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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 - 

Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberi informasi kepada APP diamana letak 

kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan standar FSC Controlled Wood (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 kayu 

Controlled Wood.  

Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Satria Perkasa Agung, terletak di Riau, Indonesia, 

dengan total area sebesar 77,702 ha (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.633/Menhut-II/2009). 

  

                                                      
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 ada 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 

Controlled Wood 

NCR Minor dan Major diterbitkan 

 

Jika dilaksanakan sebagaimana diatur, sistem pengelolaan yang dimiliki 

Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) mampu memastikan kesesuaian 

terhadap semua persyaratan dalam standar Controlled WoodFSC 

Controlled wood untuk keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan 

evaluasi  

Ya Tidak  

Pendapat: UPH telah membuat Rencana Kerja Usaha  (RKU); Rencana 

Kerja Tahunan (RKT) tahun 2017; laporan identifikasi dan analisis NKT dan 

SKT, dan ISFMP (Rencana Pengelolaan Hutan Lestari Terpadu) yang 

mencakup hasil studi NKT/SKT secara terpadu. Sistem dan pedoman lain 

yang ada yaitu lacak balak (CoC) dan prosedur Controlled Wood (SOP). 

Sistem manajemen yang terdokumentasi telah menjelaskan semua kriteria 

Controlled WoodControlled Wood yang ditentukan dalam standar FSC 

CW-FM dan daftar departemen/staf yang bertanggung jawab telah sesuai 

dengan kriteria yang ditugaskan Selain itu, UPH telah mengembangkan 

berbagai SOP untuk kriteria Ekologi, Produksi, dan Sosial. Masing-masing 

kriteria ini terdiri dari prosedur / instruksi kerja terperinci untuk setiap 

operasi tertentu. Auditor dapat menyimpulkan bahwa sistem manajemen 

UPH telah diwakili oleh semua dokumen tersebut, sehingga jika diterapkan 

seperti berdasarkan dokumen tersebut, akan mampu memastikan 

kesesuaian dengan semua persyaratan standar Controlled WoodFSC 
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Controlled Wooddi seluruh area hutan yang tercakup dalam ruang lingkup 

evaluasi. NCR Major perlu ditindaklanjuti sepenuhnya agar UPH 

memenuhi semua persyaratan standar Controlled WoodFSC Controlled 

Wooddi seluruh area hutan yang tercakup dalam cakupan evaluasi. 

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, dan masyarakat lokal serta pemangku kepentingan regional, 

serta mengunjungi sejumlah lokasi, seperti operasi / blok panen yang 

sedang berlangsung, lokasi penanaman, area NKT, plot petak permanen 

zona sungai riparian, area perlindungan gambut (KLG), plot pemantauan 

water table, ketinggian air dan penurunan, blok hutan Dexter dan Siak 

Kecil, menara api, batas konsesi, masyarakat, area perkebunan untuk 

mata pencaharian, tempat penimbunan kayu dan tempat penimbunan kayu 

sementara, dll. Berdasarkan hasil review dokumen dan pengamatan 

penerapan sistem manajemen, tim audit dapat menyimpulkan bahwa 

sistem pengelolaan UPH secara umum telah dilaksanakan. Namun, NCR 

Major perlu ditindaklanjuti secara penuh untuk menunjukkan bahwa sistem 

pengelolaan UPH telah diterapkan secara konsisten di seluruh kawasan 

hutan yang tercakup dalam cakupan evaluasi. 

 

Selama evaluasi, telah ditemukan adanya isu/persoalan yang kontroversial 

atau sulit dievaluasi 
 Ya Tidak  

Pendapat:  
Mengenai pengelolaan hutan di lahan gambut, UPH harus mengikuti 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2016 (perubahan 
atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Ekosistem Gambut) yang bertujuan untuk melindungi 
ekosistem gambut. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan 
rusak jika memenuhi kriteria baku kerusakan sebagai berikut: 
1. Tingkat air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter 
di bawah permukaan gambut pada titik pemantauan; dan / atau 
2. Sedimen pirit dan / atau kuarsa di bawah lapisan gambut telah terpapar 
Dalam upaya menjaga kondisi dan menghindari kerusakan gambut, UPH 
telah melakukan fungsi pengelolaan air yang terdiri dari pengelolaan air 
berdasarkan perbedaan elevasi, pemblokiran kanal, pengaturan tingkat air 
melalui pembukaan dan penutupan pintu air pada masing-masing zona. 
Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara dengan staf, UPH 
juga melakukan pemantauan bulanan terhadap water table, tingkat muka 
air dan penurunan di tiga plot permanen yang mewakili zona air di dalam 
wilayah kerja UPH. Target kedalaman water table ditetapkan oleh UPH 
antara 40 - 100 cm untuk mengakomodasi pertumbuhan perkebunan 
Akasia dan konservasi ekosistem gambut. 
Ringkasan data tingkat air / data permukaan air tanah dari pemantauan 
pada tahun 2016 dan 2017 (periode Januari - Juli) yang dilakukan oleh 
HPH di sepuluh plot pemantauan (berlokasi di kompartemen No. 
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SKNB004301, SKNB014901, SKNB034801, SKNB049101, Kawasan 
Perlindungan Gambut / Kawasan Lindung Gambut KLG), SKNB072501, 
SPS, SKNB071201, KPPN dan SKNB098601) disajikan dalam tabel di 
bawah ini: 

