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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 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 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. Riau Abadi Lestari, terletak di Riau, Indonesia, 
dengan total area sebesar ±12,000 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. 542/Kpts-II/1997). 
 

                                                      
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
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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 Controlled Wood 

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 Controlled Wood FSC untuk 
keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi  

Ya Tidak  

Pendapat: UPH memiliki sistem pengelolaan yang terdokumentasi 
dengan baik, yang meliputi semua syarat standar FSC CW-FM. Jika 
dilaksanakan sebagaimana yang didokumentasikan, UPH akan 
memenuhi syarat FSC-STD-30-010. Namun, status konsesi dan sejarah 
penggunaan lahan menghambat implementasi penuh sistem pengelolaan 
dan kesesuaian sebagaimana hasil dokumentasi tersebut. Lihat rincian 
lebih lanjut di bawah ini terkait konsesi transmigrasi dan tumpang tindih 
penguasaan lahan. 

 

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: UPH menunjukkan, jika tetap tunduk pada koreksi 
ketidaksesuaian yang telah diidentifikasi, penerapan sistem pengelolaan 
kawasan hutan yang sesuai lingkup evaluasi ini. Lihat di bawah terkait 
pengelolaan wilayah konflik yang meliputi sebagian besar kawasan SPH. 

 

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

 Ya Tidak  

Pendapat:   
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1. Isu konflik lahan 

 
UPH memiliki sejarah konflik tenurial sejak dikeluarkannya izin untuk mengelola 
hutan tanaman industri.  Laporan Utama Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan 
Hutan Tanaman Industri Transmigasi, PT Riau Abadi Lestari, Kabupaten Dati II 
Kabupaten Bengkalis, Propinsi Dati I Riau, Juni 1996, jelas menyatakan bahwa 
konsesi tersebut adalah perkebunan yang dipadukan dengan daerah 
transmigrasi. UPH diberi izin konsesi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 
542/Kpts-II/1997 tertanggal 25 Agustus 1997, untuk mengelola kawasan hutan 
terdegradasi seluas 12.000 Ha di Kabupaten Kampar, Siak dan Bengkalis, 
Provinsi Riau, untuk industri kayu. Kawasan tersebut merupakan bagian dari 
areal cadangan PT Arara Abadi di tiga unit (Sindotim, MandiAngin dan Tasik 
Serai). Perpaduan perkebunan kayu dan program transmigrasi bertujuan 
memberi peluang bagi masyarakat untuk bekerja di perkebunan, dan pada saat 
yang sama mendapatkan keuntungan dari produksi kayu milik perusahaan pada 
area yang termasuk skema kolaborasi. Program Transmigrasi terdapat di ketiga 
unit.   
 
Menurut catatan perusahaan, selama periode rotasi awal (1997-2007) mereka 
memiliki perkebunan akasia dan perkebunan karet. Namun dengan 
meningkatnya konflik lahan dengan masyarakat, luas area perkebunan telah 
berkurang. Selain itu, ada permintaan dari masyarakat transmigran untuk 
mengganti tanaman mereka dengan kelapa sawit, yang tidak sesuai peruntukan 
kawasan hutan tersebut. Masyarakat di wilayah transmigrasi menuntut 
perusahaan melepaskan tanah ke mereka, namun hal tersebut berada di luar 
wewenang perusahaan untuk melakukannya. Transmigran meminta perusahaan 
membangun 1.800 hektar perkebunan kelapa sawit (masing-masing seluas 600 
ha untuk Sindotim, Mandi Angin, dan Tasik Serai). Masyarakat transmigran 
kemudian mendapat dukungan pemerintah daerah mengembangkan perkebunan 
kelapa sawit.       
 
Warga transmigran dan kelompok masyarakat lainnya telah menempati area 
tersebut sebelum 1996 hingga hari ini. Sekarang telah berdiri gedung sekolah, 
Puskesmas, pasar, kantor pemerintah setempat, serta perkebunan untuk mata 
pencaharian masyarakat (karet, kelapa sawit, sayuran, dan lain-lain). Program 
transmigrasi di area ini dibuka sejak keluarnya Inpres No 1 (1986- 1996) di mana 
pemerintah memberikan skema Kredit Lunak Bank Indonesia (KLBI) bagi 
investor.   
 
Konflik tanah antara perusahaan dengan masyarakat setempat meningkat sejak 
perusahaan mulai beroperasi yang menyebabkan menurunnya lahan yang bisa 
ditanami. Saat ini, sekitar 60% dari areal konsesi RAL teridentifikasi sebagai 
wilayah konflik dan hanya 40% yang berada dalam pengelolaan perusahaan.  
Sejumlah anggota masyarakat yang melakukan klaim tanah telah berhasil 
memperoleh sertifikat hak milik dari BPN.  Serangkaian sesi resolusi konflik telah 
difasilitasi pihak berwenang setempat, namun konflik lahan tetap menjadi isu 
panas selama audit. Kurangnya kendali manajemen pada kawasan konflik 
menghalangi RAL untuk bisa menunjukkan kesesuaian seluruh Satuan 
Pengelolaan Hutan (SPH) karena pendirian perkebunan kelapa sawit tidak 
diizinkan di wilayah konsesi perkebunan industri yang dikeluarkan KLHK. 

 
2. Isu gambut 

 
UPH memperoleh izin konsesi berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 542/Kpts-
II/1997 tertanggal 25 Agustus 1997 untuk mengelola kawasan hutan terdegradasi 
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seluas 12.000 Ha di Kabupaten Kampar, Siak dan Bengkalis, Provinsi Riau, 
untuk industri kayu. UPH juga telah melakukan analisa dampak lingkungan yang 
disetujui komisi AMDAL Departemen Kehutanan melalui surat No.199/DJ-
VI/AMDAL tertanggal 25 Juni 1996.  Berdasarkan dokumen AMDAL dan NKT, 
hampir semua kawasan konsesi berada dalam kategori lahan gambut dengan 
berbagai tingkat kedalaman. Karena kebanyakan berada dalam ekosistem 
gambut, maka Acacia crassicarpa and Eucalyptus sp. direkomendasikan untuk 
ditanam di atas konsesi tersebut karena kedua spesies paling cocok untuk 
ekosistem lahan gambut.  Rencana pengelolaan yang telah disetujui juga 
memuat sistem silvikultur untuk lahan gambut termasuk kanalisasi. Sehingga, 
UPH memiliki hak hukum menebang kayu untuk industri bubur kertas dan kertas 
(untuk PT Indah Kiat Pulp and Paper) dari wilayah lahan gambut tersebut.   
 
Di tahun 2017, pemerintah mengeluarkan “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.12/Menlhk-Ii/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri” dan 
satu klausul baru (15 g), memuat ketentuan bahwa Ekosistem Gambut yang 
wajib mendapat upaya perlindungan adalah semua kawasan gambut dalam 
konsesi perkebunan setelah menumpangtindihkan (overlaying) RKUPHHK-HTI 
dan Peta Fungsi Ekosistem Gambut yang dikeluarkan KLHK. Sebab itu, konsesi 
kini berkewajiban merevisi RKU berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut 
dengan skala 1:250.000.   
 
