun oleh masyarakat setempat di 
wilayah yang ditunjuk sebagai tanaman kehidupan, 

kawasan lindung dan di daerah untuk tanaman pokok. 

Teknik-teknik tambahan yang 
digunakan untuk evaluasi 

Tim audit menggunakan peta dan collector/Aplikasi GPS 
dengan citra satelit saat melakukan kunjungan lapangan. 
Drone digunakan untuk menjelajah daerah terpencil yang 
tidak dapat diakses untuk melihat aktivitas di wilayah NKT 
yang dipetakan dan area penyangga di kawasan lindung. 
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4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN 
 
 

4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan 
 
Tujuan konsultasi pemangku kepentingan untuk evaluasi ini adalah memastikan agar 
masyarakat mengetahui, dan diberitahukan mengenai proses penilaian yang dilakukan 
berikut tujuan-tujuannya serta membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi 
persoalan-persoalan potensial dalam hubungannya dengan kesesuaian kegiatan yang 
dijalankan dengan standar Controlled Wood. 
  
Tabel berikut ini menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi 
pemangku kepentingan untuk proses penilaian Controlled Wood ini. 
 

Jenis Pemangku Kepentingan 
yang Dihubungi 

Jumlah pemangku kepentingan yang 
diajak berkonsultasi secara langsung 
atau yang memberikan masukan (#) 

LSM 6 

Anggota masyarakat setempat 23 

Instansi pemerintah 12 

Perwakilan serikat pekerja 2 

Lainnya (Universitas, kontraktor, 
dll) 

21 

 
Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan 
Konsultasi dengan pemangku kepentingan termasuk pemberitahuan melalui email dan 
pertemuan tatap muka atau wawancara. Sesuai dengan persyaratan konsultasi FSCpada 
tanggal 12 Agustus 2017, sebuah pemberitahuan pengarahan pemangku kepentingan 
(bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris) dikirim ke pemangku kepentingan termasuk 
daftar RA Indonesia, daftar FSC Indonesia dan daftar pemangku kepentingan UPH 
(disediakan oleh APP Jakarta). APP juga mendistribusikan pemberitahuan tersebut kepada 
pemangku kepentingan setempat dan provinsi tanpa alamat email. 
 
Rapat diadakan di Pekanbaru, ibukota provinsi dengan instansi pemerintah, LSM sosial dan 
lingkungan dan organisasi penelitian. Kunjungan lapangan dilakukan ke masyarakat sekitar, 
terutama yang telah tercatat memiliki konflik dengan UPH. 
 

4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan 

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para 
pemangku kepentingan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kegiatan-kegiatan 
UPH sehubungan dengan lima kategori Controlled Wood. Tabel berikut ini menyajikan 
ringkasan persoalan-persoalan yang diangkat oleh pemangku kepentingan beserta 
tanggapan yang diberikan tim penilai terhadap setiap pendapat yang disampaikan. 

 

Kategori Kayu Terkontrol Pendapat Pemangku 
Kepentingan 

Tanggapan RA-Cert 

1. Kayu yang dipanen secara 
ilegal 

Pejabat KLHK yang 
diwawancarai menunjukkan 
bahwa PT Arara Abadi 

UPH memenuhi persyaratan 
hukum kecuali kegagalan 
memenuhi persyaratan 5.1.6, 
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menerima sertifikat wajib (PHPL 
dan VLK) dan berhak untuk 
mendapatkan persetujuan 
sendiri atas rencana panen 
tahunan (RKT), Sejauh ini, PT 
AA tidak memiliki masalah 
dalam memenuhi semua 
persyaratan pemerintah 
termasuk RKL/RPL (laporan 
pemantauan lingkungan) dan 
melapor tepat waktu. 

5.1.8 dan 5.1.11. Pemeliharaan 
sempadan dan penyangga 
sungai yang tidak memadai, 
tidak sesuai dengan rencana 
pengelolaan serta tidak 
memenuhi ketentuan yang 
dipersyaratkan pemerintah. 
Persyaratan hukum lainnya 
yang terkait dengan 
perkebunan kelapa sawit di 
areal hutan tanaman, asuransi 
yang dipersyaratkan secara 
hukum dan persyaratan legal 
K3 lainnya telah menghasilkan 
tiga NCR Utama. Lihat NCR 
Major 02/17, 03/17, dan 04/17. 

2. Kayu yang dipanen 
dengan cara yang melanggar 
hak-hak tradisional atau sipil 

Dalam sebuah pertemuan yang 
diadakan dengan Forum 
Masyarakat di Desa Teluk 
Meranti, auditor diberitahu 
bahwa UPH belum 
menanggapi sebuah surat dari 
tanggal 7 Januari 2017 yang 
berisi keluhan tentang konflik 
lahan yang sudah berlangsung 
lama antara PT Arara Abadi 
dan desa. Surat tersebut 
menimbulkan kekhawatiran 
tentang bagaimana pemetaan 
partisipatif yang terkait dengan 
konflik lahan dilaksanakan. 