 
Berdasarkan data di atas, kedalaman water table bervariasi berdasarkan 
bulan, dan manajemen UPH menyatakan bahwa water table 40 cm 
ditargetkan untuk tanaman berumur satu tahun ke bawah, sedangkan 
untuk tanaman yang berumur lebih dari satu tahun kedalaman air harus di 
atas 40 cm. Menurut SOP lahan Perkebunan-Gambut (SOP-SPA-P3-001), 
water table 40 - 60 cm ditargetkan untuk tanaman Akasia di bawah 6 bulan, 
water table 50 - 80 cm untuk tanaman Akasia umur 6-12 bulan dan water 
table 80 - 100 cm untuk tanaman Akasia berumur lebih dari 12 bulan. 
Kondisi ini didasarkan pada pengalaman di lapangan dan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Divisi Riset dan Pengembangan Sinarmas Forestry 
tentang "Pengaruh Water Table terhadap Pertumbuhan Pohon pada Situs 
Gambut", yang menyimpulkan: 

• Water table yang lebih tinggi (<40 cm; rata-rata 25 cm selama 7 
bulan) menunjukkan tingkat kelangsungan hidup terpendek dan 
terendah dibandingkan dengan water table medium (60-80 cm; 
rata-rata 58 cm selama 7 bulan) dan water table rendah (> 80cm; 
75 cm selama 7 bulan) 

• Pupuk berpengaruh signifikan terhadap tinggi air. Pemberian 
mikronutrien pada penanaman menunjukkan tingkat yang lebih 
tinggi daripada penggunaan mikronutrien pada 4 bulan dan tanpa 
pupuk 

• Respon terbaik adalah dengan pemberian makro dan mikronutrien 
pada penanaman dan pemeliharaan water table pada kedalaman 
50 cm atau lebih.  

Plot 1 Plot 2 Plot 3 Plot 4
Plot 5 

(KLG)
Plot 6 Plot 7 Plot 8

Plot 9 

(KPPN)
Plot 10

2017 January 0.39 0.40 0.62 0.42 0.38 0.34 0.27 0.16 0.21 0.37

February 0.42 0.42 0.68 0.43 0.40 0.39 0.42 0.25 0.30 0.50

March 0.41 0.21 0.53 0.33 0.36 0.46 0.22 0.14 0.30 0.35

April 0.32 0.32 0.64 0.39 0.45 0.41 0.23 0.10 0.37 0.45

May 0.40 0.40 0.66 0.51 0.47 0.39 0.33 0.10 0.39 0.53

June 0.46 0.45 0.72 0.55 0.54 0.43 0.40 0.22 0.39 0.55

July 0.43 0.42 0.71 0.52 0.53 0.42 0.40 0.24 0.36 0.53

2016 January 0.43 0.42 0.43 0.43 0.41 0.35 0.24 0.19 0.22 0.42

February 0.59 0.56 0.56 0.58 0.55 0.51 0.30 0.26 0.28 0.54

March 0.57 0.57 0.60 0.61 0.59 0.54 0.30 0.27 0.29 0.57

April 0.65 0.64 0.68 0.67 0.69 0.64 0.42 0.39 0.38 0.66

May 0.62 0.62 0.64 0.64 0.66 0.64 0.38 0.29 0.27 0.65

June 0.69 0.67 0.72 0.70 0.72 0.72 0.42 0.34 0.32 0.72

July 0.72 0.73 0.73 0.72 0.72 0.74 0.58 0.48 0.44 0.73

August 0.65 0.67 0.66 0.68 0.67 0.68 0.53 0.44 0.41 0.69

September 0.63 0.62 0.89 0.71 0.62 0.64 0.49 0.37 0.36 0.70

October 0.53 0.43 0.66 0.50 0.48 0.43 0.27 0.30 0.20 0.39

November 0.38 0.38 0.55 0.41 0.39 0.38 0.20 0.15 0.14 0.36

December 0.35 0.34 0.50 0.37 0.35 0.28 0.13 0.07 0,18 0.31

Year Month

Water table (m)
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Manajemen UPH juga menyatakan bahwa masih belum ada kejelasan 
dari pihak pemerintah jika peraturan tersebut diterapkan secara 
konsisten dan mengakibatkan kematian pada tanaman Akacia mereka. 
 
Selama audit, auditor telah mengunjungi plot pemantauan water table, 
ketinggian air dan penurunan yang berada di kompartemen No. 
SKNB049101 (koordinat X: 102.82440, Y: 0,052007) dan Plot 
Monitoring Keanekaragaman Hayati di Kawasan Pelestarian Satwa Liar 
(DPSL) dari X: 102.7844, Y: 0.03289). Dari pengamatan di lapangan, 
auditor menemukan bahwa hutan gambut alami yang ditunjuk sebagai 
kawasan lindung terpelihara dengan baik, dari segi  kawasan dan 
kondisi fisik hutan gambut. UPH cukup konsisten dalam menjaga 
tingkat air tanah sesuai kebutuhan dalam menjaga kondisi ekosistem 
gambut. 
 
Saat ini, tim audit tidak dapat membuat keputusan tentang terjadinya 
ketidaksesuaian terhadap kriteria (5.1.7) dengan mempertimbangkan: 
 
• Tampaknya tidak ada panduan yang jelas dari pemerintah mengenai 
dampak dari penerapan peraturan tingkat air tanah kepada Hutan 
Tanaman utama di wilayah kerja UPH atau di tempat lain di ekosistem 
gambut yang memiliki fungsi budidaya; 
 
• UPH berpendapat bahwa adalah mungkin untuk menyesuaikan 
kedalaman water table dengan kisaran yang walaupun lebih besar dari 
0,4 m, dengan memungkinkan untuk keduanya yaitu kondisi lahan 
gambut yang baik serta tingkat pertumbuhan perkebunan yang baik. 