Dalam kasus PT RAL, karena lebih dari 40% area konsesinya mengandung area 
gambut yang berada dalam kategori perlindungan, perusahaan ini memenuhi 
syarat untuk tukar lahan. Menurut Pasal 8 (g), konsesi perkebunan yang lebih 
dari 40% lahannya masuk dalam Ekosistem Gambut untuk Fungsi Perlindungan 
dapat mengajukan permintaan penggantian lahan, yang akan diatur oleh 
Peraturan Menteri. Ada juga pasal yang mengatur bahwa setelah 
menumpangtindihkan peta Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) perkebunan yang 
ada di atas fungsi perlindungan lahan gambut bisa dipanen untuk 1 siklus dan 
tidak boleh ditanami kembali. Kawasan tersebut harus dialokasikan sebagai 
Kawasan Fungsi Perlindungan Ekosistem Gambut dalam tata ruang IUPHHK-
HTI.  Dengan kata lain, setiap area perkebunan yang terletak di dalam KHG yang 
telah dipetakan tidak memenuhi syarat untuk penanaman kembali setelah 
tanaman yang ada saat ini dipanen. Saat ini, PT RAL dalam proses merevisi 
RKU mereka sesuai Permen LHK 17/2017. Sampai mereka menerima 
persetujuan RKU, UPH diwajibkan menghentikan operasi hutan mereka di lahan 
gambut (tidak ada penanaman dan tidak ada pembukaan lahan) dan terus 
melindungi lahan gambut. Area yang masuk dalam fungsi budidaya (terlepas dari 
kedalaman gambut) dapat dikelola untuk perkebunan. 
 

 



CW-11 CW-FM Master Report IDN           Hal. 7 dari 23 

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 

Bagian laporan: Lampiran II – 1.3 Persyaratan sistem mutu 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

1.3 Semua staf yang diwawancarai harus memahami tanggung jawabnya dan mempunyai gambaran umum 
memadai tentang persyaratan controlled wood untuk memastikan pemenuhan syarat-syarat tersebut. 

 

Secara keseluruhan, staf dan pekerja hutan yang diwawancarai selama audit memahami tentang tanggung 
jawab pekerjaan mereka, namun, ada celah dalam pengetahuan mereka tentang syarat controlled wood. Ini 
berkontribusi terhadap ketidaksesuaian yang diidentikasi selama audit. Contohnya meliputi: 

1. Minimnya pengetahuan tentang persyaratan pemantauan dan perlindungan terkait Nilai Konservasi 
Tinggi (NKT). 

2. Kurangnya pengetahuan tentang SOP kesehatan dan keselamatan terkait penggunaan bahan kimia 
(persyaratan untuk fasilitas mandi dan ganti pakaian di lokasi bagi pekerja yang menggunakan bahan 
kimia), persyaratan bagi UPH untuk memastikan pekerja disediakan alat pelindung diri (APD) yang 
diperlukan tanpa biaya. 

 

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: Tidak Berlaku 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

• BA Sosialisasi Piagam Peran 

• BA Pelatihan NKT SKT 

• Materi Sosialisasi P3K Kasus Keracunan 

• Materi-Buku Saku NKT 

• Rencana dan realisasi pelatihan 

• Sosialisasi APD 

Temuan untuk Evaluasi Bukti: Setelah pertemuan akhir di lokasi dan sebelum laporan diselesaikan PT 
RAL melakukan pelatihan untuk staf terkait tentang: 

1. Peran dan tanggung jawab staf yang didefinisikan dalam piagam 
peran, 

2. Pelatihan NKT Umum 
3. Pelatihan tentang prosedur pertolongan pertama untuk bahan kimia 
4. Pelatihan prosedur APD. 

 
Sejumlah bukti pelatihan disediakan, mis., lembaran pemarkah, foto-foto, 
dsb. Namun, untuk pelatihan NKT dan pertolongan pertama pada paparan 
bahan kimia bukti yang disediakan tidak secara rinci memberikan 
gambaran isi pelatihan. Selain itu, pelatihan NKT yang dilaksanakan 
bersifat generik dan tidak merinci upaya pengelolaan, pengamatan dan 
perlindungan untuk NKT yang terdapat pada KPH. Evaluasi di lokasi 
diperlukan untuk memverifikasi efektivitas pelatihan yang dilaksanakan 
untuk memastikan semua staf memahami tanggung jawabnya dan 
mempunyai gambaran umum memadai tentang persyaratan controlled 
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wood untuk memastikan pemenuhannya. 

 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 hari 

Spesialisasi Auditor Umum 

 
 

MAJOR NCR #: 02/17 Klasifikasi NC: Major Minor  X 

Standar & Persyaratan: STD-30-010 FSC (Versi 2-0) EN, 1,3) - d) 

Bagian Laporan: Apendiks II; 4.1 

Keterangan tentang Ketidaksesuaian dan Bukti Terkait: 

4.1. UPH harus mengembangkan dan menerapkan prosedur konsultasi pemangku kepentingan yang 
ditetapkan dalam standar ini dan termasuk, sekurang-kurangnya, hal berikut (1,3 a-d): 

a) pemangku kepentingan kunci diidentifikasi dan diundang berpartisipasi dalam konsultasi yang 
diawali dengan pemberitahuan memadai; 

B) kelompok terekslusi harus diberi perhatian khusus saat mengidentifikasi pihak-pihak yang 
berminat atau terdampak; 

C) proses konsultasi harus terbuka bagi pihak-pihak tersebut untuk menyatakan berminat atau 
terdampak oleh pelaksanaan standar ini; 

D) semua pihak yang diidentfikasi memperoleh akses informasi memadai  
 

UPH telah mengembangkan sebuah standar prosedur operasional (SOP) untuk konsultasi pemangku 
kepentingan (RAL SOP-G2-011) bertanggal 1 Juni 2017. SOP tersebut, seperti dijelaskan prosedur ini, wajib 
diterapkan staf pengelolaan hutan untuk memastikan proses konsultasi yang efektif dan terpadu. SOP itu 
juga mewajibkan pemangku kepentingan diidentifikasi dan diberi kesempatan memberi input dengan 
pemberitahuan memadai terlebih dahulu. Undangan harus dikirim ke peserta minimal 7 hari sebelum acara 
sementara dokumen bahan konsultasi harus dikirim paling lambat 3 hari sebelumnya.  Untuk 
mengidentifikasi pemangku kepentingan, dan melibatkan mereka, UPH juga menyusun SOP Pemetaan dan 
Pelibatan Pemangku Kepentingan (SOP-RAL-G2-010). UPH telah mengidentifikasi pemangku kepentingan 
di tingkatan administratif berbeda dan membuat daftar pemangku kepentingan di ketiga kabupaten (Siak, 
Kampar dan Bengkalis) di mana wilayah operasi UPH berada. Namun, daftar pemangku kepentingan yang 
diserahkan kepada audtior merupakan daftar dari dua tahun sebelumnya dan belum diperbarui di kantor 
lapangan. Sejumlah pemangku kepentingan kunci tidak termasuk dalam daftar seperti Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi. Ada pula kasus di mana surat undangan untuk pertemuan 
sosialisasi tentang rencana kerja tahunan UPH baru dikirim satu hari sebelum pertemuan berlangsung, dan 
tidak semua pemangku kepentingan kunci diundang. 

