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1. PENDAHULUAN 
 

Sebagai bagian dari persiapan Asia Pulp & Paper (APP) untuk memenuhi persyaratan-
persyaratan “Rencana (Roadmap) mengakhiri disasosiasi dengan APP1” yang disetujui secara 
kondisional oleh Forest Stewardship Council (FSC), APP akan melaksanakan penilaian terhadap 
beberapa Usaha - usaha Pengelolaan Hutan (UPH) terpilih. Penilaian ini akan memberi informasi 
kepada APP dimana letak kekuatan dan kelemahan mereka dalam hubungannya dengan FSC 
Controlled Wood Standard (FSC-STD-30-010). Penilaian ini sendiri bukan bagian formal dari 
Roadmap. Tidak ada sertifikat yang akan diterbitkan sebagai hasil dari audit2 ini. 
 
Laporan ini menyajikan temuan-temuan evaluasi mandiri oleh tim ahli yang mewakili Program 
RACert Rainforest Alliance. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian pada 
tingkat Usaha Pengelolaan Hutan (“UPH”) terhadap persyaratan-persyaratan Forest Stewardship 
Council (“FSC”) Controlled Wood Standard (FSC-STD-30-010, versi 2-0). Maksud standar ini 
adalah agar Usaha Pengelolaan Hutan dapat memasok FSC Controlled Wood kepada 
perusahaan bersertifikat FSC Chain-of-Custody dalam pencampuran dengan bahan-bahan 
bersertifikat FSC untuk pembuatan produk campuran FSC. 
 
Kesesuaian dengan standar Controlled Wood membuat Usaha Pengelolaan Hutan dapat 
membuktikan bahwa kayu yang dipasoknya telah dikontrol sehingga terhindar dari lima kategori 
kontroversial sebagaimana diatur FSC. Kelima kategori kontroversial dimaksud adalah: 1) dipanen 
secara ilegal; 2) dipanen dengan melanggar hak-hak tradisional dan sipil; 3) dipanen di Usaha 
Pengelolaan Hutan (Forest Management Unit /UPH) yang di dalamnya terdapat Nilai Konservasi 
Tinggi (NKT) yang terancam akibat dilakukannya kegiatan pengelolaan; 4) dipanen dari wilayah 
yang sedang mengalami pengalihan pemanfaatan menjadi hutan tanaman atau pemanfaatan 
untuk tujuan selain sektor kehutanan; atau 5) dipanen dari hutan tempat ditanamnya pohon-pohon 
rekayasa genetik. FSC-STD-30-010 mengatur persyaratan-persyaratan dasar pada tingkat Satuan 
Pengelolaan Hutan (SPH) untuk menunjukkan bahwa kayu yang berasal dari wilayah–wilayah 
Usaha Pengelolaan Hutan telah dikontrol. Produk-produk dari sumber terkontrol yang sudah 
diverifikasi dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengolahan yang mencampur kayu bersertifikat FSC 
dengan Controlled Wood. 
 
Cakupan pada evaluasi kali ini adalah UPH PT. Wirakarya Sakti, terletak di Jambi, Indonesia, 
dengan total area sebesar ±293,812 ha (Keputusan Menteri Kehutanan SK.346/Menhut-II/2004). 



 

CW-11 CW-FM Master Report IDN           Hal. 4 dari 23 

 

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 FSC Controlled Wood untuk 
keseluruhan kawasan hutan yang menjadi cakupan evaluasi  

Ya Tidak  

Pendapat: WKS telah mendokumentasikan serangkaian kebijakan dan 
prosedur yang menjadi dasar sistem manajemennya secara lengkap. 
Peninjauan dokumen oleh tim audit menemukan bahwa sistem 
manajemen WKS telah didokumentasikan secara memadai dan telah 
mencakup persyaratan CW-FM, dan jika diterapkan sebagaimana diatur, 
maka mampu menunjukkan kesesuaian dengan standar ini. Meskipun 
sistem dokumentasi yang ada telah tercukupi sebagaimana tercantum 
dalam laporan ini, WKS memiliki tantangan di bidang pengawasan 
kontraktor terhadap persyaratan pekerja, perlindungan area konservasi 
dan resolusi konflik dengan masyarakat. 
 

 

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: Tim audit mengevaluasi sistem manajemen WKS melalui 
peninjauan dokumen, wawancara staf dan pelaksanaan rencana 
pengelolaan, serta kebijakan dan prosedurnya. Dokumen-dokumen 
utama yang ditinjau mencakup Rencana Kerja Usaha (RKU), Rencana 
Kerja Tahunan (RKT 2016, 2017), Integrated Sustainable Forest 
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Management Plan, dan penilaian NKT (Nilai Konservasi Tinggi/HCV)/SKT 
(Stok Karbon Tinggi/HCS) WKS. SOP dan WI WKS ditinjau untuk 
penerapan dan konsistensinya dengan standar CW-FM. Terlepas dari 
ketidaksesuaian yang teridentifikasi, tim audit memverifikasi bahwa 
sistem manajemen WKS diterapkan secara konsisten di areal konsesi. 
Kesimpulan ini didasarkan pada peninjauan rencana kegiatan 
pengelolaan dan verifikasi SOP secara visual dan implementasi kebijakan 
di lapangan. Wawancara staf dan kontraktor WKS memberikan bukti 
kemampuan WKS untuk memenuhi persyaratan CW-FM. 
 

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

 Ya Tidak  

Pendapat:       
 

 

 
 
 
 

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, 1.1 

Bagian laporan: Lampiran II, 1.1 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

1.1. Usaha Pengelolaan Hutan harus memiliki prosedur dan/ atau instruksi kerja yang mencakup seluruh 
aspek yang ditentukan pada standar ini.  (1.1) 

 
Meskipun kerangka kebijakan WKS cukup sesuai dengan persyaratan CW-FM, tim audit mengidentifikasi 
beberapa kelemahan dalam pelaksanaan dan efektivitas SOP pemantauan kontraktor. Standar CW 
mengharuskan UPH untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan pekerjaan. 
Kepala admin di setiap distrik bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan 
ketenagakerjaan. Selama wawancara dan peninjauan dokumen, ditemukan bahwa kepala admin memantau 
jumlah kontraktor, jumlah pekerja masing-masing kontraktor, izin usaha masing-masing kontraktor, peraturan 
perusahaan masing-masing kontraktor, jumlah pekerja yang diasuransikan baik BPJS Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan, tersedianya kontrak untuk setiap pekerja dengan kontraktor, tersedianya slip pembayaran 
dan daftar hadir. Prosedur tertulis pemantauan tidak diberikan kepada tim audit. UPH hanya memberikan 
catatan bisnis kepada HRD tanggal 12-22 September 2017 yang memerlukan beberapa posisi untuk 
memantau pemenuhan peraturan ketenagakerjaan. Namun prosedur yang dijelaskan tidak mencakup 
pemantauan praktik kerja kontraktor termasuk jam kerja, jenis kontrak serta upah minimum yang diterima 
pekerja. Pemantauan kepatuhan UPH hanya bergantung pada informasi yang dilaporkan dari manajemen 
kontraktor dan tidak diverifikasi kevalidan informasinya di lapangan. Terlebih lagi, pekerja akan datang ke 
UPH secara langsung dari kantor kontraktor ke tempat (petak atau pusat perkemahan) tanpa diperiksa atau 
diberi pengarahan oleh UPH. Kombinasi hal ini menghasilkan laporan pemantauan yang tidak dapat 
diandalkan serta tidak mematuhi peraturan ketenagakerjaan. 
 