 

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

NCR#: 01/17 Klasifikasi 

Ketidaksesuaian: 

Major  Minor  X 

Standar & persyaratan: Standar Controlled WoodFSC Controlled Wood untuk Usaha Pengelolaan 

Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Bagian 1, 1.3e 

Bagian laporan: Lampiran II 4.2 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

4.2. UPH harus memelihara catatan untuk menunjukkan bahwa konsultasi pemangku kepentingan yang tepat 

telah dilakukan (1.3 e). Konsultasi pemangku kepentingan telah dilakukan minimal sehubungan dengan: 

a) Identifikasi potensi konflik yang berkaitan dengan hak kepemilikan lahan atau hak guna lahan kelompok 

masyarakat adat atau masyarakat adat di daerah yang terkena dampak operasi UPH (4.4) 

b) Identifikasi kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi dan melakukan tindakan pencegahan untuk 

menghindari kerusakan pada area tersebut (5.2 b). 

 

SPA memiliki SOP untuk konsultasi publikdalam memberikan panduan. Ruang lingkupnya meliputi penentuan 

peserta, penyampaian undangan, persiapan dan pendistribusian materi untuk konsultasi publik dan 

implementasinya. SOPnya relatif baru dan, karena laporan yang berkaitan dengan pelaksanaannya belum 

tersedia, tim auditor mengkaji ulang dokumen-dokumen lama yang masih memiliki keterkaitan (lihat daftar di 

4.2 temuan). Ditemukan catatan konsultasi pemangku kepentingan yang berkaitan dengan resolusi konflik. 

Empat konflik tanah diidentifikasi di areal konsesi hutan SPA. Namun, tidak semua konsultasi pemangku 

kepentingan SPA dan proses penyelesaian konflik telah dicatat dan dilaporkan dengan cara yang tepat: 
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inkonsistensi ditemukan di wilayah konflik tanah (misalnya kesalahan informasi yang diberikan di wilayah Bukit 

Kerikil dan Barutu), laporan dalam kemajuan penyelesaian konflik tidak terorganisir (seperti tidak ada daftar 

konten, konten laporan sulit diikuti, tidak ada informasi mengenai kemajuan konflik yang dapat dipahami atau 

dilacak, dll.). Oleh karena itu, NCR minor dikeluarkan untuk persyaratan ini. 

Permintaan Tindakan 

Perbaikan: 

Organisasi harus melaksanakan tindakan perbaikan untuk membuktikan 

kesesuaian dengan persyaratan yang diacu di atas. 

Catatan: perbaikan tindakan yang efektif berfokus pada penyelesaian 

peristiwa-peristiwa yang 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 Desk review dan 

wawancara di tempat 

/ verifikasi 

Estimasi tingkat usaha yang 

diperlukan 

1 hari di tempat 

termasuk review 

dokumen 

Spesialisasi Auditor Auditor Kehutanan / Sosial 

 

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

Standar & persyaratan: Standar Controlled WoodFSC Controlled Wood untuk Usaha 

Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0) Bagian 2, Bagian 3, 

Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. Hak legal untuk panen 1.4 

Bagian laporan: Lampiran II 5.1.5   

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.1.5 UPH harus memberikan bukti kepatuhan terhadap persyaratan perencanaan pengelolaan 

yang berlaku. Rencana pengelolaan dan panen yang disetujui atau dokumen yang setara, seperti 

yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah ada (Bagian 3, Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. Hak 

legal untuk panen 1.4)  

 

UPH memberikan rencana pengelolaan yang disetujui atau dokumen setara seperti yang 

dipersyaratkan oleh peraturan seperti Rencana Kerja Usaha (RKU) selama 10 tahun untuk periode 

tahun 2011-2020 dan telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

berdasarkan SK No. SK 35 / VI-BPHT / 2008 tanggal 21 Pebruari 2008; serta revisi Rencana Kerja 

Tahunan (RKT) tahun 2016 yang disetujui sendiri (karena UPH memiliki sertifikasi PHPL pada tahun 

2013 dengan Kategori BAIK) oleh Presiden Direktur PT SPA berdasarkan SK Nomor 50 / SPA / VI / 

2016 tanggal Juni 2016 (di Kabupaten Bengkalis), dan berbagai dokumen lainnya. Berdasarkan 

dokumen review dan wawancara dengan staf, saat ini UPH telah membentuk dua tim pemadam 

kebakaran utama, yang terdiri dari dua tim di Distrik simpang kanan (15 anggota per tim atau 30 

anggota, termasuk pemimpin tim) dan satu tim di Distrik siak kecil (23 anggota, termasuk pemimpin 

tim). Namun demikian, sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32 

/ MenLHK / Setjen / Kum.1 / 3/2016 tentang Pengawasan Kebakaran Hutan dan Lahan, tercantum 
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dalam Pasal 38 pemegang izin bagi Pengelola hutan (IUPHHL HTI dan HTR) untuk wilayah KPH 

antara 60.000 - 80.000 ha harus memiliki setidaknya empat tim pemadam kebakaran utama (RPK). 