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: Tidak Berlaku 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

I. BA Sosialisasi program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) di Desa 
Bencah Kelubi  

II. Daftar pemangku kepentingan terbaru UPH per September 2017. 

 Untuk Evaluasi Bukti temuan: Setelah pertemuan akhir di lokasi dan sebelum laporan selesai PT RAL 
menyediakan bukti sosialisasi program DMPA dan daftar pemangku 
kepentingan terbaru. Daftar tersebut berisi informasi untuk setiap unit UPH. 
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Banyak pemangku kepentingan yang termasuk dalam daftar nomor telepon 
selulernya tidak tercantum, sehingga perlu diverifikasi di lapangan. Selain 
itu, UPH tidak memberikan bukti mengenai jadwal undangan pemangku 
kepentingan. Oleh karena itu, NCR ini tetap terbuka.  
 

Status NCR: TERBUKA 

Komentar (opsional):  

Evaluasi NCR:  

Metode evaluasi: Lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan: 

1 hari 

Spesialisasi Auditor: Auditor utama dan sosial 

 
 

MAJOR NCR #: 03/17 Klasifikasi NC: Major    X  Minor 

Standar & Persyaratan: STD-30-010 FSC, versi 2-0; Bagian 3, Tabel 1b &-ADV-30-010 FSC-1: 1. 
Hak hukum untuk memanen 1.4) 

Bagian Laporan: Apendiks II, 5.1.6 

Keterangan tentang Ketidaksesuaian dan Bukti Terkait: 

Bukti 5.1.6 menunjukkan bahwa UPH mengikuti arahan rencana pengelolaan dan menerapkan rencana 
pengelolaan di lapangan. (Bagian 3, Tabel 1b &-ADV-30-010 FSC-1: 1. Hak-hak hukum untuk menuai 1.4) 
 

Temuan:  

Berdasarkan wawancara dan kunjungan lapangan di ketiga wilayah, tim audit menemukan bahwa UPH 
belum sepenuhnya menerapkan saran yang terdapat dalam rencana pengelolaan (ISFMP dan RKU) di 
seluruh SPH. Kegiatan pengelolaan yang disetujui hanya diterapkan di wilayah perkebunan mereka yang 
saat ini mencakup kurang dari 50% area konsesi. Sebagian besar areal konsesi berada dalam wilayah lahan 
konflik dengan masyarakat. Kunjungan lapangan di Mandi Angin menunjukkan bahwa tidak ada pemantauan 
riparian, zona penyangga dan kawasan NKT karena sebagian besar wilayah ini telah dikonversi menjadi 
perkebunan kelapa sawit. Sungai Mandi Angin dan anak sungai serta aliran-aliran sungainya yang berada di 
dua unit lain tidak mempunyai hutan alam penyangga. Ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai 
dan Garis Sempadan. Auditor juga menemukan pembukaan baru (konversi aktif) rawa gambut untuk 
perkebunan kelapa sawit di sepanjang Sungai Mandi Angin dan dalam kawasan lindung pada dua unit 
lainnya, yang menunjukkan tidak adanya upaya perlindungan yang berhasil diterapkan di area ini.    

 

Selain itu, dalam rencana pengelolaan 5 tahun bagian VIII (2016-2020), sub-bagian 8.2.2, UPH wajib 
mengelola kawasan perlindungan termasuk Zona Penyangga Tahura Sultan Syarief Kasim (SSK) II (NKT 
1.1, 1.2 dan 1.3), Daerah Perlintasan Satwa Liar (DPSL) (NKT 1.1., 1.2, 1.3, 4.1 dan 4.2), Kawasan 
Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) (NKT 1.1., 1.2, 1.3, 3, 4.1 dan 4.2) dan zona penyangga sungai atau 
riparian (SKT dan NKT). Wilayah Mandi Angin berisi NKT 1.1., 1.2, 1.3, 3, 4.1 dan 4.2, namun tidak ada 
pemantauan NKT.  Tidak ada tanda batas di atas tanah, tidak ada manajemen kolaboratif untuk pengelolaan 
riparian, tidak ada identifikasi dan pemantauan biofisika dan tidak ada pemantauan yang dilakukan UPH 
sebagaimana diatur dalam ISFMP. 

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: Tidak Berlaku 
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Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

• BA Musyawarah pengelolaan kawasan konservasi di Kampung 
Mandi Angin 

• Laporan Kegiatan identifikasi tutupan lahan PT RAL 2017.  

• Hasil pemetaan konflik PT RAKA 

• Peta Penutupan lahan PT RAL skala 1:50.000 yang belum 
ditandatangani.  

Temuan untuk Evaluasi Bukti: Setelah pertemuan akhir dan sebelum laporan selesai PT RAL 
menyediakan bukti tentang peta penutupan lahan dan hasil pemetaan 
konflik PT RAKA. Pengkajian bukti-bukti menunjukkan UPH telah mulai 
memantau penutupan lahan dan mengevaluasi konflik. Namun, bukti-bukti 
UPH tidak konsisten, laporan yang diserahkan menyebutkan sumbernya 
adalah Landsat 8 2017, namun hasilnya menunjukkan penutupan lahan 
2016. Selain itu, UPH tidak menyediakan bukti bahwa rencana pengelolaan 
telah diterapkan di seluruh SPH. Bukti pertemuan yang diberikan dilengkapi 
foto dan daftar hadir, tetapi tanpa disertai hasil pertemuan. Hasil pemetaan 
konflik mencatat tindakan terbaru adalah tahun 2015. Jelas bahwa 
ketidaksesuaian belum diatasi dan NCR tetap terbuka. 
 

Status NCR: Terbuka 

Komentar (opsional):  

Evaluasi NCR: 

Metode evaluasi: Lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan: 

1 hari 

Specialisasi Auditor: Auditor utama dan sosial 

 
 

MAJOR NCR#: 04/17 Klasifikasi NC: Major   X Minor 

Standar & Persyaratan: STD-30-010 FSC, versi 2-0;-ADV-30-010 FSC-1: 3. Kegiatan pemanenan 
kayu, 3.4 Keselamatan & Kesehatan 

Bagian Laporan: Apendiks II, 5.1.11 

Keterangan tentang Ketidaksesuaian dan Bukti Terkait: 

5.1.11 UPH harus memberi bukti yang diperlukan secara legal oleh peraturan kesehatan dan keselamatan 
kerja yang berlaku bagi pekerja yang terlibat dalam operasi kehutanan telah dipertimbangkan untuk hal-hal 
berikut (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan pemanenan kayu, 3.4 Kesehatan & Keselamatan): 

a. peralatan pelindung pribadi yang tepat; 
b. praktik penebangan dan pengangkutan yang aman dan tepat; 
c. pembentukan zona perlindungan sekitar lokasi panen; 
d. persyaratan keselamatan untuk mesin-mesin yang digunakan, dan; 

e. persyaratan keselamatan dalam kaitannya dengan penggunaan bahan kimia. 

 

Temuan: 

UPH telah mengembangkan beberapa prosedur untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja dan 
staf selama operasi hutan, seperti berikut: 

1. Peralatan pelindung pribadi yang tepat (SOP-RAL-S1-006). Berdasarkan pengamatan kunjungan 
lapangan, pekerja di Tasik Serai dan Sindotim memakai APD dengan benar sesuai petunjuk dalam SOP. 

2. Praktik penebangan dan pengangkutan yang aman dan tepat dijelaskan secara rinci dalam SOP-RAL-
P4-001 mengenai panen di lahan kering, sementara SOP-RAL-P4-002 mengatur panen di lahan basah.  
Tidak ada pemanenan aktif yang diamati selama kunjungan lapangan. 