Sehubungan dengan fasilitas kamp kontraktor, UPH memiliki prosedur pengelolaan kamp kontraktor 
SOP/SMF/GAD-019. Kepala admin bertanggung jawab untuk mengelola kamp kontraktor. Proses prosedur 
mencakup informasi untuk mengusulkan, mengembangkan dan pemeliharaan kamp ke kontraktor termasuk 
fasilitas minimum untuk kamp permanen dan kamp tarik. Namun, prosedur tersebut tidak mencakup 
pemantauan rutin terhadap fasilitas kamp. Staf yang diwawancarai memastikan bahwa pemantauan hanya 
dilakukan oleh staf Forest Sustainability sebagai bagian dari persiapan audit internal dengan menggunakan 
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sampel yang biasanya satu atau dua kamp. Bahkan hasil pemantauan oleh FSD tidak dilaporkan ke kepala 
admin 
 
Sehubungan dengan kesehatan dan keselamatan kerja, UPH memiliki prosedur umum pengelolaan APD 
(SHE/OP/26) tertanggal Juni 2016 serta prosedur untuk komite K3 (SHE/OP/27) tertanggal Juni 2016. Tugas 
Komite K3 adalah memastikan pelaksanaan program K3 dan penggunaan APD. Namun, prosedur UPH 
belum secara jelas mendefinisikan proses pemantauan APD dan proses penggantian APD yang rusak. 
Prosedur tersebut hanya mengatur rencana penyediaan APD berdasarkan jumlah pekerja. Menurut 
wawancara dengan staf K3, proses ini dilakukan setiap tahun pada bulan November/Desember untuk APD 
yang akan didistribusikan pada bulan Januari. Namun, jika kontraktor baru atau kontraktor yang 
membutuhkan penggantian APD, staf tersebut menyebutkan bahwa mereka harus mengikuti prosedur dan, 
hanya dapat memesan APD satu kali dalam setahun yang dapat menimbulkan risiko pekerja kontrak tidak 
diberi APD pada saat perekrutan atau pada saat diperlukan penggantian APD. Dalam kasus pemantauan 
APD, UPH hanya mengandalkan pemeriksaan mendadak yang dilakukan sesekali dan tidak ada prosedur 
pemeriksaan rutin. Meskipun komite K3, yang anggotanya termasuk pengawas lapangan, memiliki tanggung 
jawab untuk memastikan penggunaan APD, ada beberapa bagian, seperti pengangkutan kayu dan bengkel 
kontraktor dimana tidak ada anggota komite K3 yang mengawasi. Tidak ada ketentuan untuk kasus-kasus ini 
yang dijelaskan dalam prosedur UPH. 
Berdasarkan hal ini, WKS harus merevisi prosedur perusahaan untuk menangani permasalahan 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 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: 

• Instruksi Kerja pada distrik dan kamp kontraktor EC/WI/1-15 
tertanggal 17 Desember. 

• Daftar pemeriksaan audit kondisi kamp EC/F-09 tertanggal 17 
Desember. 

• Template laporan audit kondisi kamp (contoh laporan monitoring 
lingkungan audit ketaatan kamp kontraktor) 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

UPH menyediakan prosedur untuk memantau kondisi kamp kontraktor dan 
distrik bersama dengan daftar periksa dan template laporan. Implementasi 
dan keefektifan prosedur baru ini perlu dievaluasi di lapangan. Selain itu, 
bukti yang disampaikan tidak mencakup unsur ketidaksesuaian yang 
dikeluarkan yaitu peraturan ketenagakerjaan dan penggunaan APD. Oleh 
karena itu, NCR tetap terbuka. 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Verifikasi di lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

2 

Spesialisasi Auditor Umum 
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NCR#: 02/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor  

Standar & persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0 (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 menyajikan kesesuaian dengan persyaratan perencanaan pengelolaan yang berlaku. 
Perencanaan pengelolaan yang telah disetujui atau dokumen setara lainnya seperti yang diminta oleh 
otoritas lokal yang ada (Kriteria 3, Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. Hak memanen 1.4). 
 
Selama kunjungan audit, UPH sedang dalam proses merevisi RKU mereka untuk memenuhi persyaratan 
hukum dari pemerintah dalam melindungi ekosistem gambut, terutama peraturan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2 2017. UPH telah mengikuti rekomendasi 
pemerintah untuk merevisi RKU mereka berdasarkan overlay Peta FEG (Fungsi Ekosistem Gambut) dengan 
skala 1:250.000). Sampai saat audit, UPH belum mendapat tanggapan dari pemerintah mengenai RKU yang 
telah direvisi. Saat ini, UPH ditugaskan oleh pemerintah untuk bergabung dengan PROPER, di mana UPH 
diminta untuk membuat titik referensi muka air tanah untuk pemantauan dan evaluasi pengelolaan air, sesuai 
panduan Permen LHK.P15/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penataan 
Ekosistem Gambut. Ada sekitar 112 titik acuan yang dibuat di lapangan dan hasil pengukuran pertama untuk 
periode Januari sampai Juni diajukan ke pemerintah untuk dievaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa UPH 
sesuai dengan peraturan pemerintah. 
 
Namun di Distrik VII, auditor mengamati penanaman yang dilakukan baru-baru ini di kawasan gambut dalam 
yang dikategorikan sebagai konservasi berdasarkan peta FEG (areal hutan tanaman yang seharusnya 
dilindungi oleh PP 71/2014, PP 57/2016, dan PermenLHK 17/2017). 
 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

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

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

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

MASIH BELUM ADA 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

MASIH BELUM ADA 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Verifikasi di lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

2- 3 hari 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 

 
 

NCR#: 03/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor  

Standar & persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0 (Bagian 3, Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. 
Hak Legal Untuk Panen 1.4) 

Bagian laporan: Lampiran II, 5.1.6 
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Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.1.6 Bukti harus menunjukan bahwa UPH mengikuti ketentuan pada rencana pengelolaan dan 
mengimplementasikan rencana pengelolaan di lapangan (Kriteria 3, Tabel 1b & FSC-ADV-30-010-1: 1. Hak 
memanen 1.4). 
 
