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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 memberikan 
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 RA-
Cert 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 yang dimaksud adalah: 1) 
dipanen secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di 
Satuan Pengelolaan Hutan (SPH) 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. Finnantara Intiga, terletak di Kalimantan Barat, 
Indonesia, dengan total area sebesar ±299,700 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-
II/1996). 
 

                                                      
1 Informasi lebih jauh terkait proses Roadmap ini dapat diakses melalui link berikut https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-

resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app 
2 Penerbitan sertifikat FSC akan tergantung pada keputusan dewan FSC untuk mengakhiri disasosiasi dengan APP dan kesesuaian 

yang ditunjukan oleh APP dan para suplier nya pada standard-standard FSC yang berlaku sebagai bagian dari proses sertifikasi yang 
baru.  

https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app
https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app


 

CW-11 CW-FM Master Report IDN           Hal. 4 dari 19 

 

2. KESIMPULAN AUDIT  
 

2.1. Rekomendasi Auditor  
 

Kategori Controlled Wood  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 Wood Controlled 

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 membuat Rencana Kerja Usaha (RKU) 10 tahun; 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017; laporan identifikasi dan 
analisis NKT (Nilai Konservasi Tinggi/HCV) dan SKT (Stok Karbon 
Tinggi/HCS), dan ISFMP (Integrated Sustainable Forest Management 
Plan) yang mencakup hasil konsolidasi studi NKT/SKT. Terdapat 
berbagai sistem dan pedoman lain yang ada termasuk lacak balak (CoC) 
dan Prosedur Wood Controlled (SOP). Secara keseluruhan, UPH 
memiliki sistem manajemen terdokumentasi yang kuat yang mencakup 
semua persyaratan standar FSC CW. Jika dilaksanakan sebagaimana 
yang didokumentasikan, UPH akan sesuai dengan persyaratan FSC-
STD-30-010. Namun status konsesi dan skenario penggunaan lahan 
(sekitar 70% dengan permukiman, perkebunan karet, kelapa sawit, dan 
aktivitas manusia lainnya termasuk APL; dan tumpang tindih wilayah 
dengan 11 perusahaan kelapa sawit) menghambat pelaksanaan penuh 
sistem managemen yang terdokumentasi dan menghambat kesesuaian 
terhadap persyaratan. 
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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: Dalam proses penilaian, tim audit telah melakukan wawancara 
dengan staf UPH, pekerja, masyarakat setempat dan pemangku 
kepentingan di daerah, serta mengunjungi sejumlah lokasi; dan meninjau 
berbagai dokumen. UPH telah menunjukkan penerapan sistem 
manajemen di keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan 
sertifikat dengan tetap tunduk pada koreksi ketidaksesuaian yang 
teridentifikasi dari penilaian, terlepas dari masalah kontroversial seperti 
permukiman dan tumpang tindih wilayah di dalam lingkup perusahaan 
(lihat di bawah). 

 

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

 Ya Tidak  

Yurisdiksi yang tumpang tindih: PT Finnantara Intiga memperoleh Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri/IUPHHK-
HTI berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 
tanggal 2 Desember 1996 seluas ± 299.700 ha di Provinsi Kalimantan 
Barat untuk jangka waktu 43 tahun. Sejak didirikan, PT Finnantara 
berupaya membangun hutan tanaman di daerah yang tidak produktif di 
Provinsi Kalimantan Barat. Daerah yang tidak produktif meliputi hutan 
yang terdegradasi, lahan kosong, padang rumput, dan bekas ladang 
berpindah. Wilayahnya terbagi menjadi 4 blok: Blok I terletak di 
Kecamatan Sanggau, Blok II di Kecamatan Sekadau, Blok III dan Blok IV 
di Kabupaten Sintang. Dari Blok ini, hanya Blok III yang telah 
menyelesaikan batas-batasnya sedangkan untuk 3 blok lainnya belum 
selesai. 
 
Perlu dicatat bahwa meskipun PT Finnantara telah mendapatkan izin 
pengelolaan kawasan Hutan Produksi dari Kementerian Kehutanan, 
secara de facto seluruh wilayah perizinan "dikendalikan" oleh masyarakat 
adat (terutama suku Dayak dan Melayu). Sehingga pengembangan HTI, 
terutama kemajuan realisasi penanaman pohon tergantung pada 
tercapainya kesepakatan pengelolaan lahan antara perusahaan dan 
masyarakat. Faktanya, PT. Finnantara Intiga datang untuk mengelola 
tidak hanya area hutan tanaman di bawah keputusan Kementerian 
Kehutanan, namun juga daerah-daerah di luar keputusan yang dirancang 
melalui kesepakatan dengan masyarakat dan berdasarkan izin yang 
diberikan oleh pemerintah daerah. 
 
Selain itu, terdapat 11 kasus tumpang tindih lahan dengan perusahaan 
kelapa sawit. Total luas konflik adalah 54.193 ha. Tiga kasus tumpang 
tindih terjadi di Sanggau: (1) tumpang tindih lahan dengan PT. Sime Inso 
Agro dengan luas 4.163 ha, (2) tumpang tindih dengan PT. Mitra Austrial 
Sejahtera dengan luas 2.685 ha, dan (3) tumpang tindih lahan dengan 
PT. Citra Nusa Inti Sawit dengan luas 12.583 ha. Di Sekadau, terjadi 6 
kasus tumpang tindih lahan: (1) tumpang tindih lahan dengan PT. 
Kalimantan Sanggar Pusaka seluas 3.101 ha, (2) tumpang tindih dengan 
PT. Patriot Andalas dengan luas lahan 6.874 ha, (3) tumpang tindih 
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dengan PT. Gema Usaha Mandiri seluas 11.862 ha. Tiga kasus tumpang 
tindih lainnya di Sekadau adalah: (4) tumpang tindih lahan dengan PT. 
Agro Plankan Lestari dengan luas 778 ha, (5) tumpang tindih lahan 
dengan PT. Multi Prima Entakai dengan luas lahan 60 ha, dan (6) 
tumpang tindih dengan PT. Parna Raya dengan luas 969 ha. Di Sintang, 
ada 2 kasus tumpang tindih yang terjadi: (1) tumpang tindih lahan dengan 
PT. Nusantara Mukti Sentosa dengan luas 1.242 ha, dan (2) tumpang 
tindih lahan dengan PT. Bonti Permai dengan luas 9.876 ha. 
 