3. SOP-RAL-P4-002 Pedoman Pemanenan – tentang Alat Perlindungan Diri (APD), pembentukan zona 
perlindungan di sekitar lokasi pemanenan, persyaratan keselamatan penggunaan mesin dan bahan 
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kimia. 

Persyaratan keselamatan terkait penggunaan bahan kimia, UPH memiliki SOP-RAL-P3-001 mengenai APD 
untuk penerapan herbisida di lahan kering dan lahan basah untuk perkebunan Akasia dan Eukaliptus.     
Bagian 6.13.3 dalam SOP ini mewajibkan pekerja yang berkaitan dengan bahan kimia tidak membawa APD 
yang telah dipakai untuk dicuci di rumah. Berdasarkan wawancara dengan pekerja herbisida di wilayah 
Sindotim, mereka membawa pulang APD dan mencucinya di rumah. Ini bertentangan dengan SOP.  Auditor 
juga menemukan tidak ada tempat yang sesuai untuk mencuci APD di lokasi.  SOP ini melarang mencuci di 
rumah, tetapi tidak ada prosedur yang memudahkan untuk membersihkan dan mencuci APD di lokasi 
perusahaan. Selain itu, pekerja kontrak yang diwawancarai di lapangan menyampaikan kepada tim audit 
bahwa mereka wajib mengganti APD yang hilang atau rusak dengan biaya sendiri.   

Inspeksi peralatan pertolongan pertama di wilayah Sindotim dan Serai Tasik menunjukkan kotak tersebut 
tidak berisi bahan-bahan yang diwajibkan sesuai peraturan nasional (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.15/Men/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada 
Kecelakaan di Tempat Kerja).   

    

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: Tidak Berlaku 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

I. BA Pemasangan shower dan tempat ganti pakaian tenaga kerja di 
lapangan PT RAL 

II. BA sosialisasi penggunaan shower dan tempat ganti 
 

Temuan untuk Evaluasi Bukti: Setelah pertemuan terakhir di lapangan dan sebelum laporan selesai, PT 
RAL menyediakan bukti-bukti tentang pemasangan fasilitas kamar mandi 
dan sosialisasi penggunaan fasilitas kamar mandi. Foto-foto dan daftar 
hadir juga dilampirkan. Bukti ini harus diverifikasi di lapangan. Selain itu, 
UPH belum memberi bukti terkait peralatan pertolongan pertama dan APD 
untuk pekerja sebagaimana disebut di atas. NCR tetap terbuka. 
 

Status NCR: Terbuka 

Komentar (opsional):  

Evaluasi NCR: 

Metode evaluasi: Audit lapangan  Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan: 

1 hari 

Specialisasi Auditor: Kehutanan 

 

 

MAJOR NCR #: 05/17 Klasifikasi NC: Major  X Minor 

Standar & Persyaratan: STD-30-010 (Versi 2-0) EN. Kriteria 4.2 dan 4.5 

Bagian Laporan: Apendiks II, 5.2.2 & 5.2.4  

Keterangan tentang Ketidaksesuaian dan Bukti Terkait: 

5.2.2. Tidak boleh ada konflik terkait hak penguasaan atau penggunaan lahan masyarakat tradisional atau 
adat di area yang dikelola UPH (4.2 &-ADV-30-010 FSC-1: hak-hak pihak ketiga 4.1, 4.2 & 4.3). Jika terjadi 
konflik, UPH telah menyepakati sebuah proses resolusi dengan pihak terkait, sebagaimana ditetapkan di 
bawah dalam point 5.2.4 (Jika UPH adalah hutan berskala dan berintensitas rendah (SLIMF), namun terjadi 
konflik, proses resolusi harus dilakukan dan tidak boleh dianggap non-applicable (tidak berlaku). 



CW-11 CW-FM Master Report IDN           Hal. 12 dari 23 

 

5.2.4. Jika ada konflik terkait hak penguasaan atau penggunaan lahan hak masyarakat tradisional atau adat, 
proses resolusi akan dilaksanakan UPH dan bukti mengenai aspek-aspek berikut akan disampaikan UPH 
(4.5 & &-ADV-30-010 FSC-1: hak-hak pihak ketiga 4.1, 4.2 & 4.3): 

A)  proses benar-benar menjawab keprihatinan dan ditujukan untuk menyelesaikan perselisihan 
B)  proses mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan; 
C) proses interim untuk mengatasi perselisihan dan pengelolaan kawasan hutan terkait telah 

disepakati dengan pihak-pihak yang berselisih. 

 

Berdasarkan peninjauan dokumen, UPH telah menetapkan sejumlah target untuk menyelesaikan beberapa 
konflik selama tahun 2017.  Di Mandi Angin, UPH telah menargetkan untuk menyelesaikan 3 kasus.  Untuk 
konflik di unit Sindotim, targetnya telah memantau konflik-konflik di lapangan selama 2017 dan melakukan 
resolusi konflik pada 2018.  Walaupun UPH telah mempetakan dan menyelesaikan analisis konflik, banyak 
diantaranya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan walaupun telah menyusun rencana untuk 
mengatasinya, UPH belum menunjukkan bukti yang mempengaruhi bahwa pihak-pihak terdampak telah 
setuju dengan usulan proses resolusi konflik seperti yang dipersyaratkan oleh kriteria, oleh karena itu, diberi 
status ketidaksesuaian utama. 

 

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: Tidak Berlaku 

Bukti yang Diberikan oleh 
Organisasi: 

 

• Surat kesepakatan bersama penyelesaian klaim Desa Beringin 
2016  

• Surat PT RAL kepada pihak berkonflik tertanggal 10 Februari 2015 
tentang status lahan 

• Perjanjian ganti rugi tanah dengan salah satu pihak di Minas Barat 
tertanggal 19 Agustus 2016. 

 

 Temuan untuk Evaluasi Bukti: Bukti-bukti yang disediakan telah diperiksa selama audit lapangan. UPH 
belum dapat memberikan bukti-bukti yang menjawab isu-isu NCR. Oleh 
karena itu, NCR ini tetap terbuka. 
 

Status NCR: Terbuka 

Komentar (opsional):  

Evaluasi NCR: 

Metode evaluasi: Audit lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan: 

1.5 hari 

Specialisasi Auditor: Auditor Utama dan Sosial 

 
 

MAJOR NCR #: 06/17 Klasifikasi NC:   Major X Minor 

Standar & Persyaratan: STD-30-010 FSC, bagian 2-0 versi 5 

Bagian Laporan: Apendiks II, 5.3.1   

Keterangan tentang Ketidaksesuaian dan Bukti Terkait: 

5.3.1 Nilai konservasi tinggi (NKT) dalam SPH harus diidentifikasi dan langkah-langkah pencegahan harus 
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dilakukan UPH untuk menghapuskan potensi dampak negatif terhadap NKT yang ada (Lampiran 2; 5.2). 