Sementara WKS menunjukkan implementasi yang konsisten dengan banyak elemen dalam rencana 
pengelolaan, selama kunjungan lapangan tim audit mengamati masalah berikut: 
 

• Kurangnya pengawasan terhadap pekerja dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP 
(pekerja yang tidak memakai APD dan pekerja yang tidak membawa alat pertolongan pertama) (lihat 
NRC 04/17) 
 

• Kurangnya tindakan perlindungan di kawasan perlindungan dan konservasi (contohnya ada 
pembukaan sekitar 12,8 ha hutan sekunder di sepanjang penyangga sungai/sempadan sungai dan 
lokasinya berada di sebelah perkebunan kelapa sawit milik masyarakat; 
 

• Kurangnya pengawasan internal sehubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah 
(yaitu penanaman baru di daerah pemanenan tahun 2017-JI.222 (hal ini bertentangan dengan PP 
57/2016), perkebunan kelapa sawit di daerah sempadan Sungai Mencolok) 
 

• Kurangnya patroli dan pengawasan menyebabkan perambahan hutan sebanyak 2,3 Ha, dan 
pembukaan areal yang terdeteksi di dalam penyangga sungai (Jalan 570) di Distrik V dan 
berdasarkan wawancara, UPH merencanakan untuk mengusulkan area tersebut untuk di 
rehabilitasi. 
 

• Ketidakserasian SOP dan pelaksanaannya dimana prosedur untuk evaluasi pemanenan dan kualitas 
kayu (SOP HCD/OP/13) mewajibkan UPH untuk membuat Permintaan Tindakan 
Perbaikan/Pencegahan namun tidak ada formulir yang tersedia untuk melakukan evaluasi. Di 
lapangan, UPH telah mengeluarkan laporan evaluasi pemanenan (berjudul: Evaluasi 
Ketidaksesuaian) dengan menggunakan formulir yang tidak ditentukan berdasarkan SOP atau 
Instruksi Kerja. 
 

• Kunjungan di Distrik VII menunjukkan bahwa UPH memiliki areal yang terdegradasi bekas 
kebakaran hutan pada tahun 2015 dan berdasarkan identifikasi HBKT (Hutan Bernilai Konservasi 
Tinggi/ HCVF) daerah ini ditetapkan sebagai zona konservasi satwa liar. Daerah ini, yang terletak di 
dekat sungai Batanghari dan saat ini berupa area semak belukar muda, belum direhabilitasi atau 
dipulihkan seperti yang ditentukan dalam rencana pengelolaan dan prosedur turunannya 
(SOP/SMF/ENV-010 Standar Operasional Prosedur untuk Rehabilitasi Lahan yang Terdegradasi di 
dalam Area Perlindungan). 

 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

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

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

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

• Draft instruksi kerja untuk mengurangi perambahan hutan. 

• Laporan peninjauan instruksi kerja perlindungan hutan tertanggal 
24 November 2017. 

• Rencana Patroli Hutan untuk Distrik I, II, IV, V, VI, VII dan VIII. 
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• Laporan patroli hutan setiap hari untuk Distrik I, II, IV. 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Selama penulisan laporan, UPH memberikan bukti tambahan seperti 
disebutkan di atas. Berdasarkan bukti yang telah ditinjau, jelas bahwa UPH 
telah melakukan tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian seperti 
meninjau dan memperbarui prosedur mereka. UPH mengajukan draf 
instruksi kerja tentang perambahan hutan. Namun, karena dokumen 
tersebut tidak resmi dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakannya, maka draft dokumen tersebut tidak dapat dianggap 
sebagai bukti yang valid. 

UPH juga memberikan tinjauan atas instruksi kerja perambahan hutan 
mereka sendiri dengan hasil tidak ada SOP untuk penanganan 
perambahan hutan yang ada saat ini. Selain itu, rencana dan laporan 
patroli hutan juga disediakan oleh UPH dan ditinjau oleh auditor. Namun, 
bukti tidak diajukan sehubungan dengan unsur lain yang tidak sesuai, yaitu 
penggunaan APD, memastikan kepatuhan terhadap peraturan tentang 
kegiatan yang tidak sah terhadap UPH, SOP dan praktik yang tidak sesuai 
untuk evaluasi pemanenan dan kualitas kayu; dan terakhir, kurangnya bukti 
pelaksanaan prosedur rehabilitasi. Untuk menutup NCR ini, bukti tambahan 
harus diserahkan dan evaluasi pelaksanaan di lapangan diperlukan. Oleh 
karena itu, NCR tetap terbuka. 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Verifikasi di lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

2 hari 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 

 
 

NCR#: 04/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor  

Standar & persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0, FSC-ADV-30-010-1: 3. Kegiatan Pemanenan 
Kayu, 3.4 Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

Bagian laporan: Lampiran II, 5.1.11 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.1.11 UPH harus menyediakan bukti bahwa persyaratan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang 
berlaku pada pekerjaan di bidang kehutanan telah mempertimbangkan hal-hal berikut ini (FSC-ADV-30-010-
1: 3. Kegiatan pemanenan Kayu, 3.4 Kesehatan dan keselamatan): 
 
UPH telah membuat sejumlah prosedur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan staf dan pekerja 
selama operasional kehutanan, dan selama kunjungan, auditor meninjau prosedur yang ada terhadap 
pelaksanaannya di lapangan, termasuk berikut ini: 
 

1. Untuk peralatan pelindung diri, UPH telah membuat prosedur SHE/OP/26 yang berjudul Manajemen 
Alat Pelindung Diri. Namun, selama kunjungan di blok panen 2017 di Distrik IV dan Distrik V, auditor 
menemukan bahwa pekerja melakukan kegiatan pemotongan tanpa menggunakan APD yang 
memadai (tidak memakai sarung tangan dan sepatu bot). Ada indikasi kurangnya pengawasan dan 
pemantauan dari UPH kepada kontraktor (APD yang kurang memadai juga ditemukan di areal 
pemanenan Distrik III). Beberapa kendaraan tidak dilengkapi dengan alat bantu pertolongan pertama 
atau pemadam api yang sesuai. Implementasi tidak konsisten dengan SOP. 
 