Menurut peraturan tersebut di atas, dinyatakan dalam Pasal 35 bahwa satu tim pemadam kebakaran 

utama terdiri paling sedikit dari 1 pimpinan tim dan 14 anggota dan bukti / kompetensi yang sah 

adalah wajib. Berdasarkan hasil tinjauan dokumen, dari 30 anggota tim pemadam kebakaran di 

Simapang Kanan hanya 12 yang memiliki sertifikat dari lembaga pelatihan pemerintah yang 

berwenang (dan 24 anggota memiliki sertifikat dari program pelatihan pemadam kebakaran internal 

perusahaan) dan di Siak Kecil dari 23 anggota tim pemadam kebakaran, hanya 3 anggota yang 

memiliki sertifikat dari program pelatihan pemadam kebakaran internal perusahaan. 

Berdasarkan temuan tersebut, NCR Mayor dikeluarkan karena kapasitas perencanaan pengelolaan 

UPH yang kurang memadai serta kurangnya sertifikat pelatihan formal sebagaimana yang 

disyaratkan oleh peraturan pemerintah. 

 

Permintaan Tindakan 

Perbaikan: 

Organisasi harus menerapkan tindakan perbaikan untuk 

menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang disebutkan di 

atas. 

Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penanganan 

kejadian spesifik yang dijelaskan dalam bukti di atas, dan juga akar 

penyebab untuk menghilangkan dan mencegah terulangnya 

ketidaksesuaian. 

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 

Organisasi: 
Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen 

yang dijadikan bukti sebagai berikut: 

- Rencana tindakan untuk mematuhi P.32 / MenLHK / Setjen / Kum.1 

/ 3/2016 tentang Pengawasan Kebakaran Hutan dan Tanah 

- Struktur organisasi terbaru dengan tim pemadam kebakaran baru 

yang lengkap 

- Sertifikat pelatihan untuk tim pemadam kebakaran (60 sertifikat) 

Temuan - temuan untuk 

Evaluasi Bukti: 

Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh UPH selama tahap 

penulisan laporan, ditemukan bahwa UPH telah membuat kemajuan 

yang signifikan sehingga sesuai dengan peraturan Pengendalian 

Kebakaran Hutan dan Tanah. Setelah penutupan rapat, UPH telah 

membuat rencana tindakan untuk mematuhi peraturan tersebut, mulai 

dari mengidentifikasi kebutuhan Tim Pemadam Kebakaran hingga 

rekrutmen dan pelatihan. 

 

Saat ini UPH memiliki 60 personel pemadam kebakaran yang terbagi 

dalam 3 wilayah: 25 Petugas di Kecamatan Siak Kecil, 23 Petugas di 

Kecamatan Simpang Kanan dan 12 petugas di Nlok Dexter. Semua 

petugas telah dilatih dan sertifikat pelatihan dapat ditunjukkan oleh 

UPH sebagai bukti kepada auditor  

 

Menurut bukti di atas, auditor menyimpulkan bahwa UPH memiliki 

bukti yang cukup untuk menutup NCR. 

Status NCR: DITUTUP 

Pendapat (opsional):  
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Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Review dokumen dan 

wawancara di tempat / 

verifikasi 

Estimasi tingkat usaha 

yang diperlukan 

1 hari di tempat 

termasuk meninjau 

dokumen 

Spesialisasi Auditor: Auditor kehutanan / sosial 

 

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

Standar & persyaratan: Standar Controlled WoodFSC 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 memberikan bukti bahwa undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja 

yang dipersyaratkan secara hukum berlaku untuk pekerja yang terlibat dalam operasi kehutanan 

dianggap sebagai berikut (FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan & 

Keselamatan Kerja): 

a. peralatan pelindung diri yang tepat; 

b. praktek penebangan dan transportasi yang aman dan tepat; 

c. pembentukan zona perlindungan di sekitar lokasi panen; 

d. persyaratan keselamatan untuk mesin yang digunakan, dan; 

e. persyaratan keselamatan sehubungan dengan penggunaan bahan kimia, 

 

Berdasarkan observasi lapangan, wawancara pekerja dan tinjauan dokumen, UPH telah 

memberikan APD untuk semua pekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka. Selama 

kunjungan lapangan, auditor menemukan pekerja kontraktor yang telah diberi APD sebagaimana 

disyaratkan dalam SOP. Namun, selama kunjungan lapangan di lokasi kegiatan pemanenan 

ditemukan salah satu perusahaan kontraktor UPH (kompartemen No. SKNB 032701, dengan 

koordinat X: 102.860347, Y: 0.101854), auditor menemukan bahwa operator gergaji dari pekerja 

kontraktor hanya menyediakan helm dan penutup muka (menurut pekerja yang diwawancarai, helm 

baru saja disalurkan pada pagi di hari yang sama), sementara sarung tangan dan sepatu harus 

disediakan sendiri oleh para pekerja. Berdasarkan temuan tersebut, UPH telah gagal memastikan 

kontraktor agar menyediakan APD kepada pekerja dan secara konsisten digunakan di lapangan 

sebagaimana disebutkandalam SOP Manajemen APD mereka SOP-SPA-S1-006) dan di Memo 

Kantor Pusat dari CEO Kehutanan Sinar Mas yang tertanggal 5 Januari 2016 tentang Perbaikan dan 

Kepatuhan Hukum yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) / HSE. 

 

Berdasarkan tinjauan dokumen, semua karyawan SPA (137 orang) memiliki BPJS Ketenagakerjaan 

dan BPJS Kesehatan namun tidak semua karyawan kontraktor SPA memiliki dokumen tersebut. 