Temuan:  

UPH telah mengidentifikasi nilai konservasi tinggi melalui penilaian NKT yang dilakukan di tahun 2014 oleh 
PT Asia Pacific Consulting Solutions. Penilaian juga mencakup langkah-langkah pencegahan yang harus 
diambil UPH untuk meminimalkan dampak negatif dari operasi hutan pada NKT teridentifikasi. Hal ini juga 
didukung oleh penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan izin NKT-SKT di areal Hutan Tanaman 
Industri PT RAL, Propinsi Riau, Sinarmas Forestry, 2016. SOP Pengelolaan dan Pemantauan NKT (SOP 
RAL-E3-012) merekomendasikan secara terperinci langkah-langkah pencegahan dan perlindungan.  SOP 
tersebut berisi matriks untuk menghitung tingkat ancaman terhadap sasaran konservasi sehingga UPH dapat 
memprioritaskan tindakan mitigasi. Namun, SOP itu tidak diterapkan UPH.  Auditor memeriksa sejumlah 
NKT di ketiga unit dan menemukan perkebunan kelapa sawit di sepanjang zona riparian dan di kawasan 
lindung yang telah dipetakan dan diidentifikasi sebagai NKT. Dalam beberapa kasus, perkebunan kelapa 
sawit menempati wilayah NKT yang telah dipetakan, yang terlihat di sepanjang jalan utama, sebelum 
penilaian NKT selesai di tahun 2014.  

Berdasarkan penilaian NKT, UPH berisi sejumlah satwa liar langka, terancam dan hampir punah seperti 
gajah (Elephas maximus) dan harimau (Panthera tigris Sumatrae). UPH menyusun SOP untuk memantau 
spesies ini (SOP RAL-E3-004).  Sejauh ini, kegiatan pemantauan dilakukan untuk satwa liar secara umum, 
tetapi tidak khusus untuk gajah dan harimau sebagaimana disarankan BKSDA dan dalam ISFMP. UPH 
belum melakukan pemantauan khusus NKT.  Sebagai contoh, di wilayah Mandi Angin, studi NKT 
mengidentifikasi area riparian dan zona penyangga sungai tak jauh dari Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 
(KPPN), tetapi tidak ada laporan pemantauan terhadap kawasan lindung ini. Ini menandakan UPH tidak 
melakukan langkah pencegahan untuk menghapuskan potensi dampak negatif terhadap NKT yang 
diidentifikasi. 

 

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: Tidak Berlaku 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

Laporan Skoring Ancaman terhadap NKT  

• Sempadan Sungai Perapakan 

• DPSL km 51  

• DPSL km 53  

Temuan untuk Evaluasi Bukti: Pada tahap penulisan laporan, UPH menyediakan bukti tambahan seperti 
disebutkan di atas. Bukti tersebut memberikan tingkat ancaman terhadap 
tiap NKT. Namun, informasi detail tentang proses, tanggal dan metode 
yang digunakan tidak tersedia. Bukti tersebut belum menjawab 
ketidaksesuaian. 
 

Status NCR: Terbuka 

Komentar (opsional):  

Evaluasi NCR: 

Metode evaluasi: Audit Lapangan  Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan: 

2 hari 

Spesialisasi Auditor: Auditor kehutanan, auditor sosial 

 
 

MAJOR NCR#: 7/17 Klasifikasi NC:  Major  X Minor 

Standar & Persyaratan: STD-30-010 FSC, versi 2-0; Kriteria 5.2.c 



CW-11 CW-FM Master Report IDN           Hal. 14 dari 23 

Bagian Laporan: Apendiks II, 5.3.4 

Keterangan tentang Ketidaksesuaian dan Bukti Terkait: 

5.3.4 UPH harus memiliki daftar nilai konservasi tinggi yang diidentifikasi dalam SPH, beserta bukti yang 
menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan telah dilakukan untuk menghapuskan potensi dampak 
negatif pada nilai konservasi tinggi yang ada (5.2 c). 

Temuan: 

UPH memiliki daftar NKT yang teridentifikasi dalam konsesi mereka. Mereka telah menyusun rencana 
pengelolaan dan pemantauan untuk menghapuskan potensi dampak negatif pada NKT.  Namun, proses 
audit menemukan: 

1.1 Pembersihan lahan baru dari ekosistem riparian/hutan alam untuk pemanfaatan non-hutan 
(perkebunan kelapa sawit) terjadi di Sungai Mandi Angin, wilayah Mandi Angin dan Tasik Sereh. 

2.1 Kurangnya pemantauan terhadap riparian dan penyangga atau sungai (NKT 1.1, 1.2, 1.3 dan 4.1 
dan 4.2) 

3.1 Tidak ada laporan kegiatan masyarakat yang mengancam NKT (yaitu pembersihan lahan atau hutan 
alam untuk pemanfaatan non-hutan) 

4.1 Dua kuburan masyarakat di Tasik Serai belum dipetakan atau langkah-langkah pencegahan belum 
ditetapkan untuk memastikan perlindungannya.   

Ini menandakan langkah-langkah pencegahan belum dilakukan secara tepat UPH untuk melindungi dan 
menjaga NKT yang teridentifikasi. 

 

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: Tidak Berlaku 

Bukti yang diberikan 
Organisasi: 

• BA Musyawarah pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi di 
Kampung Mandi Angin 

• Deskripsi salah satu konflik di Desa Mandi Angin 
 

Temuan untuk Evaluasi Bukti: UPH menyediakan bukti pertemuan dengan pihak-pihak terkait dari Desa 
Mandi Angin, termasuk foto-foto dan daftar hadir. Namun, tidak ada catatan 
pertemuan atau informasi apa pun tentang hasil pertemuan yang 
disediakan. Gambaran konflik telah ditinjau sebelumnya. Bukti-bukti yang 
diberikan tidak menjawab isu-isu NCR. 
 

Status NCR: Terbuka 

Komentar (opsional):  

Evaluasi NCR : 

Metode evaluasi: Audit Lapangan  Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan: 

2 hari 

Spesialisasi Auditor: Auditor kehutanan, auditor sosial 

 
 

MAJOR NCR#: 8/17 Klasifikasi NC:   X Utama Minor 

Standar & Persyaratan: STD-30-010 FSC, versi 6.1, 2-0; Kriteria 6.2 & 6.3 

Bagian Laporan: Apendiks II, 5.4.1, 5.4.2, & 5.4.3 
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Keterangan tentang Ketidaksesuaian dan Bukti Terkait: 

5.4.1. Tidak boleh ada konversi hutan alam dan semi-alam serta ekosistem hutan lainnya seperti lahan 
berhutan dan sabana untuk pemanfaatan perkebunan atau non-kehutanan. Ini harus diperkuat oleh catatan 
atau bukti yang dapat diverifikasi (misalnya catatan kawasan hutan di dalam pengelolaan UPH) (6.2). 

5.4.2. Tidak adanya konversi harus didukung oleh catatan atau bukti yang dapat diverifikasi (misalnya 
catatan kawasan hutan di dalam pengelolaan UPH) (6.2). 

5.4.3. Jika telah terjadi konversi hutan, minimal harus berada dalam salah satu keadaan berikut (6.3): 

a) konversi terjadi pada bagian sangat terbatas dari SPH (< 0,5% per tahun dan total < 5% dalam 
jangka panjang). 

b) tidak terjadi konversi pada area hutan nilai konservasi tinggi     
c) konversi harus memberikan manfaat lingkungan dan sosial jangka panjang yang jelas, 

substansial, bernilai tambah pada seluruh SPH. 