2. Untuk praktik penebangan dan pengangkutan yang aman dan tepat, UPH telah membuat prosedur 
pemanenan (HCD/OP/01) yang berisi pedoman untuk praktik penebangan yang aman dan benar. 
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Namun, tidak ada pedoman keselamatan dan kesehatan kerja untuk praktik pengangkutan kayu. 
 

3. Untuk persyaratan keselamatan penggunaan mesin, UPH telah membuat prosedur SHE/OP/26 yang 
berjudul Manajemen Alat Pelindung Diri, yang juga terdiri dari rekomendasi jenis APD yang akan 
digunakan dan persyaratan keselamatan selama penggunaan mesin. Namun, selama kunjungan ke 
petak penebangan di Jl. 233, Distrik II, auditor menemukan bahwa traktor tidak dilengkapi dengan 
alat pemadam kebakaran dan pertolongan pertama, sesuai persyaratan yang sah dan SOP. Auditor 
juga mengamati bahwa alat pemadam kebakaran yang dipasang di kamp pekerja tidak memiliki 
kartu inspeksi. Salah satunya sudah di garis merah dan perlu diubah. 
 

4. Untuk persyaratan keselamatan sehubungan dengan penggunaan bahan kimia, UPH telah membuat 
prosedur SHE/OP/26 yang berjudul Manajemen Alat Pelindung Diri, yang juga terdiri dari 
rekomendasi jenis APD yang digunakan pekerja untuk penggunaan bahan kimia. Namun, auditor 
mengamati pekerja penyemprot tanaman yang tidak membawa perlengkapan pertolongan pertama 
di petak penebangan yang terletak jauh dari kamp utama dan kamp sementara. 
Selama wawancara auditor dengan kontraktor di Distrik V & VII, ditemukan bahwa terdapat pekerja 
yang bekerja lebih dari 21 hari dalam 3 bulan berturut-turut yang dibayar berdasarkan skema harian 
sehingga apabila tidak bekerja, mereka tidak akan dibayar. Hal ini tidak sesuai dengan peraturan 
(Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004) yang 
menyatakan bahwa pekerja harus mendapat pembayaran bulanan tanpa potongan saat absen, serta 
terdapat banyak pekerja tanpa kontrak sehingga bertentangan dengan pasal 12 yaitu kontrak 
diperlukan oleh para pekerja kontraktor. Selain itu terdapat juga pelanggaran jumlah jam kerja 
ekstra. Auditor menemukan bahwa ada pekerja dengan total jam kerja mencapai lebih dari 60 dan 
96 jam dalam sebulan di salah satu kontraktor (pasal 3 dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Nomor: KEP.102/MEN/VI/2004). 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

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

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

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

Gambar fasilitas kamp kontraktor yang diperbaiki di Distrik V, alat 
pemadam kebakaran dan perlengkapan pertolongan pertama. 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Berdasarkan peninjauan bukti yang telah disebutkan di atas, jelas bahwa 
perbaikan fasilitas kamp dan pengkondisian K3 telah dilakukan. Verifikasi 
lapangan diperlukan untuk mengevaluasi kelengkapan tindakan perbaikan 
ini. Selain itu, elemen lain dari ketidaksesuaian belum ditangani yaitu 
langkah-langkah untuk memastikan penggunaan APD, pedoman 
keselamatan dan kesehatan kerja untuk praktik pengangkutan kayu dan 
peralatan keselamatan pada kendaraan. Karena itu, NCR ini tetap terbuka. 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Verifikasi di lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

2 hari 

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

Major X Minor  

Standar & persyaratan: STD-30-010 (Versi 2-0), 4.5 & & FSC-ADV-30-010-1: Hak pihak ketiga 4.1, 
4.2 & 4.3 

Bagian laporan: Lampiran II, 5.2.4 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.2.4. Apabila terdapat konflik terkait kepemilikan dan hak guna lahan masyarakat tradisional atau 
masyarakat adat, proses resolusi harus dilakukan oleh UPH dan bukti terkait aspek-aspek berikut harus 
dapat dijelaskan dengan baik oleh UPH (4.5 & FSC-ADV-30-010-1: Hak-hak pihak ketiga 4.1, 4.2 & 4.3): 

a) proses yang secara tepat mengarah pada permasalahan dan bertujuan untuk menyelesaikan konflik 
tersebut. 

b) proses dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. 
c) proses sementara untuk menyelesaikan konflik dan apa yang menjadi perhatian pengelola hutan 

telah disetujui oleh pihak-pihak terkait konflik. 
 
Meskipun beberapa upaya yang signifikan telah dilakukan oleh UPH untuk menyelesaikan konflik terkait 
kepemilikan dan hak guna lahan masyarakat tradisional atau masyarakat adat di wilayah konsesi dengan 
menyelesaikan sejumlah konflik, proses penyelesaian konflik pada sebagian besar konflik belum selesai. 
Namun, UPH belum menunjukkan bukti bahwa pihak yang terkena dampak setuju dengan proses 
penyelesaian konflik yang diajukan. Ada sekitar 57% yang belum memiliki kesepakatan mengenai proses 
penyelesaian konflik (fase I dan II untuk semua kategori). Terdapat 17% dari kategori 1 (desa ada sebelum 
UPH didirikan). Beberapa kesepakatan hanya mencakup beberapa bagian dari areal konflik. Misalnya dari 
Distrik III, dokumen pemantauan menunjukkan tidak ada kemajuan sama sekali dari tahun 2014 sampai 
2017  

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

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

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

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

MASIH BELUM ADA 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

MASIH BELUM ADA 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Peninjauan dokumen 
dan verifikasi di 
lapangan 

Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

2-3 hari 

Spesialisasi Auditor Auditor Sosial 

 

NCR#: 06/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor  

Standar & persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0, 5.2 b 

Bagian laporan: Lampiran II, 5.3.3 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.3.3 UPH harus memiliki catatan untuk menunjukan konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait 
dengan langkah-langkah untuk melindungi nilai yang teridentifikasi. Konsultasi harus mengikutsertakan 
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representatif dan anggota masyarakat adat dan masyarakat umum yang tinggal atau berdekatan dengan 
UPH termasuk LSM dan pihak-pihak terkait yang memiliki kaitan dengan kawasan hutan perihal aspek sosial 
dan lingkungan (5.2 b). 
 