Konflik tumpang tindih lahan terjadi pertama kali pada tahun 1998 dengan 
PT. Nusantara Mukti Sentosa dan PT. Bonti Permai, sedangkan konflik 
tumpang tindih lahan yang terakhir terjadi pada tahun 2006 dengan PT. 
Parna Raya. Hal Ini menyiratkan bahwa semua perusahaan kelapa sawit 
yang wilayahnya tumpang tindih dengan PT. Finnantara Intiga telah 
mencapai tahap produksi karena umur produksi akhir adalah 5 tahun. 
Dalam situasi itu, PT. Finnantara intiga telah melakukan upaya untuk 
menyelesaikan konflik lahan tersebut namun hingga saat ini kemajuannya 
sangat lambat. Kemajuan yang lambat dalam menyelesaikan kasus-
kasus tumpang tindih lahan tersebut mengindikasikan bahwa PT. 
Finnantara intiga tidak memiliki kontrol manajemen terhadap daerah 
konflik tersebut. Hal ini dapat menghambat kemampuan PT. Finnantara 
Intiga untuk menunjukkan kesesuaian di seluruh SPH, karena 
pembangunan perkebunan kelapa sawit bukan merupakan penggunaan 
lahan yang diijinkan di bawah konsesi hutan tanaman industri mereka 
yang dikeluarkan oleh Kemenhut. 

 

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

NCR#: 01/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major  Minor  X 

Standar & persyaratan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-
30-010 (Versi 2-0) bagian 1 

Bagian laporan: Lampiran II 1.3 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

1.3 Semua staf yang diwawancarai harus menyadari tanggung jawab mereka dan harus memiliki gambaran 
yang cukup mengenai persyaratan Controlled Wood untuk memastikan pemenuhannya. 
 
Temuan: Auditor meninjau kembali rencana pelatihan UPH dan dokumen realisasinya pada tahun 2016 dan 
2017 dan menemukan bahwa UPH telah melakukan beberapa pelatihan pada tahun 2016 dan 2017. Auditor 
juga mewawancarai beberapa staf UPH, termasuk forestry, CoC, HR, serta finance dan administration. 
Berdasarkan wawancara, auditor menemukan bahwa beberapa staf yang diwawancarai memiliki 
pengetahuan yang kurang tentang persyaratan FSC CW-FM terkait bidang tanggung jawab mereka. Selain 
itu, beberapa staf operasional/forestry di lapangan juga kurang menyadari banyak komponen persyaratan 
Controlled Wood. Auditor menemukan bahwa staf dan pekerja yang diwawancarai tidak mengetahui atau 
memiliki pengetahuan yang sama tentang SOP Sungai/Anak Sungai dan Perlindungan Sumber Daya Air 
mengenai luas zona sempadan sungai sebagai kawasan lindung dan staf di pos faktur tidak mengetahui 
tentang perbedaan antara dokumen kayu dari area konsesi dan masyarakat, hal ini menunjukkan kurangnya 
pelatihan atau sosialisasi. 
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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-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: 

MASIH BELUM ADA 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

MASIH BELUM ADA 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Verifikasi Lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 – 2 hari 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 

 
 

NCR#: 02/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major  Minor  X 

Standar & persyaratan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-
30-010 (Versi 2-0) Bagian 1 (1.3 a-d) 

Bagian laporan: Lampiran II 4.1 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

4.1.UPH harus mengembangkan dan menerapkan prosedur konsultasi pemangku kepentingan sebagaimana 
didefinisikan dalam standar ini dan sekurang kurangnya mencakup hal-hal berikut (1.3 a-d): 

a) pemangku kepentingan utama harus diidentifikasi dan diundang untuk berpartisipasi dalam 
konsultasi dengan pemberitahuan sebelumnya; 

b) kelompok yang dikecualikan sebaiknya diberi perhatian khusus saat mengidentifikasi pihak yang 
tertarik atau terkena dampak; 

c) proses konsultasi harus dibuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau terpengaruh oleh 
penerapan standar ini; 

d) semua pihak yang teridentifikasi diberikan akses terhadap informasi yang memadai 
 