 

Temuan:  

UPH telah mengembangkan program konservasi hutan dan berkomitmen untuk tidak mengkonversi hutan 
alam menjadi perkebunan, atau pemanfaatan non-hutan.  Namun tim audit menemukan pembukaan rawa 
gambut baru untuk perkebunan kelapa sawit di sepanjang Sungai Mandi Angin yang menunjukkan tidak 
adanya perlindungan terhadap kawasan lindung ini (Lihat 5.1.6). Berdasarkan  wawancara, konversi aktif 
hutan alam (ekosistem rawa gambut) untuk pemanfaatan non-hutan (perkebunan kelapa sawit) dilakukan 
masyarakat lokal, namun UPH tidak memiliki catatan tentang aktivitas ini. Bukti konversi aktif hutan sekunder 
alam oleh masyarakat lokal untuk perkebunan kelapa sawit juga terlihat di Sindotim (sepanjang aliran 
sungai) dan unit Tasik Serai (bagian tengah unit berdekatan dengan wilayah panen 2017 dan sepanjang 
sempadan selatan sebelah barat jalan utama).  Semua konversi yang ditemukan terjadi di area dipetakan 
sebagai NKT.   

 

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: Tidak Berlaku 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

• Musyawarah pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi di 
Kampung Mandi Angin 

• Laporan Patroli Terpadu PT RAL di Kawasan Sungai Tapung 
Kanan (tidak bertanggal) 

 Temuan untuk Evaluasi Bukti: UPH menyediakan bukti pertemuan dengan pemangku kepentingan dari 
Desa Mandi Angin, termasuk foto-foto dan daftar hadir. Namun, tidak 
melampirkan ringkasan pertemuan atau informasi apa pun tentang hasil 
pertemuan. Laporan pemantauan yang disediakan tidak bertanggal dan 
tidak menyertakan keterangan jelas dari proses pemantauan dari hasil 
pemantauan. Berdasarkan bukti-bukti yang disediakan, NCR tetap terbuka.   
 

Status NCR: Terbuka 

Komentar (opsional):  

Evaluasi NCR: 

Metode evaluasi: Audit Lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan: 

2 hari 

Spesialisasi Auditor: Kehutanan, Ekologi 
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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. 

 
 

 

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

 
UPH menyediakan dokumen berikut sebagai bukti: 
- Laporan pelatihan untuk staf terkait tentang: 

a. Peran dan tanggung jawab staf sebagaimana tercantum dalam piagam peran, 
b. Pelatihan NKT Umum 
c. Pelatihan tentang prosedur pertolongan pertama untuk paparan bahan kimia 
d. Pelatihan prosedur APD. 

- BA Sosialisasi program DMPA di Desa Bencah Kelubi. 
- Daftar pemangku kepentingan terbaru UPH bertanggal September 2017. 
- BA Musyawarah pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi di Kampung Mandi Angin 
- Laporan Kegiatan identifikasi tutupan lahan PT RAL 2017.  
- Hasil pemetaan konflik PT RAKA 
- Peta Penutupan lahan PT RAL skala 1:50.000 yang belum ditandatangani. 
- BA Pemasangan shower dan tempat ganti pakaian tenaga kerja di lapangan PT RAL 
- BA sosialisasi penggunaan shower dan tempat ganti 
- Surat Kesepakatan Bersama penyelesaian klaim desa Beringin 2016 
- Surat PT RAL kepada pihak berkonflik tertanggal 10 Februari 2015 tentang status lahan 
- Perjanjian ganti rugi tanah dengan salah satu pihak di Minas Barat tertanggal 19 
Agustus2016. 
- Laporan Skoring Ancaman terhadap NKT 
- BA Musyawarah pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi di Kampung Mandi Angin 

OBS  01/17 Standar & Persyaratan Acuan: STD-30-010 (Versi 2-0) EN, Kriteria 4.3 

[Deskripsi temuan yang mengarah pada observasi] 

 

Tim audit menemukan contoh-contoh permintaan yang telah diajukan ke UPH oleh anggota 
masyarakat lokal yang tidak didokumentasikan dan direspon secara tepat waktu: 

I. Permintaan untuk menormalisasi sungai di desa Mandi Angin, dan 

II. Permintaan dari masyarakat di Mandi Angin ke UPH untuk memberi akses agar aliran listrik 
bisa melintasi kawasan konsesi, sehingga dapat menjangkau desa.     

 

Ini adalah dimunculkan sebagai satu temuan karena auditor menemukan bahwa di semua kasus lain 
yang ditinjau UPH telah mendokumentasikan dan menjawab permintaan secara tepat waktu. 

 

Observasi:  UPH harus mendokumentasikan respon terhadap semua permintaan atau keprihatinan 

dari pemangku kepentingan secara tepat waktu 
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-  Deskripsi salah satu konflik di Desa Mandi Angin  
-  Musyawarah pengelolaan pengelolaan kawasan konservasi di Kampung Mandi Angin-
Laporan Patroli Terpadu PT RAL di Kawasan Sungai Tapung Kanan (tidak bertanggal)  

 
 

3. PROSES AUDIT 
 

3.1  Jadwal/rencana perjalanan audit 
 

Lokasi Tanggal Kegiatan 

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

Kantor UPH 15 Agustus 2017 Rapat awal, peninjau dokumen, 
wawancara staf UPH. 

Konsesi hutan, Unit Sindotim, Mandi 
Angin dan Tasik Serai 

16 Agustus 2017 Observasi lapangan, konsultasi 
pemangku kepentingan dengan 
pekerja hutan dan masyarakat lokal 

Pekanbaru, Riau 17 Agustus 2017 

Hari 
Kemerdekaan  

Peninjauan dokumen 

Kantor UPH dan Unit Sindotim 18 Agustus 2017 

 

Peninjauan dokumen, observasi 
lapangan, wawancara staf UPH, 
observasi perumahan pekerja, 
penyimpanan kimia, penyimpanan 
limbah berbahaya dan penyimpanan 
bahan bakar. 

Rapat akhir 

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 26, yang terdiri dari:  
4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan 
16 hari untuk peninjauan dokumen dan observasi lapangan 
6 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan 

 
      

3.2.  Tim audit beserta kualifikasinya 
 

Nama Kualifikasi Peran/Fokus Audit 

Gabriel Bolton Gabriel (Gabe) memperoleh gelar sarjana kehutanan 
dari Universitas Vermont (1996). Ia memiliki 
pengalaman bekerja sebagai rimbawan lebih dari 10 
tahun dan 15 tahun pengalaman terkait sertifikasi hutan. 
Dia telah bekerja dengan Rainforest Aliance sejak 2006 
dan saat ini mejadi ahli teknis untuk pada sertifikasi 
pengelolaan hutan. Gabe telah terlibat dalam lebih dari 
40 penilaian dan audit di enam benua selain sebagai 
CoC dari Rainforest Alliance dan Pelatihan Assessor 
Utama FM. 

Ketua Tim Audit 

Titiek Setyawati, 
Ph.D. 