Pekerja kontraktor tidak memiliki asuransi wajib dan hal ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan 

pemerintah (PP) 12/2013 dan 109/2013. 

 

Permintaan Tindakan 

Perbaikan : 

Organisasi harus menerapkan tindakan perbaikan untuk 

menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan yang disebutkan di 

atas. 
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Catatan: Tindakan perbaikan yang efektif berfokus pada penanganan 

kejadian spesifik yang dijelaskan dalam bukti di atas, dan juga akar 

penyebab untuk menghilangkan dan mencegah terulangnya 

ketidaksesuaian. 

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 

Organisasi: 
Selama tahap penulisan laporan, UPH telah menyediakan dokumen 

sebagai bukti sebagai berikut: 

- Rekapitulasi inventaris APD kontraktor, tertanggal 26 Mei 2016 

- Dokumen  pemenuhan APD 

- Catatan rapat untuk membahas masalah APD 

- Dokumen sosialisasi tentang APD kepada kontraktor 

- Risalah catatan distribusi APD kepada kontraktor tertanggal 25 

Agustus 2017. 

- Dokumen rencana aksi mengenai pemenuhan BPJS 

- Rekapitulasi pekerja kontraktor yang terdaftar di BPJS 

- Daftar pekerja kontraktor (PT KNM, DPUJ, AFB, ADM, AMM, WPS, 

BTS, SIU dan CIS) 

- Contoh kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan 

Temuan - temuan untuk 

Evaluasi Bukti: 
Berdasarkan dokumen yang diberikan oleh UPH di atas, ditemukan 

bahwa UPH telah mencoba melakukan perbaikan mengenai 

penggunaan APD dan asuransi sosial dan medis untuk pekerja 

kontraktor. 

 

UPH memiliki daftar dokumen yang panjang untuk mendukung 

pemenuhan terhadap persyaratan. UPH memiliki rencana aksi yang 

jelas dalam memenuhi persyaratan. Rencana aksi tersebut 

menjelaskan bahwa saat ini UPH memperbaiki pemeriksaan APD 

mereka untuk memastikan semua kontraktor menerapkan SOP di 

lapangan. Namun, auditor menyimpulkan bahwa verifikasi lapangan 

diperlukan untuk memverifikasi pelaksanaan SOP di lapangan. 

Untuk masalah BPJS, ditemukan juga bahwa saat ini UPH sedang 

membuat kemajuan dalam menyediakan pekerja kontraktor dengan 

BPJS (Kesehatan & Ketenagakerjaan). Namun, karena hal tersebut 

wajib dilakukan menurut (PP) 12/2013 dan 109/2013 maka 

perusahaan harus mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS 

Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai persyaratan hukum, auditor 

menyimpulkan bahwa NCR tetap terbuka. 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

NCR Evaluation: 

Metode Evaluasi Review Dokumen dan 

wawancara di tempat / 

verifikasi 

Estimasi tingkat usaha 

yang diperlukan 

1 hari di tempat 

termasuk tinjauan 

dokumen 

Spesialisasi Auditor: Auditor Kehutanan/Sosial  
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2.3. Observasi 

Catatan: Observasi dikeluarkan untuk wilayah-wilayah yang dilihat oleh auditor sebagai 

potensi untuk dilakukannya peningkatan dalam melaksanakan persyaratan-persyaratan 

standar atau sistem kualitas. Jika tidak ditangani, observasi dapat mengarah pada 

ketidaksesuaian. 

 

 

OBS 02/17  Standar & Persyaratan Referensi: Standar Controlled WoodFSC Controlled Wood 

untuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0), Bagian 1, 1.3f 

Bagian laporan: Lampiran II 4.3 

Temuan: SPA memiliki SOP dalam menangani keluhan (SOP-SPA-G1-002; terbitan 1; revisi 0; 1 

April 2016). Berdasarkan SOP-nya, SPA menerima keluhan dari masyarakat atau pihak yang 

bersangkutan. Untuk memverifikasi respons SPA terhadap masalah masyarakat, wawancara 

dilakukan dengan masyarakat setempat dan LSM lokal. Masyarakat setempat di desa Bukit Kerikil 

yang diwawancarai memiliki persepsi yang kontradiktif: ada yang menyatakan bahwa SPA responsif 

namun yang lain menyatakan tidak responsif. Masyarakat lokal di Pulau Muda mengajukan SPA atas 

kesepakatan dokumen MoU yang berkaitan dengan perjanjian tanaman kehidupan mereka setelah 

pembakaran di rumah mereka. Namun, sampai saat ini mereka belum menerimanya, tetapi 

berdasarkan staf yang diwawancarai, menyatakan dokumen tersebut akan segera diberikan. 

Observasi dikeluarkan untuk persyaratan ini. 