Temuan: UPH telah membuat SOP untuk konsultasi pemangku kepentingan (SOP/FPD-028; 1 Agustus 
2017). SOP ini mencakup instruksi untuk memasukkan pemangku kepentingan utama dan prosesnya 
dirancang untuk dibuka ke semua pihak terkait sesuai kebutuhan, menyediakan informasi yang memadai 
kepada mereka. Namun, tidak ada yang menyebutkan masuknya kelompok yang dikecualikan dan perhatian 
khusus yang diberikan kepada mereka. Selain itu, UPH memiliki daftar pemangku kepentingan untuk 
konsultasi namun tidak diperbarui dan UPH tidak memiliki sistem untuk memperbaruinya bila diperlukan. 
Oleh karena itu, NCR minor dikeluarkan untuk keperluan 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-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 Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan daftar pemangku 
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Organisasi: kepentingan yang diperbarui termasuk kelompok yang dikecualikan dan 4 
SOP revisi terkait Sosial yang mencakup penjelasan "kelompok yang 
dikecualikan". 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh UPH di atas, ditemukan bahwa 
UPH telah mencoba untuk mengenali kelompok yang dikecualikan 
sebagaimana disebutkan pada temuan di atas. Namun, SOP UPH masih 
memiliki konten yang sama dengan versi sebelumnya tanpa ada penjelasan 
lebih lanjut mengenai bagaimana kelompok yang dikecualikan tersebut 
ditangani oleh UPH. Selain itu, daftar pemangku kepentingan yang 
diperbarui juga tidak didukung dengan prosedur untuk memelihara atau 
memperbarui daftar karena kelompok yang dikecualikan bersifat dinamis. 
Auditor menyimpulkan bahwa NCR tetap terbuka 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Desk review Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

½ hari 

Spesialisasi Auditor Kehutanan/sosial 

 
 

NCR#: 03/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major  Minor  X 

Standar & persyaratan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-
30-010 (Versi 2-0) Bagian 1 (1.3 f) 

Bagian laporan: Lampiran II 4.3 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

4.3. UPH harus responsif terhadap pertanyaan atau masalah pemangku kepentingan (1.3 f). 
 
Temuan: UPH memiliki SOP untuk menangani keluhan (SOP/FPD-009; 1 Agustus 2017). Menurut SOP 
tersebut, staf Forest Sustainability & Forest Protection menerima, mencatat dan mengklasifikasikan semua 
keluhan dan ungkapan ketidakpuasan yang berasal dari masyarakat atau pihak yang berkepentingan; tim 
audit menemukan bahwa semua itu didokumentasikan. UPH memberikan laporan kepada tim audit 
mengenai keluhan dan ungkapan ketidakpuasan yang tercatat pada tahun 2016 dan 2017 dan staf yang 
diwawancarai menyatakan bahwa semuanya ditanggapi, termasuk permintaan untuk pemeliharaan jalan, 
dukungan terhadap sekolah dan kegiatan pembangunan lainnya. Namun, masyarakat setempat yang 
diwawancarai di 6 dusun menyatakan secara konsisten bahwa UPH sering tidak menanggapi kekhawatiran 
atau pertanyaan mereka dan jika ada tanggapan, hal itu tidak tepat waktu. Misalnya, UPH terlambat untuk 
menanggapi keluhan mereka tentang ketidakpastian waktu pembayaran upah mereka untuk penanaman 
pohon dan tidak ada tanggapan yang diterima atas keluhan mereka terhadap sawah mereka yang dibanjiri 
oleh aliran air hujan yang berasal dari daerah jalan UPH. Dengan demikian, berdasarkan bukti di atas, dapat 
disimpulkan bahwa UPH tidak sesuai dengan persyaratan ini dan NCR minor dikeluarkan. 

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-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: 

MASIH BELUM ADA 

Temuan-temuan untuk MASIH BELUM ADA 
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Evaluasi Bukti: 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Verifikasi di tempat Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 hari 

Spesialisasi Auditor Kehutanan/sosial 

 
 
NCR#: 04/17 Klasifikasi 

Ketidaksesuaian: 
Major  Minor  X 

Standar & persyaratan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-
30-010 (Versi 2-0) Bagian 2, 5.1.11 & FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan 
Pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan & Keselamatan Kerja 

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 Kesehatan dan keselamatan): 

a. Alat Pelindung Diri (APD) yang layak; 
b. angkutan untuk para pekerja yang aman dan layak; 
c. membuat zona perlindungan di sekitar lokasi pemanenan; 
d. persyaratan keamanan untuk pekerja di bagian permesinan 
e. persyaratan keamanan untuk pekerja di bagian bahan kimia. 

  
Temuan: Berdasarkan pengamatan di lapangan, wawancara pekerja dan peninjauan dokumen, UPH telah 
menyediakan APD kepada semua pekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka. Sedangkan untuk 
pekerja kontraktor, penyediaan APD adalah tanggung jawab kontraktor berdasarkan kesepakatan kerja 
antara UPH dan kontraktor. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan lapangan di nursery, pekerja kontraktor 
tidak diberi helm. Berdasarkan temuan tersebut, UPH telah gagal memastikan kontraktor memberikan APD 
kepada semua pekerja mereka dan juga memastikan agar APD secara konsisten digunakan di lapangan 
sebagaimana ditunjukkan dalam perjanjian kerja dan dalam Internal Office Memo dari CEO Sinar Mas 
Forestry pada tanggal 5 Januari 2016 tentang Perbaikan dan Kepatuhan Hukum terkait dengan Kesehatan 
dan Keselamatan Kerja (K3)/HSE. 
 
Berdasarkan hasil peninjauan dokumen dan wawancara pekerja, seluruh karyawan PT FI memiliki BPJS 
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagai asuransi pekerja wajib tapi tidak semua karyawan/pekerja 
kontraktor PT FI memilikinya. Pekerja kontraktor tidak memiliki asuransi wajib dan hal ini dianggap tidak 
sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No.12/tahun 2013 tentang Jaminan 
Kesehatan dan Perpres No.109/tahun 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Jaminan Sosial. 
 
Dalam hal Kesehatan & Keselamatan Kerja, auditor menemukan bahwa persediaan alat pertolongan 
pertama tidak lengkap. Bukti ini menunjukkan bahwa UPH tidak memastikan implementasi penuh SOP H&S. 
 