Titiek adalah peneliti senior pada Badan Litbang dan 
Inovasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Ia memiliki pengalaman bekerja dengan PT. Sarana 

Auditor kehutanan, 
ekologi  
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Wana Nusa Consult; Alas Kusuma Group; PT. Diamond 
Raya Timber untuk program bantuan sertifikasi SFM; 
LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia); CIFOR (Center for 
International Forestry Research); SGS untuk sertifikasi 
dan sosialisasi SFM, kelompok kerja CITES untuk 
spesies tanaman langka; Proyek ITTO-CIFOR (1996-
sekarang), anggota tim revisi alat hutan NKT 2003, FAO 
untuk studi kekeringan, GIZ untuk Taman Warisan Asia 
untuk penilaian di negara-negara ASEAN, FSC untuk  
penilaian risiko terpusat untuk NKT 1-3 
(keanekaragaman hayati), UNDP-DEPHUT-proyek GEF 
pada SCBFWM (Memperkuat Pengelolaan Hutan 
Berbasis Masyarakat dan daerah aliran sungai), Proyek 
ITTO-Cendana dan Ramin, Proyek FAO untuk 
Kekeringan dan Masyarakat (2015), Proyek GTZ-ACB 
untuk Penilaian Taman Warisan Asia (2014), anggota 
Kelompok Pengembangan Standar (SDG) untuk FSC 
Pengembangan Standar Nasional Pengembangan 
Hutan Berkelanjutan, ketua FSC Pengembangan 
Standar Nasional (Penilaian Risiko Nasional Terpusat) 
dengan Remark Asia, dan sejumlah studi hutan NKT di 
Indonesia.  Ia memperoleh gelar PhD dari Universitas 
Melbourne, Australia, MSc dari Fakultas Kehutanan, 
Mississippi State University, Amerika Serikat, dan 
sarjana dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian 
Bogor. Kini ditunjuk sebagai Konsultan Nasional Proyek 
TCP/RHL FAO untuk pemulihan Lanskap Kehutanan 
periode 2017. Titiek memiliki sertifikat ISO 9001-2008 di 
bawah IRCA-BSI dan telah terlibat dalam lebih dari 30 
audit, penilaian (ulang), dan pra-penilaian for Rainforest 
Alliance sejak Juni 2008. 

Yudi 
Iskandarsyah 

Yudi memperoleh gelar kehutanan dari Institut Pertanian 
Bogor pada tahun 1997 dan gelar Master 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 

Pratama Bagus 
Kurniaji 

Prataman lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan 
Konservasi Sumber Daya Hutan. Pratama memiliki 
pengalaman dalam penilaian dan audit FSC FM/CoC di 
Indonesia, Malaysia dan Thailand dan melakukan audit 
sertifikasi hutan yang wajib di lakukan di Indonesia 
(PHPL). Dia telah menyelesaikan pelatihan ketua tim 
auditor FSC FM, pelatihan ketua auditor SAN, Pelatihan 
Merek Dagang untuk lembaga sertifikasi dan pelatihan 
auditor FSC untuk lacak balak.  

Penerjemah, Auditor 
Pendukung 
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3.3.  Informasi rinci audit 
 

Gambaran umum mengenai 
metode pemeriksaan dan 
pengambilan sampel yang 
digunakan 

Sistem dokumen UPH dipilih dan ditinjau berdasarkan 
relevansi/aplikasinya ke persyaratan CW-FM. Selain itu, 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan terkait menjadi fokus 
observasi lapangan. Pemilihan lokasi obervasi difokuskan 
pada kegiatan pengelolaan manajemen perkebunan yang 
terus berlangsung termasuk kondisi kerja serta 
perlindungan dan pemantauan terhadap kawasan 
didefinisikan sebagai NKT dan hutan alam. Sejumlah derah 
masyarakat teridentifikasi konflik dijadikan sampel untuk 
memverifikasi konsultasi masyarakat dan proses resolusi 
konflik. 

SPH yang dipilih untuk 
evaluasi dan alasan 
dipilihnya 

Konsesi PT. Riau Abadi Lestari (RAL) terdiri dari satu SPH 
dengan tiga unit, Sindotim, Mandi Angin dan Tasik Serai. 
Ketiga unit dievaluasi selama penilaian ini. 

Pendekatan terhadap 
evaluasi sistem manajemen: 

Audit mengevaluasi sistem pengelolaan RAL melalui kajian 
dokumen dan verifikasi penerapan konsisten prosedur dan 
kebijakan ini melalui wawancara dengan staf, masyarakat 
dan pemangku kepentingan lain dan pengamatan audit 
tentang penerapan dan dampak pengelolaan di lapangan 
melalui sampel di seluruh kawasan UPH. Audit juga 
difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pengelolaan di 
daerah konflik masyarakat. Konsesi hutan digolongkan 
sebagai konsesi transmigrasi. Sebagian besar dari ketiga 
unit berada dalam situasi konflik dengan masyarakat 
transmigran. Masyarakat lokal telah membuka perkebunan 
kelapa sawit pada 60% unit. 

Teknik-teknik tambahan yang 
digunakan untuk evaluasi 

Tim audit menggunakan peta dan aplikasi GPS dengan 
citra satelit ketika melakukan kunjungan lapangan. Drone 
(pesawat nirawak) digunakan untuk terbang di atas wilayah 
terpencil yang sulit diakses untuk melihat aktivitas pada 
kawasan NKT yang dipetakan dan penahan penyangga 
kawasan terlindung. 

 
 

4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN 
 
 

4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan 
 
Tujuan konsultasi pemangku kepentingan untuk evaluasi ini adalah memastikan masyarakat 
mengetahui, dan diberitahukan mengenai proses serta tujuan penilaian yang dilakukan, serta 
membantu tim audit RA-Cert mengidentifikasi isu-isu potensial dalam kaitannya dengan 
kesesuaian operasi dengan standar Controlled Wood. 
  
Tabel berikut ini menyajikan ringkasan sejauh mana konsultasi pemangku kepentingan 
dilaksanakan 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 6 

Anggota masyarakat setempat 42 

Badan pemerintah 12 

Lainnya (pekerja) 12 

 
Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan 
Konsultasi dengan pemangku kepentingan termasuk pemberitahuan via email dan 
pertemuan tatap muka atau wawancara. Mengikuti persyaratan konsultasi FSC pada 14 Juli 
2017, informasi singkat dikirimkan kepada pemangku kepentingan (versi Bahasa Inggris dan 
Bahasa Indonesia) termasuk daftar RA Indonesia, FSC Indonesia dan UPH, daftar 
pemangku kepentingan (disediakan APP Jakarta). APP juga diminta untuk mendistribusikan 
pemberitahuan ke pemangku kepetingan lokal dan regional yang tidak memiliki email. 
 
Pertemuan diselenggarakan di Pekanbaru, ibukota provinsi, bersama lembaga pemerintah, 
LSM lingkungan dan sosial serta lembaga penelitian. Kunjungan lapangan dilakukan ke 
masyarakat sekitar, khususnya masyarakat yang berkonflik dengan UPH. 
 

4.2. Pendapat yang diterima dari pemangku kepentingan 

Konsultasi 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 

PT RAL menerima sertifikat 
PHPL dan VLK dan memenuhi 
syarat untuk persetujuan 
mandiri rencana karya tahunan 
(RKT). Sejauh ini, PT RAL tidak 
menghadapi masalah dalam 
memenuhi seluruh persyaratan 
pemerintah termasuk laporan 
RKL/RPL tepat waktu.   

UPH memenuhi hampir semua 
persyaratan hukum kecuali 
syarat 5.1.5, 5.1.6 dan 5.1.11.  
Pemeliharaan penyangga 
riparian dan sungai tidak 
memadai dan tidak konsisten 
dengan rencana pengelolaan 
serta tidak memenuhi 
persyaratan pemerintah.  Lihat 
NCRs Utama 03/17 dan 04/17.   
 

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

Masyarakat Mandi Angin dan 
Rantau Bertuah telah meminta 
UPH melepaskan wilayah 
konflik dari status zona hutan. 

UPH tidak memiliki 
kewenangan melepaskan lahan 
tersebut dari status zona hutan.  
Mengubah status zona hutan 
adalah wewenang Departemen 
Kehutanan dan Lingkungan. 
 