Observasi: 

OBS 01/17 Standar & Persyaratan Acuan: Standar Controlled WoodFSC Controlled 

Wooduntuk Usaha Pengelolaan Hutan FSC-STD-30-010 (Versi 2-0), Bagian 

1, 2.3 

Bagian laporan: Lampiran II 3.1 & 3.3 

Temuan:  Di "Camp Area" Pulau Muda auditor menemukan, ada tiga TPK Antara yang berbeda dan 

dioperasikan oleh berbagai perusahaan (PT Arara Abadi, PT. SPA & PT SPA KTH SM). Untuk saat 

ini, tidak ditemukan adanya risiko yang signifikan. Tetapi, auditor menemukan, dari ketiga TPK 

Antara tersebut, kayu dipindahkan ke titik yang sama yaitu ke area pelabuhan. Di pelabuhan ini, 

ketiga perusahaan tersebut berbagi lokasi sebagai pelabuhan umum. Kapal atau tongkang hanya 

ditandai dengan tanda sementara tanpa adanya dokumentasi pada surat pengiriman atau dokumen 

pendukung lainnya yang dapat menunjukkan kontrol efektif mereka terhadap transfer kayu. Di 

lapangan, auditor dapat memverifikasi semua catatan yang dipindahkan dan kompilasinya melalui 

dokumentasi mereka seperti dokumen transportasi kayu, pembayaran PSDH dan faktur yang 

dikeluarkan. Namun, auditor menemukan bahwa pengendalian yang efektif itu rumit karena hanya 

bisa dipahami oleh pekerja / kontraktor yang menangani kayu di pelabuhan. Akan lebih aman jika 

memiliki kejelasan lebih baik di lapangan tentang prosedur untuk mencegah pencampuran atau 

setidaknya membuat lebih mudah dievaluasi oleh pihak lain. 

 

Observasi:  UPH harus memiliki kejelasan yang lebih jelas di lapangan untuk menunjukkan produk 

UPH dapat diidentifikasi dengan tepat sebagai pengendalian untuk menghindari risiko pencampuran 

catatan pada setiap titik transfer. 
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UPH harus segera menanggapi permintaan para pemangku kepentingan yang ditunjukkan di atas 

dan memastikan memberi tanggapan tepat waktu secara konsisten. 

 

2.4. Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum 

finalisasi laporan 

UPH telah menyediakan beberapa dokumen tambahan sebelum finalisasi 

laporkan sebagai berikut:  

- Rencana tindakan untuk mematuhi P.32 / MenLHK / Setjen / Kum.1 / 3/2016 tentang 

Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. 

- Struktur organisasi terbaru dengan tim pemadam kebakaran baru yang lengkap 

- Sertifikat pelatihan untuk tim pemadam kebakaran (60 sertifikat) 

- Rekapitulasi inventaris APD kontraktor, tertanggal 26 Mei 2016 

- Dokumen rencana aksi mengenai pemenuhan APD 

- Rapat untuk membahas masalah APD 

- Sosialisasi dokumen tentang APD kepada kontraktor 

- Risalah catatan distribusi APD kepada kontraktor tertanggal 25 Agustus 2017. 

- Dokumen rencana aksi mengenai pemenuhan BPJS 

- Rekapitulasi pekerja kontraktor yang terdaftar di BPJS 

- Daftar pekerja kontraktor (PT KNM, DPUJ, AFB, ADM, AMM, WPS, BTS, SIU dan CIS) 

- Contoh kartu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

 

3. PROSES AUDIT 
 

3.1  Jadwal/rencana perjalanan audit 

Lokasi Tanggal Kegiatan 

Pekanbaru 14 Agustus 2017 Konsultasi pemangku kepentingan 

Pekanbaru - SPA 

(Area Pulaumuda, rumah 

tamu SPA / AA) 

15 Agustus Perjalanan, persiapan tim audit 

Kantor SPA 21 Agustus Pertemuan pembukaan, review dokumen, 

wawancara dengan staf UPH dan pekerja 

Kantor SPA, lapangan, 

masyarakat 

22 Agustus Kunjungan lapangan, wawancara staf / 

pekerja, konsultasi dengan masyarakat / 

pemangku kepentingan 

Kantor SPA, lapangan, 

masyarakat 

23 Agustus Kunjungan lapangan termasuk melihat 

helikopter, wawancara staf / pekerja, 

konsultasi dengan masyarakat / pemangku 

kepentingan 

Kantor SPA 24 Agustus Pemeriksaan dokumen, wawancara dengan 

staf, penutupan rapat 

 

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 24, yang terdiri dari:  
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4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan 

16 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan 

4 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan 

      

3.2.  Tim audit beserta kualifikasinya 

Nama Kualifikasi 
Peran/Fokus 

Audit 

Indu Bikal 

Sapkota 
Indu Bikal Sapkota, Manager Sertifikasi Rainforest Alliance 

untuk wilayah Asia Pasifik, yang bertanggung jawab dalam 

koordinasiuntuk portfolio klien terkait sertifikasi FSC, SAN 

dan sertifikasi legalitas kayu dan karbon. Indu adalah 

lulusan Master Kehutanan Tropis (Universitas 

Wageningen, Belanda), dan juga lulusan Kehutanan 

Universitas Tribhuvan, Nepal. Sebelum bergabung di 

Rainofrest Alliance, Indu telah memiliki pengalaman kerja 

di bidang kehutanan dan konservasi di Asia dan Eropa 

selama 10 tahun. Indu telah mengikuti Training Penilai 

Manajemen Kehutanan dan Karbon, RA dan pelatian 

sebagai lead auditor. Indu adalah lead auditor ISO 9001: 

2000, dan sebegai trainer lead FSC FM. Selain itu, dia telah 

mengikuti pelatihan lead auditor untuk SAN standar (Farm 

dan CoC) dan lulus dengan hasil yang memuaskan. Baru-

baru ini Indu telah menyelesaikan Kursus ahli Legal Source 

NEPCon. Indu aktif dalam audit/penilaian FSC FM, CoC 

dan Project Karbon, baik sebagai auditor maupun project 

manager. Indu telah elakukan 60 audit di Asia Pasifik ddan 

umumnya berperan sebagai lead auditor. Indu telah lulus 

dalam uji kelayakan auditor. Indu telah disahkan sebagai 

reviewer/pengambil keputusan dari berbagai tipe report 

FSC FM dan sertifikasi. 