Berdasarkan pengamatan lapangan di tempat penyimpanan sementara limbah kimia (TPS), UPH telah 
meletakkan papan nama TPS, mengelompokkan limbah berdasarkan jenis limbah dan memberi label untuk 
masing-masing jenis. Namun, tidak ada papan nama lokasi koordinat TPS yang disediakan dan pengunjung 
tidak diberi APD saat pemeriksaan. 
 
UPH telah membuat perjanjian tertulis dengan PT Mitra Karya Surya Kencana di Pontianak untuk 
Pengolahan dan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun di luar areal konsesi secara reguler. Namun 
kesepakatan tersebut tidak berlaku karena masa perjanjiannya adalah dari 1 November 2015 sampai 30 
November 2016. 
 



 

CW-11 CW-FM Master Report IDN           Hal. 10 dari 19 

Mengenai penggunaan bahan kimia, ditemukan bahwa UPH menggunakan herbisida dengan kandungan 
aktif isopropil amina glifosat dan fluroksipir metilheptil ester untuk pembibitan dan penyiangan saat persiapan 
lahan dan pemeliharaan tanaman pokok di areal hutan tanaman. Menurut petugas penyemprotan dan staf 
UPH yang diwawancarai, saat ini tidak ada pemeriksaan kesehatan rutin untuk pekerja seperti yang 
dipersyaratkan dalam peraturan nasional. 
 
Selama kunjungan lapangan dan peninjauan dokumen untuk staf CoC (petugas pos faktur), ditemukan 
bahwa kebanyakan mereka bekerja lebih dari 8 jam sehari, 5 hari kerja seminggu untuk menampung semua 
truk kayu yang biasanya beroperasi sampai pukul 9 malam. Sesuai peraturan, UU 13/2003, 8 jam kerja 
berlaku selama 5 hari kerja seminggu atau 21 hari kerja sebulan untuk perhitungan gaji (Kepmenakertrans 
102/2004). Staf yang diwawancarai juga mengangkat isu tentang jam kerja mereka karena tidak ada 
pembayaran lembur. Auditor juga memverifikasi tanda terima gaji untuk staf CoC dan memastikan bahwa 
tidak ada item lembur pada kuitansi. Karena itu, ada ketidakpatuhan yang melebihi jumlah jam kerja per hari. 
 
Selain itu, auditor juga menemukan bahwa pekerja kontraktor yang diwawancarai di nursery memiliki gaji 
sebesar Rp 1,6 juta per bulan yang kurang dari upah minimum Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp 
1.882.900 berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 734/DISNAKERTRANS/2016, Upah 
minimum daerah Sanggau sebesar Rp 1.973.425 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat 
No.783/DISNAKERTRANS/2016 dan upah minimum Kabupaten Sintang sebesar IDR 2.025.000 
berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 770/DISNAKERTRANS/2016. 
 

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-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 bukti 
sebagai berikut: 

-  Daftar pekerja kontraktor yang diperbarui 
-  Bukti penerimaan gaji pekerja nursery 
-  Jadwal kerja untuk pekerja di pos faktur 

 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh UPH di atas, ditemukan bahwa 
UPH telah mencoba melakukan tindakan untuk mengatasi gap yang 
diidentifikasi selama kunjungan lapangan. Dalam daftar pekerja kontraktor 
ditemukan bahwa saat ini sebagian besar pekerja terdaftar di BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, penerimaan gaji untuk pekerja di 
nursery juga memberi lebih banyak informasi kepada auditor bahwa gaji 
tersebut untuk 3 hari kerja dalam seminggu, jadwal kerja untuk pekerja di 
pos faktur menjelaskan bahwa saat ini mereka membagi pekerja menjadi 
dua shift untuk mencegah kelebihan jam kerja bagi pekerja. Bukti tersebut 
menunjukkan bahwa saat ini UPH telah melakukan perbaikan agar sesuai 
dengan standar. Namun, auditor menyimpulkan bahwa verifikasi lapangan 
diperlukan untuk memverifikasi pelaksanaan di lapangan khususnya untuk 
verifikasi melalui wawancara langsung dengan pekerja. 
 
Beberapa gap yang diidentifikasi juga belum dilengkapi dengan bukti 
tambahan seperti APD, kesehatan dan keselamatan kerja dan pengelolaan 
limbah kimia yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, auditor 
menyimpulkan bahwa NCR tetap terbuka 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 
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Metode Evaluasi Verifikasi Lapangan/ 
Peninjauan dokumen 

Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 hari 

Spesialisasi Auditor Kehutanan/sosial 

 
 
NCR#: 05/17 Klasifikasi 

Ketidaksesuaian: 
Major  Minor  X 

Standar & persyaratan: Standar FSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-
30-010 (Versi 2-0) Bagian 2 (4.5 & FSC-ADV-30-010-1: Hak pihak ketiga 
4.1, 4.2 & 4.3) 

Bagian laporan: Lampiran II 5.2.4 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.2.4. Jika ada konflik yang berkaitan dengan hak kepemilikan lahan atau hak guna lahan masyarakat adat , 
sebuah proses resolusi harus dibuat oleh UPH dan bukti mengenai aspek berikut harus dipresentasikan oleh 
UPH (4.5 & FSC-ADV-30-010-1 : Hak pihak ketiga 4.1, 4.2 & 4.3): 

a) proses tersebut benar-benar membahas masalah dan ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan 
b) proses tersebut mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut 
c) proses interim untuk menangani perselisihan dan pengelolaan kawasan hutan yang bersangkutan 

telah disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. 
 
5.2.5. Bukti tidak boleh melanggar Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Kesukuan yang terjadi di 
SPH yang berada di bawah kendali UPH (4.3 & FSC-ADV-30-010-1: 4. Hak pihak ketiga 4.3). 
 