3. Kayu yang dipanen dari 
kawasan hutan di mana NKT 
yang dikandungnya menjadi 

Sebagian besar perkebunan 
APP (termasuk RAL) berada di 

PT RAL telah membuat peta 
distribusi lahan gambut yang 
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terancam akibat dilakukannya 
kegiatan pengelolaan hutan 

lahan gambut yang dikeringkan 
untuk produksi bubur kayu 
akasia. Pengurasan lahan 
gambut mengakibatkan emisi 
GHG tinggi, meningkatkan 
risiko kebakaran, dan 
kekeringan menyebabkan 
penurunan permukaan lahan 
gambut dengan dampak 
lingkungan, ekonomi dan sosial 
yang serius. Perkebunan 
berbasis pengurasan pada 
lahan gambut harus dibasahi 
ulang dan digunakan dengan 
cara ramah lingkungan dan 
ekonomi yang melibatkan 
masyarakat. 

PT RAL sebagian besar berada 
di lahan gambut dan menurut 
Permen LHK 17/2017 
perusahaan harus merevisi 
RKU berdasarkan peta yang 
dikeluarkan BRG (Badan 
Restorasi Gambut).  Gambut 
dengan kedalaman >3meter 
dianggap sebagai gambut 
dalam dan dilindungi.  Riau 
telah ditunjuk sebagai salah 
satu dari empat KHG prioritas 
di tingkat nasional.  Namun 
BRG belum mengeluarkan peta 
resmi dan Gugus Kerja BRG di 
Riau belum menerima peta 
distribusi lahan gambut yang 
diperbarui.  Peta gambut yang 
tersedia saat ini berskala 
1:250.000 dan Provinsi Riau 
telah meminta ke BRG peta 
berskala 1:50.000. 

- Kehadiran Gajah di lahan 
gambut tidak dikelola dan 
dipantau dengan baik (koridor 
tidak memadai untuk gajah). 
- Komunikasi antara BKSDA 
dan konsesi sangat minim. 
- Konflik sosial bisa meningkat 
akibat dikeluarkannya Permen 
LHK 17/2017 terutama bagi 
RAL di mana sebagian besar 
areal dihuni masyarakat 
(awalnya RAL adalah 
perkebunan transmigrasi). 
- PT RAL menunjukkan 
komitmen kuat untuk 

disediakan sebelum AMDAL 
dilakukan pada tahun 1996.  
Investigasi lapangan selama 
audit menunjukkan distribusi 
gambut konsisten dengan peta.   

UPH telah melakukan sejumlah 
pemantauan pada gajah dan 
harimau dan membuat peta 
untuk melacak gajah.  

UPH juga berupaya 
berkomitmen terhadap 
Rencana Konservasi Hutan 
(FCP) APP, meski terdapat 
batasan dalam melaksanakan 
program konservasi karena 
tingginya konflik tanah.  Lebih 
dari setengah unit Mandi Angin 
terdiri atas lahan gambut dan 
berisi NKT 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4.1 
dan 4.2.  Namun pada wilayah 
ini, terjadi konflik tinggi dengan 
masyarakat. Inilah alasan 
mengapa UPH tidak dapat 
mengontrol secara penuh 
daerah tersebut. Kegiatan 
masyarakat mengancam NKT 
dan UPH tak punya kendali. 
Oleh karena itu, tim 
mengeluarkan Major NCR 
06/17 dan 7/17. 
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melindungi lingkungan tapi 
tidak semua rekomendasi 
pemangku kepentingan 
dipertimbangkan perusahaan 
karena pemangku kepentingan 
hanya terlibat pada proses 
identifikasi hutan NKT. 
- Berlanjutnya fragmentasi 
akan mengganggu koridor 
gajah di SPH. 
- Harus ada penelitian dan 
pengembangan untuk harimau 
dan gajah yang melibatkan 
semua pemangku kepentingan 
terkait seperti BKSDA dan 
perguruan tinggi (bukan 
keterlibatan pribadi). 
 

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

PT RAL didiami masyarakat 
dari program transmigrasi yang 
sudah ada jauh sebelum 
perusahaan menerima lisensi 
mengelola kawasan tersebut 
untuk perkebunan kayu.  
Masyarakat menganggap 
bisnis kelapa sawit lebih 
menguntungkan dari mata 
pencaharian lain seperti 
perkebunan karet atau 
tanaman pokok seperti Akasia 
dan Eukaliptus.  Ini adalah 
alasan di balik konversi besar-
besaran oleh masyarakat lokal 
yang tinggal di dalam dan di 
dekat areal konsesi.  
 

Melalui wawancara dan 
pengamatan lapangan, tim 
audit menemukan UPH hanya 
menerapkan program 
pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan di area konsesi 
dengan perkebunan kayu dan 
tidak untuk kawasan yang 
diduduki masyarakat.  Selama 
observasi lapangan, tim audit 
menemukan konversi aktif 
hutan alam di wilayah Sindotim, 
Tasik Serai dan Mandi Angin.  
Lihat Major NCR 8/17.  

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

Tidak ada komentar yang 
diterima 

 

6. Proses konsultasi 
pemangku kepentingan oleh 
UPH 

Masukan dari pemangku 
kepentingan masyarakat 
sekitar: 

1. Komunikasi dengan 
UPH ditujukan ke PT 
Arara Abadi (PT AA).  
Sejak tahun 2010 
manajemen PT RAL 
ditangani PT AA.  

2. Tidak ada tanggapan 
jelas dari UPH terkait 
permintaan atau 
pertanyaan masyarakat 
apakah persentase 
perkebunan mata 
pencaharian dapat 

Ketiga unit PT RAL dikelilingi 
PT AA.  PT AA ha memiliki arel 
yang lebih luas dan terlibat 
dengan pemangku kepentingan 
yang sama.  Karena PT AA dan 
PT RAL adalah peusahaan 
milik APP, tim audit 
menemukan bahwa 
kebanyakan pemangku 
kepentingan tidak 
membedakan keduanya.   
 
UPH telah mengembangkan 
SOP tentang mekanisme 
keluhan dan juga telah 
menyebarluaskan informasi 
tentang mekanisme tersebut di 
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meningkat menjadi 
20%.  Juga tidak ada 
tanggapan jelas untuk 
permintaan seperti 
normalisasi Sungai 
Mandi Angin, izin dari 
UPH agar jaringan 
listrik nasional bisa 
menjangkau desa yang 
akan melewati 
kawasan UPH.   

3. Masyarakat Desa 
Mandi Angin dan 
Rantau Bertuah telah 
menyatakan 
permintaan ke UPH 
untuk melepaskan 
wilayah konflik dari 
status zona hutan.   

 

desa-desa (di unit Sindotim dan 
Gelombang) tetapi belum di 
Unit Serai Tasik. 
Tanggapan UPH disampaikan 
secara lisan dan tidak 
didokumentasikan.  Tim audit 
memverifikasi bahwa UPH 
gagal mendokumentasikan dan 
menanggapi sebagian kecil 
permintaan masyarakat 
setempat.  Lihat OBS 01/17. 
 
Mengenai pelepasan zona 
hutan, UPH menyampaikan ke 
tim audit bahwa mereka selalu 
menginformasikan ke 
masyarakat bahwa proses ini 
berada di luar kuasa UPH dan 
pelepasan hanya dapat 
disahkan oleh KLHK.   

 

 

  