Auditor Kepala 

I Gusti Ngurah 

Agus Eka 

Putera  

Ngurah lulus dari Departemen Konservasi Sumber Daya 

Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut 

Pertanian Bogor (IPB). Ia memiliki pengalaman bekerja di 

bidang studi biologi sebagai bagian dari kajian dampak 

lingkungan, penelitian dinamika hutan, kajian biomassa 

hutan dan stok karbon, manajemen ekowisata, fasilitasi 

kelompok masyarakat hutan dalam memperoleh sertifikat 

FSC, dan kajian risiko untuk perkebunan kelapa sawit 

sebagai persiapan untuk mendapatkan sertifikat RSPO. 

Putera dulunya merupakan spesialis kehutanan pada PT 

Hatfield Indonesia. Putera telah menamatkan Kursus 

Pelatihan FSC Lead Auditor untuk memenuhi persyaratan 

pelatihan ISO dalam Lampiran 2, 1.2 dari FSC-STD-20-001 

Auditor, 

Kehutanan / 

Ekologi 

Satria Astana Satria Astana memiliki pengalaman sebagai forester dan 

peneliti di Center for Socioeconomic Research and Forestry 
Ahli Bidang 

Sosial 
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Policy (CESERF) dari tahun 2009. Sebelum bergabung di 

CESERF, Astana telah menghabiskan 15 tahun dalam 

penelitian social-ekonomi terkait bidang kehutanan. Astana 

pernah bekerja sebagai Deputi Direktur Industri dan 

pemasaran produk kehutanan di Direktorat Jendral 

Pengelolaan Hutan Produk Lestari. Terkait sertifikasi atas 

system dan produk kehutanan, Astana pernah bekerjsama 

dengan CIFOR dalam menguji kriteria dan indicator 

pengelolaan lestari dari hutan tanaman, dan juga dengan 

Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yaitu dalam 

mengembangkan kriteri dan indicator manajemen 

kehutanan berbasis kemasyarakatan. Astana memiliki 

pengalaman dalam penilaian CoC di PT. Diamond Raya 

Timber. Astana Bersama INDUFOR telah melakukan studi 

mengenai analisis biaya dan keunggulan melakukan 

sertifikasi. Astana adalah lulusan Forest Survey, 

International Institute for Aerospace Survey and Earth 

Sciences, Belanda, dan memperoleh gelar Master of 

Science in International Agricultural Marketing dari 

Universitas Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, serta 

Master of Science in Agriculture Economics di Bogor 

Agricultural University. Astana telah mengikuti training 

Audit Lingkungan du Universitas Indonesia, dan Expert 

Panel of Chain of Custody Certification dari Universitas 

Gadjah Mada. Astana telah mengikuti lebih dari 20 kegiatan 

audit dan penilaian di Indonesia. 

Medita 

Hermawan 

Medita adalah lulusan Manajemen Hutan, Fakultas 

Kehutanan, Universitas Gadjah Mada. Medita bergabung 

dalam Rainforest Alliance sebagai Forest Management 

Assistant untuk regional Asia-Pasifik. Sebelumnya, Medita 

pernah bekerja sebagai staff Perizinan dan Rencana 

Opersional di PT Wirakarya Sakti. Medita memiliki keahlian 

sebagai trainer dan surveyor dibidang GIS dan mapping 

projetcs. Medita telah menyelesaikan training lead auditor 

untuk FSC Chain of Custody meliputi training ISO FSC-

STD-20-001, Annex 2, 1.2.  

Auditor / 

Penerjemah 

 

3.3.  Informasi rinci audit 

Gambaran umum mengenai 

metode pemeriksaan dan 

pengambilan sampel yang 

digunakan 

Pendekatan audit secara keseluruhan terdiri dari kombinasi 

kajian dokumen, kunjungan lapangan dan wawancara 

(dengan teknik triangulasi). Tinjauan dokumen tersebut 

dilakukan sebelum pekerjaan lapangan di kantor K3, dan 

konsultasi dengan pemangku kepentingan dan perwakilan / 

anggota masyarakat setempat berlangsung dengan cara 

yang sama selama proses penilaian. Tim audit memilih 

sejumlah lokasi yang mencakup berbagai aspek pengelolaan 
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hutan sesuai dengan Standar CW, seperti operasi / blok 

panen yang sedang berjalan, area HCV, zona riparian, plot 

sampel permanen, area perlindungan gambut (KLG), 

pemantauan petak air, tingkat air dan tingkat surut, blok 

hutan Dexter dan Siak Kecil, menara api, batas konsesi, 

masyarakat, area perkebunan untuk mata pencaharian, 

tempat pemasokan dan pelabuhan transit, dll. Tim audit 

melakukan wawancara langsung dengan staf UPH, 

kontraktor dan pekerja selama audit 

Satuan Pengelolaan Hutan 

("SPH") yang dipilih untuk 

evaluasi dan alasan dipilihnya 

satu SPH. 

Pendekatan terhadap evaluasi 

sistem manajemen: 

Tim audit mencari bukti kesesuaian dengan memeriksa 

prosedur, laporan dan dokumentasi lain dari UPH; dengan 

mewawancarai staf, kontraktor / pekerja dan masyarakat 

setempat; dan melakukan kunjungan lapangan di berbagai 

bagian unit pengelolaan hutan. Selain itu, sejumlah 

pemangku kepentingan eksternal juga dihubungi /melakukan 

konsultasikan untuk mendapatkan tanggapan. 