Temuan: 
Berdasarkan peninjauan dokumen, diketahui bahwa perselisihan tersebut berasal dari fakta bahwa UPH 
memiliki izin konsesi hutan pemerintah (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 750/Kpts-II/1996 
tanggal 2 Desember 1996) dengan wilayah hutan 299.700 ha yang memiliki 44 desa atau 117 dusun dengan 
6.475 rumah tangga yang tinggal di sana. Meskipun demikian, ada kesepakatan yang ditandatangani oleh 
kedua belah pihak (UPH dan masyarakat setempat), disaksikan oleh perwakilan pemerintah daerah yang 
menunjukkan bahwa proses sementara untuk menangani perselisihan dan pengelolaan kawasan hutan yang 
bersangkutan telah disetujui oleh para pihak dan bahwa proses tersebut mendapat dukungan dari pihak-
pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Masyarakat setempat yang diwawancarai menunjukkan 
sebuah dokumen yang memastikan bahwa mereka telah menunjuk siapa saja yang terlibat dalam proses 
kesepakatan tersebut dengan UPH. 
 
Namun berdasarkan dokumen kesepakatan yang ditinjau, dan sebagaimana tercermin dalam wawancara 
dengan masyarakat dan suku setempat (Dayak and Malay IPs), tim audit menemukan bahwa proses 
tersebut belum benar-benar menyampaikan apa yang menjadi perhatian mereka. Misalnya sehubungan 
dengan kompensasi kayu, tidak ada klausa dalam kesepakatan untuk mempertimbangkan penyesuaian 
terhadap kondisi pasar karena masa berlaku perjanjian tersebut adalah 43 tahun seperti izin konsesi UPH 
atau tidak adanya klausa untuk mengatasi masalah transparansi pembayaran kayu. Selain itu, mereka juga 
menjelaskan bahwa dokumen kesepakatan tidak diberikan kepada sebagian besar dari mereka, begitu juga 
semua isi kesepakatan yang telah dilaksanakan/direalisasikan di lapangan. Berdasarkan wawancara dengan 
masyarakat setempat di 6 dusun, semua menegaskan ketidakpuasan dengan tidak adanya aspek yang 
disebutkan tersebut di dalam klausul kesepakatan. Karena semangat konsultasi dan partisipasi merupakan 
landasan Konvensi No. 169 yang menjadi dasar seluruh ketentuan, tim audit juga menyimpulkan bahwa ada 
pelanggaran terhadap Konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat dan Kesukuan yang terjadi. 
 
Oleh karena itu, Mayor NCR 05/17, diangkat berdasarkan kedua kriteria tersebut. 

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-peristiwa spesifik sebagaimana disebutkan dalam bukti di atas 
beserta akar penyebabnya untuk menghilangkan dan mencegah 
berulangnya kembali Ketidaksesuaian/NC tersebut. 
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Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen bukti 
sebagai berikut: 
- Laporan kemajuan resolusi konflik 2017. 
- Laporan sosialisasi ke Kampung Jelawat tentang Rencana Kegiatan 
Tahunan  2017 termasuk penjelasan royalti kepada masyarakat. 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh UPH di atas, ditemukan bahwa 
UPH telah mencoba melakukan perbaikan mengenai transparansi royalti 
kayu kepada masyarakat. Namun, perbaikan hanya mengatasi sebagian 
gap yang diidentifikasi seperti dijelaskan di atas. Auditor juga perlu 
memverifikasinya ke masyarakat. NCR tetap terbuka 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Verifikasi Lapangan/ 
Peninjauan dokumen 

Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 sampai 2 hari 
(dapat 
dikombinasikan 
dengan NCR 
lainnya) 

Spesialisasi Auditor Kehutanan/sosial 

 
 
NCR#: 06/17 Klasifikasi 

Ketidaksesuaian: 
Major  Minor  X 

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

Bagian laporan: Lampiran II 5.3.4 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.3.4 UPH harus memiliki daftar nilai konservasi tinggi yang diidentifikasi dalam SPH, beserta bukti yang 
menunjukkan bahwa tindakan pencegahan telah dilakukan untuk menghilangkan potensi dampak negatif 
terhadap nilai konservasi tinggi yang ada (5.2 c). 
 
Temuan: UPH telah mengidentifikasi dan mencantumkan kawasan dengan nilai konservasi tinggi 
berdasarkan penilaian HCVF (Hutan Bernilai Konservasi Tinggi/HBKT), hasil kerjasama dengan konsultan 
Asia Pacific Consulting Solutions (APCS) pada tahun 2014. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan 
wawancara staf, ditemukan bahwa sebagian besar daerah yang dilindungi (diidentifikasi juga sebagai 
wilayah NKT dan SKT), batasnya tidak ditandai di lapangan. Auditor menemukan bahwa zona sempadan 
sungai tidak terlindungi dengan baik dan juga tidak dianggap sebagai kawasan lindung dengan tindakan 
pencegahan yang memadai; meskipun dalam laporan identifikasi NKT, diidentifikasi sebagai NKT 1.1 dan 
ditetapkan sebagai kawasan lindung oleh UPH. UPH telah membuat SOP Sungai/Anak Sungai dan 
Perlindungan Sumber Daya Air yang menggambarkan penentuan zona penyangga untuk sungai, danau dan 
mata air. Menurut SOP, zona penyangga sungai merupakan kawasan yang harus dilindungi dari operasional 
UPH dan ditetapkan sebagai berikut: 

- Zona penyangga sungai adalah 50 m di kanan-kiri sungai untuk sungai dengan lebar kurang dari 30 m 