Auditor meninjau laporan NKT dan menemukan catatan proses konsultasi, termasuk konsultasi publik untuk 
membahas tindakan pencegahan untuk perlindungan dan pemeliharaan NKT yang teridentifikasi. Pertemuan 
pendahuluan dan pasca konsultasi diadakan selama penilaian dan pertemuan NKT dihadiri berbagai 
pemangku kepentingan seperti masyarakat setempat di dalam dan di sekitar konsesi (Provinsi Jambi, 
Kabupaten Tebo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi), pemerintah 
(Dishut Jambi, Bappeda, Dishut Tebo, Batanghari, Disbun Tj Jabung Barat, Dishutbun Tj Jabung Timur, 
Dinas Pertanian Muaro Jambi; KLH Tebo, Batanghari, Muaro Jambi, BLHD, BKSDA Jambi), Universitas 
Jambi, LSM (FZS Jambi, Pematang Gita Buana, CAPPA , RWG Kemyas, Pelita Kila, Yayasan Gita Buwana, 
Orang Utan Foundation International, Etland, WSL, WBH, IFC-WBG, Green Peace, TFT, SGS, Futurage, 
WWF, RAN, EDS, Winrock, LSM Bakau Sumsel, RA, Mitsui , FSC-Indonesia, Wisatanews.com), APHI 
(Asosiasi Bisnis Kehutanan Indonesia) dan pemangku kepentingan lainnya (TKS, BBIP, PT LAI, TKPI, SPI,). 
Dari catatan ini, telah diverifikasi bahwa proses konsultasi telah mencakup perwakilan masyarakat kecuali 
tidak ada catatan konsultasi dengan Suku Anak Dalam (SAD) yang berdasarkan studi NKT, terdapat sekitar 
22 SAD terindikasi berada di Distrik VIII. 
 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

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

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

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

MASIH BELUM ADA 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

MASIH BELUM ADA 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Peninjauan dokumen 
dan verifikasi di 
lapangan 

Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

1 hari 

Spesialisasi Auditor Auditor Sosial 

 
 

NCR#: 07/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor  

Standar & persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0, 5.2 c 

Bagian laporan: Lampiran II, 5.3.4 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.3.4 UPH harus memiliki daftar nilai konservasi tinggi yang teridentifikasi di dalam kawasan UPH, bersama 
dengan bukti yang mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan telah diambil untuk menghilangkan potensi 
dampak negatif terhadap nilai konservasi tinggi yang ada (5.2 c). 
 
Berdasarkan peninjauan dokumen dan wawancara, UPH telah melakukan sejumlah tindakan pencegahan 
seperti pemasangan papan nama, sosialisasi HBKT, pemantauan batas, flora dan fauna, tinggi muka air 
tanah dan lainnya untuk mempertahankan atribut NKT mereka. 
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Namun, auditor mengamati sejumlah kasus selama audit dimana tindakan pencegahan kurang atau tidak 
memadai, sebagai berikut: 
 

1. Konversi ekosistem sempadan sungai/hutan alam ke penggunaam non hutan (perkebunan kelapa 
sawit) yang baru-baru ini terjadi di Distrik II 

2. Penanaman kelapa sawit di sepanjang penyangga sungai yang dilakukan oleh masyarakat 
(terutama di daerah konflik) 

3. Pemantauan aktivitas masyarakat yang tidak memadai yang mengancam NKT (perburuan, 
pengumpulan rotan dan madu, pembebasan lahan atau hutan alam ke penggunaan non-hutan) di 
wilayah yang diduduki masyarakat di dalam konsesi 

 
Hal Ini menunjukkan bahwa tindakan pencegahan tidak dilakukan secara memadai oleh UPH untuk 
melindungi dan mempertahankan 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 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: 

• Laporan pelatihan perlindungan NKT dan SKT tanggal 30 
November 2017. 

• Laporan penilaian pengetahuan dan pelatihan tentang 
perlindungan NKT dan SKT ke petugas keamanan tanggal 5 
Desember 2017. 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Setelah tahap peninjauan klien, sebelum finalisasi laporan, UPH 
memberikan bukti tambahan seperti di atas. Berdasarkan bukti yang telah 
ditinjau, jelas bahwa UPH telah melakukan pelatihan dan evaluasi 
pengetahuan tentang NKT & SKT termasuk perlindungan terhadap 
keamanannya. Namun tindakan yang dilakukan terbatas pada pelatihan. 
Tidak ada bukti bahwa tindakan lain diambil atau bukti bahwa tindakan 
pencegahan yang dilakukan cukup memadai untuk menghilangkan potensi 
dampak negatif terhadap nilai konservasi tinggi yang ada. Karena itu, NCR 
ini tetap terbuka. 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Verifikasi di lapangan Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

2-3 hari 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 

 
 

NCR#: 08/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor  

Standar & persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0, 6.2 

Bagian laporan: Lampiran II, 5.4.1 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

5.4.1 Tidak ada konversi hutan alam dan semi hutan alam dan ekosistem berhutan lainnya seperti hutan dan 
sabana ke perkebunan atau penggunaan non-hutan yang terjadi. Ini harus didukung oleh catatan atau 
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bukti yang dapat diverifikasi (misalnya catatan kawasan hutan dalam pengelolaan UPH) (6.2). 
 

UPH telah membuat Kebijakan Konservasi Hutan dimana tidak ada konversi dari hutan ke penggunaan non-
hutan yang diperbolehkan. UPH juga membuat pemantauan pembukaan hutan melalui aplikasi RADARSAT 
(sistem MDA) yang mampu menangkap setiap perubahan yang terjadi di dalam wilayah UPH. Program 
pemantauan RADARSAT dilaksanakan oleh APP Jakarta, dan ketika ada indikasi pembukaan hutan, mereka 
mengirimnya ke distrik WKS untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Selama peninjauan dokumen atas 
laporan ini oleh auditor dan wawancara terkait dengan staf, sebuah laporan ditemukan di Distrik II yang 
mengidentifikasi konversi cukup besar (12,8 ha) hutan sekunder muda ke penggunaan non-hutan yang 
dilakukan oleh masyarakat). 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

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

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

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

• Laporan pelatihan perlindungan NKT dan SKT tertanggal 30 
November 2017. 

• Laporan penilaian pengetahuan dan pelatihan tentang 
perlindungan NKT dan SKT ke petugas keamanan tanggal 5 
Desember 2017. 