Teknik-teknik tambahan yang 

digunakan untuk evaluasi 

(seperti contohnya flyover): 

Tim audit menggunakan peta, alat perekam koordinat / 

GPS, drone dan helikopter saat melakukan kunjungan 

lapangan. 

 

4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN 
 

4.1. Proses konsultasi pemangku kepentingan 

Konsultasi pemangku kepentingan bertujuan untuk memastikan agar masyarakat mengetahui, 

dan diberitahukan mengenai proses penilaian yang dilakukan berikut tujuan-tujuannya serta 

membantu tim audit RA-Cert dalam mengidentifikasi potensi persoalan-persoalan dalam 

hubungannya dengan kesesuaian kegiatan standar Controlled Wood . 

 

 Tabel berikut menyajikan ringkasan mengenai sejauh mana dilaksanakannya konsultasi 

pemangku kepentingan untuk proses penilaian Controlled Wood. 

 

Jenis Pemangku Kepentingan 

yang Dihubungi 

Jumlah pemangku kepentingan yang diajak 

berkonsultasi secara langsung atau yang 

memberikan masukan (#) 

LSM 6 

Anggota masyarakat setempat 13 

Badan pemerintah 7 

Lainnya (pekerja) 11 
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Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan 

Konsultasi pemangku kepentingan dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat 

setempat, staf kantor desa (Kantor Desa), juga dengan manajemen dan pekerja UPH untuk 

mengidentifikasi masalah terkait operasi dan kinerja UPH yang terkait dengan kategori CW. 

Selain itu, sebelum memulai audit lapangan tim audit melakukan konsultasi pemangku 

kepentingan di tingkat provinsi di Pekanbaru. 

 

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 selalu tepat waktu 

dalam pembayaran biaya 

kepada pemerintah, royalti, 

dan pajak. 

Pernyataan ini konsisten dengan 

temuan RA. Namun, seperti 

yang dipersyaratkan oleh salah 

satu peraturan pemerintah, UPH 

tidak memiliki sistem 

pengendalian dan pemadaman 

kebakaran yang memadai (NCR 

Mayor 02/17). 

2. Kayu yang dipanen dengan 

cara yang melanggar hak-hak 

tradisional atau sipil 

Konflik antara SPA dan 

masyarakat lokal dapat 

teratasi. 

Pernyataan ini konsisten dengan 

temuan RA. 

3. Kayu yang dipanen dari 

kawasan hutan di mana NKT 

yang dikandungnya menjadi 

terancam akibat dilakukannya 

kegiatan pengelolaan hutan 

Pendapat umum untuk 

semua kebun APP:  

Sejumlah kebun APP 

berada dalam lahan gambut 

yang diairi untuk produksi 

bubur kayu akasia. 

Pengairan lahan gambut 

menyebabkan 

meningkatnya emisi gas 

rumah kaca, resiko 

kebakaran dan penurunan 

lahan gambut yang 

menyebabkan dampak 

linkungan, sosial dan 

ekonomi. Pengairan 

berbasis kebun pada lahan 

gambut harus di airi kembali 

dan digunakan dengan 

mempertimbangkan aspek 

lingkungan dan ekonomi 

Dalam usaha pemeliharaan 

kondisi lahan gambut dan 

pencegahan kerusakan, UPH 

telah melakukan pengelolaan 

fungsi air yang terdiri dari 

penzonaan pengelolaan air 

berdasarkan perbedaan 

ketinggian, pembatasan kanal, 

pengaturan level air melalui 

pembukaan gerbang air dan 

sistim penutupan pada setiap 

zona. Berdasarkan observasi 

lapangan dan wawancara 

dengan pegawai disana, UPH 

juga melakukan monitoring 

bulanan terhadap muka air 

tanah, level air dan penurunan 

pada tiga petak permanen yang 

menggambarkan zona air dalam 

area kerja UPH. 
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yang melibatkan 

masyarakat setempat. 

Audit dilakukan untuk 

mengevaluasi kepatuhan SPA 

terhadap regulasi lahan gambut 

nasional dan menemukan bahwa 

SPA telah menyusun ulang 

Rencana Kerja Usahanya (RKU) 

untuk merespon definisi area 

peta lahan gambut KLHK Lebih 

dari 40% konsesi ditunjuk 

sebagai Area Terlindungi 

Ekosistem Lahan Gambut. Audit 

juga mengkonfirmasi area panen 

dalam zona konservasi lahan 

gambut belum ditanam ulang 

sebagaimana regulasinya 

Tidak ada titik lokasi atau 

kebakaran teridentifikasi di dalam 

konsesi SPA sejak tahun 2012. 

Audit menemukan bahwa APP 

dan SPA telah membuat 

komitmen perusahaan untuk 

mengendalikan kebakaran dan 

telah membuat investasi baru 

untuk peralatan pengendalian 

kebakaran, pelatihan dan sumber 

manusia di lapang agar lebih siap 

dalam menghadapi kebakaran 

besar.    

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 tahun 2012/2013 

(implementasi FCP) di 

konsesi SPA 

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 diakui 

dalam beberapa tahun 

terakhir oleh UPH / APP, 

seperti penilaian NKT dan 

proses ISFMP. 

Namun, beberapa 

pemangku kepentingan 

setempat mempertanyakan 

tanggapan staf SPA yang 

lamban. 

Pernyataan ini sejalan dengan 

temuan RA. OBS 02/17 
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