- Zona penyangga sungai adalah 100 m di kanan-kiri sungau untuk sungai dengan lebar lebih dari 30 m 

Prosedur ini sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai persyaratan zona penyangga sungai 
(PP_No.38_Tahun 2011, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau dan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 12/MENLHK-II/2015). Namun, SOP ini tidak 
sepenuhnya dilaksanakan di lapangan, karena beberapa zona sempadan sungai yang dikunjungi oleh 
auditor ditanam dengan jenis tanaman pokok, seperti kayu putih atau akasia dan tidak ditandai di lapangan 
(mengacu pada koordinat di bagian temuan). Auditor menemukan bahwa base kamp UPH dibangun di zona 
sempadan sungai Kempayan. 
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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-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 fase penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen dengan 
peta yang menunjukkan bahwa mereka saat ini sedang dalam proses untuk 
mengidentifikasi zona sempadan sungai di beberapa wilayah di dalam 
konsesi mereka. 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Berdasarkan dokumen yang diberikan di atas, auditor menyimpulkan 
bahwa UPH berada pada jalur yang benar untuk mengatasi gap yang 
diidentifikasi di atas. Namun, auditor berpendapat bahwa gap tersebut 
memerlukan tindakan yang lebih sistematis karena auditor menemukan di 
beberapa tempat bahwa zona sempadan sungai ditanam dengan tanaman 
pokok UPH. Timeline dan progresnya juga perlu dikonfirmasi di lapangan. 
NCR tetap terbuka 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Verifikasi Lapangan/ 
Peninjauan dokumen 

Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 sampai 2 hari 
(dapat 
dikombinasikan 
dengan NCR 
lainnya) 

Spesialisasi Auditor Kehutanan/ekologi 

 
 

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 3.2 

Wawancara dengan staf di pos faktur dan peninjauan dokumen menemukan bahwa UPH memiliki 
prosedur untuk menangani kayu bulat. Mereka telah membuat prosedur CoC dan administrasi kayu. 
Untuk persiapan evaluasi FSC CW, prosedur pembelian FSC CW juga dibuat oleh UPH. Namun 
sebuah observasi dikeluarkan untuk peningkatan prosedur CoC karena di masa depan UPH memiliki 
rencana untuk menangani kayu dari hutan tanaman masyarakat dengan mekanisme kerjasama. 
SOP yang ada saat ini menetapkan dengan jelas bahwa hanya kayu yang ada di dalam konsesi 
UPH yang akan diklaim sebagai Controlled Wood begitu mereka menerima sertifikat dan dengan 
jelas menyebutkan tentang pemisahan bahwa kayu Controlled Wood akan ditangani secara terpisah 
dengan kayu Uncontrolled Wood. Manajer Distrik dan koordinator CoC dapat menjelaskan dengan 
jelas tentang prosedur pembelian kayu masyarakat. Namun, staf CoC di lapangan tidak sepenuhnya 
mengetahui rencana UPH untuk memanen kayu dari hutan tanaman masyarakat dan 
dokumentasinya. 

Observasi: 

UPH harus mengembangkan SOP mereka sehingga dapat dengan jelas menggambarkan 
mekanisme penanganan kayu dari hutan tanaman masyarakat dan mensosialisasikan prosedur 
tersebut dengan staf lapangan, sebelum memulai penanganan kayu dari hutan tanaman 
masyarakat. 
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2.4. Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi 
laporan 

 
UPH sebagaimana diberikan beberapa dokumen tambahan sebelum finalisasi laporan 
sebagai berikut: 
- Daftar stakeholder yang diperbarui 
- 4 revisi SOP yang terkait dengan aspek sosial 
- Daftar pekerja kontraktor yang diperbarui 
- Penerimaan gaji pekerja nursery 
- Jadwal kerja untuk pekerja di pos faktur 
- Laporan kemajuan resolusi konflik 2017. 
- Laporan sosialisasi ke Kampung Jelawat tentang Rencana Tahunan Kegiatan tahun 2017 

termasuk penjelasan royalti kepada masyarakat. 
- Peta kemajuan identifikasi zona sempadan sungai. 
 

 

3. PROSES AUDIT 
 

3.1  Jadwal/rencana perjalanan audit 
 

Lokasi Tanggal Kegiatan 

Pontianak  30 Oktober 2017 Konsultasi pemangku kepentingan 
(dengan instansi pemerintah, universitas, 
yayasan dan LSM) 

Pontianak ke Kantor Pusat 
UPH, Sanggau 

31 Oktober 2017 Perjalanan, persiapan tim audit, dan 
pertemuan pembuka di kantor pusat UPH, 
Sanggau 

Kantor operasional UPH, 
Mengkiang, Kabupaten 
Sanggau 

1 November 2017 Peninjauan dokumen, wawancara dengan 
staf UPH dan pekerja, kunjungan 
lapangan 

Kantor operasional UPH, 
Mengkiang, Kabupaten 
Sanggau 

2 November 2017 Kunjungan lapangan termasuk 
penggunaan drone, wawancara 
staf/pekerja, konsultasi dengan 
masyarakat/pemangku kepentingan 

Kantor operasional UPH, 
Mengkiang, Kabupaten 
Sanggau 

3 November 2017 Kunjungan lapangan termasuk 
penggunaan drone, wawancara 
staf/pekerja, konsultasi dengan 
masyarakat/pemangku kepentingan 

Kantor operasional UPH, 
Mengkiang, Kabupaten 
Sanggau 

4 November 2017 Wawancara staf/pekerja, peninjauan 
dokumen 

Kantor Pusat UPH, 
Sanggau 

5 November 2017 Peninjauan dokumen, wawancara dengan 
staf, pertemuan penutup 

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 32, yang terdiri dari:  
1 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan 
6 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan 
1 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan 
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3.2.  Tim audit beserta kualifikasinya 
 