• Laporan patroli hutan harian untuk Distrik I, II, IV. 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

Setelah tahap peninjauan klien, sebelum finalisasi laporan, UPH 
memberikan bukti tambahan seperti disebutkan di atas. Bukti menunjukkan 
bahwa UPH telah melakukan pelatihan perlindungan NKT dan melakukan 
patroli tambahan. Namun, tidak ada bukti tambahan yang diberikan oleh 
UPH yang secara langsung menangani konversi yang ditemukan oleh 
auditor seperti di atas. Untuk menutup NCR, UPH harus memberikan bukti 
bahwa tekanan pada NKT yang ada di UPH, daerah sempadan sungai dan 
kawasan lindung lainnya memang terkendali. . Oleh karena itu, NCR ini 
tetap terbuka, verifikasi lapangan akan dibutuhkan. 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Peninjauan dokumen 
dan verifikasi di 
lapangan 

Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

2-3 hari 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 

 
 

NCR#: 09/17 Klasifikasi 
Ketidaksesuaian: 

Major X Minor  

Standar & persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0 

Bagian laporan: Lampiran II, 5.4.3 

Deskripsi Ketidaksesuaian dan Bukti-Bukti Terkait: 

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

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

 
APP/WKS membuat Forest Conservation Program (FCP) pada tahun 2013 dan WKS telah berkomitmen 
untuk tidak mengubah hutan menjadi penggunaan non-hutan. UPH juga membuat ISFMP yang menguraikan 
manajemen dan perencanaan operasional kehutanan dengan cara yang ramah lingkungan seperti 
penerapan praktik zero burning, dan tidak ada konversi dalam situasi apapun. Namun, auditor menemukan 
beberapa pembukaan hutan terjadi di area konservasi (di Distrik V dan di distik II, terutama di bagian selatan 
dimana terdapat pabrik kelapa sawit. Di Distrik II, sekitar 16.000 ha diduduki oleh masyarakat dan ditanami 
kelapa sawit. Auditor juga mengamati penanaman kelapa sawit baru yang dilakukan oleh masyarakat 
setempat di sepanjang penyangga sungai dan di daerah sempadan sungai/rawa. Beberapa daerah NKT 
lainnya juga terancam oleh ekspansi kelapa sawit terutama di daerah konflik. Masyarakat telah mengklaim 
bahwa mereka telah lama berada di daerah tersebut sebelum UPH. Berdasarkan peninjauan dokumen dan 
wawancara dengan staf divisi lingkungan, sebagian besar area konservasi terletak di daerah yang diklaim, 
terutama di sepanjang sungai dan beberapa di hutan sekunder yang tersisa. Area konservasi ini sekarang 
ditanami oleh masyarakat dengan kelapa sawit. 
 

Permintaan Tindakan 
Perbaikan: 

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

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

Jadwal untuk Kesesuaian: N/A 

Bukti yang diberikan oleh 
Organisasi: 

MASIH BELUM ADA 

Temuan-temuan untuk 
Evaluasi Bukti: 

MASIH BELUM ADA 

Status NCR: TERBUKA 

Pendapat (opsional):  

Evaluasi NCR 

Metode Evaluasi Peninjauan dokumen 
dan verifikasi di 
lapangan 

Estimasi tingkat usaha yang 
diperlukan 

2 hari 

Spesialisasi Auditor Kehutanan 
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2.3. Observasi 
 

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

 
 

 

 
 

2.4. Tindakan yang dilakukan Perusahaan setelah audit dan sebelum finalisasi 
laporan 
 
Selama tahap penulisan laporan, sebelum finalisasi laporan, UPH memberikan bukti 
tambahan kepada tim audit. Semua bukti ditinjau dan digabungkan ke temuan di tabel NCR 
masing-masing di Bagian 2.2. 
 

OBS 01/17 Referensi Standar & Persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0 (1.3 e) Kriteria 4.2 

Sebagai bagian dari proses perencanaan kerja, UPH juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi 
sebelum pelaksanaan rencana kerja tahunan (pemanenan). Selama sosialisasi, masyarakat 
diundang untuk mengetahui tentang rencana kerja UPH dan potensi dampak dari operasional UPH. 
Masyarakat juga diundang untuk menyuarakan apa yang menjadi perhatian mereka sehingga hal 
tersebut dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan. Salah satu kegiatan sosialisasi yang  
dilakukan baru-baru ini adalah sosialisai di Distrik III di desa Rantau Badak dan Kemang Manis. Hal 
tersebut telah dikonfirmasi oleh kepala desa di Rantau Badak bahwa sosialisasi tersebut dilakukan 
untuk rencana kerja tahunan 2017. Namun, peninjauan terhadap proses ini menemukan bahwa UPH 
tidak menggunakan dokumentasi yang benar dalam kasus di Distrik III. Surat undangan yang 
ditandatangani oleh kedua kepala desa (Rantau Badak dan Kemang Manis) sebenarnya adalah 
formulir yang belum terisi sehingga tidak terdapat tanggal undangan dan acara yang sebenarnya. 
Tidak mungkin untuk memverifikasi bahwa pemberitahuan sebelumnya telah diberikan kepada 
pemangku kepentingan yang diundang untuk menghadiri pertemuan sosialisasi Rencana Kerja 
Tahunan 2017. 

Observasi: UPH harus memperkuat prosedur yang menyangkut catatan dokumentasi konsultasi 
pemangku kepentingan. 

 

OBS 02/17 Referensi Standar & Persyaratan: FSC-STD-30-010, versi 2-0, 4.2 & FSC-ADV-30-
010-1: Hak pihak ketiga 4.1, 4.2 & 4.3; Kriteria 5.2.4 

Perbedaan ditemukan dalam pengelolaan data konflik lahan WKS. Misalnya, di Distrik III (terdapat 
perbedaan data sebesar 22% antara data di distrik dengan data di region). Contoh lainnya adalah di 
Distrik VI, konflik nomor 3 (Sabii dan Sunawan) diselesaikan sekitar 201 ha sedangkan data dari 
region, konfliknya masih 1.493,36 ha). Konflik dengan Suku Anak Dalam yang masuk dalam kategori 
1 dan 6 mungkin tidak sesuai jika dikategorikan sebagai 1 dan 6, sementara komponen tersebut 
mungkin termasuk dalam kategori 3. 

 

Setelah tahap peninjauan klien, sebelum finalisasi laporan, UPH memberikan bukti tambahan 
termasuk laporan pertemuan tim sosial, rencana pembinaan dan pembaruan data penyelesaian 
konflik. Bukti harus diverifikasi di lapangan. 

Observasi:  UPH harus melakuakn sikronisasi data penyelesaian konflik di region dengan 
perkembangan terakhir di lapangan. 