Tim audit meninjau 
dokumentasi dan catatan UPH 
yang terkait konflik dan 
mewawancarai staf UPH yang 
bertanggung jawab. Konflik 
lahan dengan Desa Teluk 
Meranti tercatat dalam sistem 
resolusi konflik UPH dan juga 
tindakan yang diambil untuk 
menyelesaikan konflik. Namun, 
tim audit memverifikasi bahwa 
UPH belum menanggapi surat 
tersebut dari Januari 2017 
secara tepat. Lihat NCR 01/17 

3. Kayu yang dipanen dari 
kawasan hutan di mana NKT 
yang dikandungnya menjadi 
terancam akibat dilakukannya 
kegiatan pengelolaan hutan 

Komentar diterima secara 
tertulis sebelum diaudit dari 
forum masyarakat. Singkatnya, 
forum tersebut menyebutkan 
beberapa hal: 
1. Kawasan Konservasi di 
Arara Abadi di Desa Teluk 
Meranti telah ditanami kelapa 
sawit oleh Koperasi Meranti 
Mas 
2. Tidak ada usaha dari Arara 
Abadi untuk melindungi 
kawasan konservasi sesuai 
dengan peraturan yang 
berlaku. 
3. Arara Abadi tidak 
menerapkan komitmen FCP 
untuk melindungi kawasan 
konservasi. 
 
 

 

 

Tim audit meninjau dokumen 
UPH, mewawancarai staf UPH 
dan melakukan pertemuan 
dengan forum masyarakat di 
Desa Teluk Meranti. 
Pertemuan tersebut dihadiri 
oleh anggota forum 
masyarakat. Mengenai 
komentar dari forum komunitas, 
auditor menemukan bahwa: 

Kawasan yang dikonversi oleh 
Koperasi Meranti Mas sekitar 
300 ha namun telah 
diselesaikan dan membuktikan 
bahwa koperasi tersebut 
berada di lahan UPH. Proses 
resolusi konflik difasilitasi oleh 
dinas kehutanan dan 
lingkungan dan kecamatan 
setempat. Koperasi tersebut 
sepakat untuk merehabilitasi 
dan mengembalikan lahan 
tersebut ke UPH. Selain proses 
di atas, masih ada sekitar 60 
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Komentar umum untuk APP: 
Sebagian besar hutan tanaman 
APP menempati lahan gambut 
yang dikeringkan untuk 
produksi pulp kayu Acacia. 
Pengeringan lahan gambut 
menghasilkan emisi gas rumah 
kaca yang tinggi, meningkatkan 
risiko kebakaran, dan 
pengeringan mengarah ke 
penurunan lahan gambut yang 
mengakibatkan konsekuensi 
serius terkait lingkungan, sosial 
dan ekonomi. Hutan tanaman 
berbasis pengeringan di lahan 
gambut harus dibasahkan 
kembali dan digunakan secara 
bijak sesuai kaidah lingkungan 
dan ekonomi dengan 
melibatkan masyarakat. 

ha yang sudah ditanam 
koperasi. Untuk kasus ini, UPH 
telah melapor ke kepolisian 
baru-baru ini bahwa koperasi 
tersebut menempati lahan 
hutan UPH. 

Berdasarkan pemeriksaan 
lapangan dan wawancara 
dengan staf UPH dan pejabat 
pemerintahan, tim audit tidak 
dapat memverifikasi komentar 
para pemangku kepentingan 
bahwa PT Arara Abadi tidak 
menerapkan komitmen FCP 
untuk melindungi kawasan 
konservasi dan menemukan 
bukti bahwa mereka 
menerapkan tindakan 
perlindungan. Namun, tim audit 
mengidentifikasi dua lokasi 
dimana perkebunan kelapa 
sawit didirikan oleh individu-
individu di kawasan lindung 
yang dipetakan sebagai NKT 
1.1 di UPH. Lihat NCR Major 
06/17. 
 
Berdasarkan draf RKU, UPH 
hanya akan mengelola 41,74% 
sebagai tanaman pokok, 
sedangkan 37,41% dari 
konsesi akan dialokasikan 
untuk fungsi perlindungan. 
Sehubungan dengan peraturan 
pemerintahan Indonesia 
mengenai gambut  baru-baru 
ini (PermenLHK 15,16,17 tahun 
2017), UPH telah mengikuti 
semua kewajiban termasuk 
merevisi RKU mereka 
(PermenLHK 17/2017). Pada 
saat audit, UPH sedang dalam 
proses merevisi RKU dan 
meminta persetujuan dari 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan dan oleh 
karena itu penetapan tinggi 
muka air akan dilakukan 
setelah RKU disetujui. Perihal 
peraturan gambut PermenLHK 
14/2017 dan PermenLHK 
17/2017 dan berdasarkan 
overlay Gambut. 

4. Kayu yang dipanen dari Tidak ada komentar yang  
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kawasan-kawasan yang 
mengalami konversi 
pemanfaatan dari hutan dan 
ekosistem pepohonan lainnya 
menjadi hutan tanaman atau 
pemanfaatan non hutan 

diterima 

5. Kayu yang dipanen dari 
pohon-pohon yang telah 
mengalami modifikasi genetik 

Tidak ada komentar yang 
diterima 

 

6. Proses konsultasi 
pemangku kepentingan oleh 
UPH 

Wawancara dengan LSM di 
Pekanbaru memberikan umpan 
balik mengenai konflik antara 
masyarakat dan PT Arara 
Abadi di Distrik Merawang. 
Mereka merekomendasikan 
agar tim audit melihat hal ini di 
lapangan. 

Tim audit menindaklanjuti 
dengan masyarakat yang 
teridentifikasi selama audit 
berlangsung. Lihat temuan 
terkait di atas untuk no. 2. Kayu 
yang dipanen dengan cara 
yang melanggar hak-hak 
tradisional atau sipil dan no. 3. 
Kayu yang dipanen dari 
kawasan hutan di mana NKT 
yang dikandungnya menjadi 
terancam akibat dilakukannya 
kegiatan pengelolaan hutan. 

  

  

 