Nama Kualifikasi Peran/Fokus Audit 

Indu Bikal 
Sapkota 

Indu Bikal Sapkota telah bekerja sebagai Manajer 
Sertifikasi, Asia Pasifik, Rainforest Alliance, dan 
bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan 
termasuk mengkoordinasikan portofolio klien sertifikasi 
dan untuk melayani klien yang ada saat ini dan calon 
klien dalam semua hal yang berhubungan dengan 
sertifikasi FSC, sertifikasi SAN serta program verifikasi 
dan layanan lainnya seperti karbon. Beliau adalah 
orang yang fokus terhadap perubahan iklim dan 
kehutanan di kawasan Asia Pasifik. Indu meraih gelar 
master internasional (M.Sc. di bidang Tropical 
Forestry) dari Universitas Wageningen, Belanda; dan 
juga memperoleh gelar BSc Kehutanan dari 
Universitas Tribhuvan dengan predikat distinction. 
Sebelum bergabung dengan Rainforest Alliance, Indu 
menghabiskan lebih dari 10 tahun bekerja di bidang 
kehutanan dan konservasi di Asia dan Eropa. Beliau 
telah menerima Pelatihan Asesor RA Carbon dan 
Forest Management serta Pelatihan Auditor Kepala. 
Beliau adalah auditor kepala ISO 9001 yang disetujui, 
dan pelatih utama FSC FM. Selain itu, beliau 
mengambil bagian dalam kursus auditor kepala untuk 
standar Sustainable Agriculture Network (SAN) 
(Pertanian dan CoC), dan lulus kedua ujiannya dengan 
nilai yang sangat tinggi. Baru-baru ini, beliau 
menyelesaikan kursus pakar LegalSource NEPCon 
dengan hasil terbaik dalam ujian. Beliau telah terlibat 
secara intensif dalam penilaian/audit FSC FM; 
Penilaian/audit CoC, dan proyek Karbon sebagai 
auditor dan manajer. Hingga saat ini, beliau telah 
mengambil bagian pada lebih dari 50 audit /penilaian 
awal/ penilaian di negara-negara Asia Pasifik; dan 
sebagian besar sebagai auditor utama. Beliau adalah 
seorang auditor saksi yang diakui. Beliau juga 
merupakan reviewer resmi/pembuat keputusan dari 
semua jenis laporan dan sertifikasi FSC FM. 

Auditor Kepala 

I Gusti Ngurah 
Agus Eka 
Putera 

Ngurah lulus dari Departemen Konservasi Hutan, 
Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). 
Pengalaman kerjanya meliputi studi biologi sebagai 
bagian dari penilaian dampak lingkungan, penelitian 
dinamika hutan, penilaian biomassa hutan, 
pengelolaan ekowisata, memfasilitasi kelompok hutan 
rakyat dalam mencapai sertifikasi FSC dan penilaian 
risiko untuk perkebunan kelapa sawit dalam persiapan 
sertifikasi RSPO. Ngurah menyelesaikan FSC 
Pelatihan Auditor Kepala yang memenuhi persyaratan 
pelatihan ISO FSC-STD-20-001, Lampiran 2, 1.2. 

Auditor, 
Kehutanan/Ekologi 
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Satria Astana Satria Astana telah bekerja sebagai rimbawan dan 
peneliti di Center for Socioeconomic Research and 
Forestry Policy (CESERF) sejak tahun 2009. Sebelum 
bergabung dengan CESERF, Astana menghabiskan 
lebih dari 15 tahun penelitian sosioekonomi di bidang 
kehutanan. Beliau pernah bekerja untuk Direktorat 
Jenderal Pemanfaatan dan Pengelolaan hutan sebagai 
Wakil Direktur Industri dan Pemasaran Hasil Hutan. Di 
bidang sertifikasi hutan dan hasil hutan, beliau 
berpengalaman dengan CIFOR untuk menguji kriteria 
dan indikator pengelolaan hutan tanaman lestari, dan 
dengan Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) untuk 
mengembangkan kriteria dan indikator Pengelolaan 
Hutan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan. Beliau 
berpengalaman menilai CoC PT. Diamond Raya 
Timber. Dengan INDUFOR, ia pernah melakukan studi 
tentang Biaya dan Manfaat Sertifikasi. Astana 
merupakan sarjana Forest Survey, International 
Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, 
Belanda, Master of Science di International Agricultural 
Marketing, Universitas Newcastle Upon Tyne, United 
Kingdom, dan Master of Science di Ekonomi Pertanian, 
Institut Pertanian Bogor. Beliau telah menerima 
pelatihan audit lingkungan dari Universitas Indonesia, 
dan Panel Pakar Sertifikasi Lacak Balak dari 
Universitas Gadjah Mada. Beliau telah terlibat di lebih 
dari 20 audit dan penilaian di seluruh Indonesia 

Ahli Bidang Sosial 

Medita Hermawan Medita lulus dari Fakultas Kehutanan, Universitas 
Gadjah Mada. Beliau bekerja sebagai Forest 
Management and Verification Service Assistant di 
Rainforest Alliance yang mengelola klien di Asia 
Pasifik. Sebelumnya beliau bekerja di PT. Wirakarya 
Sakti sebagai Staf Operational Planning & License. 
Keahliannya di bidang SIG dan menggunakan alat 
survei karena beliau terlibat sebagai pelatih dan 
surveyor di proyek pemetaan dan pengelolaan SIG. 
Beliau telah menyelesaikan Pelatihan FSC Trademark 
untuk lembaga sertifikasi dan pelatihan auditor kepala 
Lacak Balak (CoC) FSC yang memenuhi persyaratan 
pelatihan ISO FSC-STD-20-001, Lampiran 2, 1.2. 