 

CW-11 CW-FM Master Report IDN           Hal. 17 dari 23 

3. PROSES AUDIT 
 

3.1  Jadwal/rencana perjalanan audit 
 

Lokasi Tanggal Kegiatan 

Kantor WKS Tebing Tinggi 30 November 2017 Pertemuan pembuka, peninjauan dokumen, 
wawancara staf 

Distrik V, Distrik VI 31 November 2017 Peninjauan dokumen, wawancara staf dan 
pekerja, pengamatan di lapangan, evaluasi 
konflik masyarakat/kepemilikan 

Kantor WKS Tebing Tinggi, 
nursery Sei Tapa & Distrik I 
Distrik II 

1 Oktober 2017 Peninjauan dokumen, wawancara staf dan 
pekerja, pengamatan di lapangan, evaluasi 
konflik masyarakat/kepemilikan 

Distrik IV, Distrik VIII 2 Oktober 2017 Peninjauan dokumen, wawancara staf dan 
pekerja, pengamatan di lapangan, evaluasi 
konflik masyarakat/kepemilikan 

Distrik VII, Distrik III 3 Oktober 2017 Peninjauan dokumen, wawancara staf dan 
pekerja, pengamatan di lapangan, evaluasi 
konflik masyarakat/kepemilikan 

Kantor WKS Jambi 4 November 2017 Peninjauan dokumen & penutupan rapat 

Jumlah hari orang kerja yang digunakan untuk audit: 32, yang terdiri dari:  
4 hari untuk pra-evaluasi dan persiapan 
24 hari untuk tinjauan dokumen dan observasi lapangan 
4 hari untuk konsultasi pemangku kepentingan 

 
      

3.2.  Tim audit beserta kualifikasinya 
 

Nama Kualifikasi Peran/Fokus Audit 

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

Ahli sosial 

Titiek Setyawati Titiek adalah peneliti senior di Balai Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Indonesia. Beliau memiliki 
pengalaman kerja dengan PT. Sarana Wana Nusa 
Consult; Alas Kusuma Group: PT Diamond Raya 
Timber untuk program pendampingan sertifikasi SFM; 
LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia); CIFOR (Center for 
International Forestry Research) SGS untuk sertifikasi 
dan sosialisasi SFM, CITES Working Group untuk 
Jenis Tanaman Terancam (Endangered); Proyek ITTO-
CIFOR (sejak 1996 hingga sekarang); anggota tim 
HCVF ToolKit 2003 Revision, FAO untuk penelitian 
kekeringan, GIZ untuk Asian Heritage Park pada 
penilaian negara ASEAN, FSC untuk Penilaian Resiko 
Terpusat/ Centralized Risk Assessment untuk HCV 1-3 

Auditor, 
Kehutanan/Ekologi 
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(biodiversity), proyek UNDP-MoF-GEF dalam 
SCBFWM (Strengthening Community Based Forest 
and Watershed Management), Proyek ITTO-Cendana 
dan Ramin, Proyek FAO untuk Kekeringan dan 
Masyarakat tahun 2015, Proyek GTZ-ACB  untuk Asian 
Heritage Park Assessment tahun 2014, anggota 
Standard Development Group (SDG) untuk 
Pengembangan Standar Nasional Pengelolaan Hutan 
Lestari, memimpin FSC CNRA (Centralized National 
Risk Assessment) dengan Remark Asia, dan beberapa 
penelitian HBKT di Indonesia. Beliau juga melakukan 
beberapa kegiatan audit untuk standar British 
Petroleum untuk biofuel lestari dan Standar Kinerja IFC 
(International Finance Corporation, the World Bank 
Group) pada kelestarian sosial dan lingkungan. Beliau 
memperoleh gelar PhD dari University of Melbourne, 
Australia; MSc from Faculty of Forestry, Mississippi 
State University, USA, dan gelar Sarjana dari Fakultas 
Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Beliau telah 
diperbantukan ke CABI-UNEP untuk memimpin Proyek 
Pengelolaan Jenis Asing Invasif di Asia Tenggara yang 
berbasis di Pusat Pengembangan dan Penelitian 
Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Indonesia  selama 5 tahun (dari September 
2011 hingga September 2016. Saat ini ditunjuk sebagai 
Konsultan Nasional dalam Proyek FAO TCP/FLR  
untuk Restorasi Bentang Lahan Kehutanan pada 
periode 2017. Beliau memperoleh sertifikat ISO 9001-
2008 di bawah IRCA-BSI dan telah berpartisipasi 
dalam lebih dari 30 audit, (re)assessments dan pre-
assessment untuk SMartWood (saat ini Rainforest 
Alliance’s_ sejak 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 

Lulus dari Universitas Gadjah Mada jurusan 
Konservasi Sumber Daya Hutan. Telah berpengalaman 
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 

Metodologi audit yang digunakan adalah pengambilan 
sampel di seluruh sistem manajemen WKS dan distrik di 
seluruh wilayah konsesi untuk mengevaluasi kepatuhan 
UPH terhadap standar. Dokumen sistem UPH dipilih dan 
ditinjau berdasarkan relevansi/penerapannya sesuai 
dengan persyaratan CW-FM. Demikian juga, pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan yang relevan menjadi fokus 
pemeriksaan di lapangan. Pemilihan lokasi untuk inspeksi 
difokuskan pada kegiatan perencanaan, penanaman dan 
pemanenan UPH (ILO/ kondisi keselamatan) dan juga yang 
ditetapkan sebagai NKT/SKT - kawasan hutan alam, 
kawasan gambut dalam, daerah sempadan sungai dan area 
konservasi lainnya. Wilayah masyarakat yang diidentifikasi 
memiliki konflik atau keterlibatan dalam kegiatan CSR UPH 
atau tanaman kehidupan yang diambil sampelnya untuk 
memverifikasi proses resolusi konflik dan hubungannya 
dengan WKS. 

SPH yang dipilih untuk 
evaluasi dan alasan 
dipilihnya 

WKS memiliki satu SPH tunggal yang menjadi fokus 
penilaian. 

Pendekatan terhadap 
evaluasi sistem manajemen: 

Evaluasi difokuskan pada isu-isu kunci dalam persyaratan 
CW-FM (misalnya perlindungan NKT, keterlibatan lacak 
balak dengan pemangku kepentingan, kontrol akses, 
perlindungan hutan, kompetensi staf) dan penilaian 
kemampuan manajemen untuk menerapkan sistem 
terdokumentasi mereka di lapangan dan secara konsisten di 
seluruh distrik UPH. Pendekatan berbasis risiko untuk 
pengambilan sampel digunakan dengan fokus pada area 
kontrol manajemen yang berpusat pada kepatuhan CW-FM. 
Teknik audit tradisional triangulasi data (peninjauan 
dokumen, wawancara dan pengamatan di lapangan) 
digunakan untuk memverifikasi kinerja WKS pada semua 
persyaratan. 