Auditor pendukung/ 
Penerjemah 
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3.3.  Informasi rinci audit 
 

Gambaran umum mengenai 
metode pemeriksaan dan 
pengambilan sampel yang 
digunakan 

Pendekatan audit secara keseluruhan terdiri dari kombinasi 
peninjauan dokumen, kunjungan lapangan dan wawancara 
(teknik triangulasi). Peninjauan dokumen tersebut dilakukan 
sebelum pekerjaan lapangan dan juga di lapangan yaitu di 
kantor UPH, dan konsultasi dengan pemangku kepentingan 
dan perwakilan/anggota masyarakat setempat berlangsung 
dengan cara yang sama selama proses penilaian. Tim audit 
memilih sejumlah lokasi untuk mencakup berbagai aspek 
pengelolaan hutan yang sesuai dengan Standar CW, 
seperti operasional penanaman dan pemanenan yang 
sedang berjalan, kamp produksi, lokasi microplanning, 
wilayah NKT, zona sempadan sungai, menara api, batas 
konsesi, masyarakat, nursery, penyimpanan bahan kimia, 
peralatan pemadam kebakaran, TPK dan transit 
(pelabuhan), dan lain-lain. Tim audit melakukan wawancara 
langsung dengan staf UPH, kontraktor dan pekerja, dan 
masyarakat/pemangku kepentingan selama audit 
berlangsung. 

SPH yang dipilih untuk 
evaluasi dan alasan 
dipilihnya 

UPH adalah SPH tunggal. 

Pendekatan terhadap 
evaluasi sistem manajemen: 

Tim audit mencari bukti kepatuhan dengan memeriksa 
prosedur, laporan dan dokumentasi lain dari UPH; 
mewawancarai staf, kontraktor/pekerja dan masyarakat 
setempat; dan melakukan kunjungan lapangan di berbagai 
bagian unit pengelolaan hutan. Selain itu, banyak 
pemangku kepentingan eksternal dihubungi/dikonsultasikan 
untuk menghasilkan umpan balik. 

Teknik-teknik tambahan yang 
digunakan untuk evaluasi 

Tim audit menggunakan peta, GPS dan drone saat 
melakukan kunjungan lapangan. 

 
 

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. 
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Jenis Pemangku Kepentingan 
yang Dihubungi 

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

LSM 7 

Anggota masyarakat setempat 9 

Badan pemerintah 11 

Lainnya (seperti 
Yayasan/Universitas/Pekerja 
Kontrak/Serikat Pekerja) 

14 

 
Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan 
Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat 
setempat, pemimpin masyarakat adat (Dayak dan Melayu), dan juga dengan manajemen dan 
pekerja UPH untuk mengidentifikasi masalah terkait operasi dan kinerja UPH yang terkait 
dengan kategori CW. Selain itu, tim audit melakukan konsultasi pemangku kepentingan di 
tingkat provinsi di Pontianak sebelum memulai kerja lapangan. 
 

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 Controlled Wood Pendapat Pemangku 
Kepentingan 

Tanggapan RA-Cert 

1. Kayu yang dipanen secara 
ilegal 

UPH beroperasi secara legal. 
UPH selalu memperbarui 
informasi mengenai 
pembayaran biaya yang relevan 
dengan pemerintah, royalti, dan 
pajak 

Pernyataan ini konsisten 
dengan temuan RA. 

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

Terdapat sejumlah konflik 
lahan di wilayah UPH. 

Pernyataan ini sejalan dengan 
temuan RA. Mayor NCRs 
05/17. 

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

PT FI telah melibatkan 
pemangku kepentingan tingkat 
provinsi dan lokal dalam 
penilaian NKT dan proses 
ISFMP. 
 
Komentar umum untuk semua 
hutan tanaman APP: 
 
Sebagian besar hutan tanaman 
APP menempati lahan gambut 
yang dikeringkan untuk 
produksi pulp kayu Acacia. 
Drainase lahan gambut 
menghasilkan emisi gas rumah 

Pernyataan ini sejalan dengan 
temuan RA. 
 
 
Tidak ada gambut yang 
diidentifikasi selama kunjungan 
lapangan. 
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kaca yang tinggi, meningkatkan 
risiko kebakaran, dan drainase 
mengarah ke penurunan lahan 
gambut yang mengakibatkan 
konsekuensi lingkungan, sosial 
dan ekonomi yang serius. 
Hutan tanaman berbasis 
drainase di lahan gambut harus 
dilepas dan digunakan dengan 
bijak secara lingkungan dan 
ekonomi dengan melibatkan 
masyarakat. 

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

Tidak ada konversi aktif setelah 
2012/13 (implementasi FCP) di 
konsesi UPH. 

Pernyataan ini sejalan dengan 
temuan RA. 

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

Tidak ada komentar yang 
diterima 

Tidak ada respon yang 
dibutuhkan 

6. Proses konsultasi 
pemangku kepentingan oleh 
UPH 

Konsultasi pemangku 
kepentingan semakin 
meningkat dalam beberapa 
tahun terakhir oleh UPH/APP, 
seperti penilaian NKT dan 
proses ISFMP. Namun, 
beberapa pemangku 
kepentingan di tingkat provinsi 
dan lokal menyampaikan 
keprihatinannya bahwa 
tanggapan dari staf UPH 
lambat atau kadang tidak ada. 

Pernyataan ini sejalan dengan 
temuan RA. Minor NCR 03/17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  