Teknik-teknik tambahan yang 
digunakan untuk evaluasi 

Drone digunakan untuk pengamatan dari udara dan 
memotret tanaman kehidupan masyarakat, kawasan 
NKT/konservasi, zona penyangga taman nasional, area 
batas konsesi untuk mengidentifikasi kemungkinan 
kerusakan pada zona perlindungan atau perluasan wilayah 
tanaman kehidupan masyarakat 
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4. KONSULTASI PEMANGKU KEPENTINGAN 
 
 

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

Jenis Pemangku Kepentingan 
yang Dihubungi 

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

LSM 10 

Anggota masyarakat setempat 41 

Badan pemerintah 5 

Lainnya 2 

Serikat pekerja 2 

 
Deskripsi kegiatan dan metode konsultasi pemangku kepentingan 
 
Konsultasi dengan pemangku kepentingan dilakukan dengan cara pemberitahuan lewat 
email dan pertemuan tatap muka atau wawancara. Pengumuman awal lewat email secara 
global tentang audit kesiapan APP dilakukan kepada pemangku kepentingan tingkat nasional 
dan regional pada bulan Mei 2017. Berdasarkan persyaratan konsultasi FSC, pada tanggal 
15 September 2017, sebuah pemberitahuan pengarahan pemangku kepentingan khusus 
UPH (Versi Bahasa Indonesia dan Inggris) disampaikan kepada daftar pemangku 
kepentingan yang mana penggabungan antara daftar RA Indonesia, FSC Indonesia dan 
daftar WKS (disediakan oleh APP Jakarta). 
 
Pertemuan tatap muka pada bulan Juni dan September 2017 dilakukan di Jambi, ibukota 
provinsi, dengan instansi pemerintah, LSM sosial dan lingkungan, serikat pekerja setempat 
dan organisasi penelitian. Kunjungan lapangan dilakukan ke masyarakat sekitar dan 
komunitas internal serta kelompok tani, terutama yang telah terdaftar sebagai konflik. 
Wawancara dilakukan di tempat dengan kontraktor dan pekerjanya serta serikat pekerja 
mereka. 
 

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. 
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Kategori Controlled Wood Pendapat Pemangku 
Kepentingan 

Tanggapan RA-Cert 

1. Kayu yang dipanen secara 
ilegal 

Tidak ada komentar yang 
diterima 

 

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

1. PPJ telah mengorganisir 
petani - petani yang menempati 
konsesi hutan di 4 Kecamatan: 
Tanjung Jabung Barat, Tanjung 
Jabung Timur, Batanghari dan 
Muaro Jambi. Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan telah membentuk 
tim verifikasi sebagai bagian 
dari program percepatan 
kehutanan untuk memeriksa 
dan memverifikasi klaim lahan 
PPJ. Anggota tim terdiri dari 
personil dari KLHK, Dinas 
Kehutanan di tingkat Provinsi 
dan Kabupaten, dan juga 
Badan Pertanahan Nasional, 
PPJ, dan WKS. Kabupaten 
Muaro Jambi telah sepakat 
untuk menjadi model 
percontohan untuk melakukan 
verifikasi subjek. Subjek dan 
objek yang diverifikasi akan 
ditindaklanjuti dengan 
penandatanganan MoU yang 
akan berlangsung pada tanggal 
29 September 2017. Hasil 
sementara menunjukkan 
bahwa dari 3000 hektar lahan 
yang diklaim dan diduduki, 
hanya ada 59 hektar yang telah 
disetujui sebagai subjek yang 
sesuai dalam perselisihan ini 
yang mana klaim PPJ lebih 
banyak berada di area WKS. 
 
2. Pemangku kepentingan 
menganggap PT WKS sebagai 
perusahaan yang memiliki 
banyak konflik dengan 
masyarakat setempat, terutama 
klaim lahan. Perusahaan 
memiliki komunikasi yang 
sangat lemah dengan 
masyarakat setempat. 
 
3. Pemangku kepentingan 
menyarankan agar pekerja 
WKS didorong untuk 

1. Selama audit, tim telah 
bertemu dengan salah satu 
kelompok tani yang merupakan 
anggota PPJ. Tim tersebut 
telah bertemu dengan kepala 
Napal Abadi dan memastikan 
bahwa proses resolusi konflik 
dilanjutkan dan ada sebuah 
MoU yang ditandatangani pada 
tanggal 10 Oktober 2017 yang 
menyetujui bagaimana proses 
resolusi akan dilakukan. 
Kesepakatan tersebut 
ditandatangani oleh PT WKS, 
kelompok tani Pantang Mundur 
dan Napal Abadi. 
Penandatanganan dilakukan di 
Dinas Kehutanan Provinsi 
Jambi dan disaksikan oleh 
Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi, Kepala PPJ dan 
Direktur Penanganan konflik, 
Tenurial dan Hutan Adat KLHK. 
 
2. Audit mengevaluasi sistem 
resolusi konflik WKS yang 
menangani banyak kasus di 8 
kabupaten. Ditemukan dalam 
banyak kasus bahwa pihak 
yang terkena dampak tidak 
memiliki pemahaman yang 
jelas tentang proses resolusi 
konflik. Peninjauan pemetaan 
konflik menemukan bahwa 
beberapa kasus hanya memiliki 
sedikit atau tidak ada kemajuan 
yang telah dicapai sejak tahun 
2014. (lihat NCR Major 05/17) 
 
3. Tim audit bertemu dengan 3 
serikat pekerja yang aktif 
dengan WKS dan 
mewawancarai banyak staf 
mengenai partisipasi serikat 
pekerja. Tidak ada bukti 
ditemukan bahwa WKS 
memberi tekanan pada pekerja 
untuk bergabung dengan 
serikat pekerja tertentu. Staf 
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bergabung dengan satu serikat 
pekerja tertentu untuk 
meningkatkan prospek 
sertifikasi mereka. 

menunjukkan bahwa pemilihan 
serikat didasarkan pada 
keselarasan dengan misi 
serikat dan kegiatan 
pendukung. 

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

1.Sebagian besar hutan 
tanaman APP (termasuk WKS) 
menempati lahan gambut yang 
dikeringkan untuk produksi 
kayu pulp Akasia. Pengeringan 
lahan gambut menghasilkan 
emisi gas rumah kaca yang 
tinggi, meningkatkan risiko 
kebakaran, dan mengarah ke 
penurunan lahan gambut yang 
mengakibatkan konsekuensi 
lingkungan, sosial dan ekonomi 
yang serius. Pengeringan lahan 
gambut yang ada di hutan 
tanaman harus dibasahi 
kembali dan digunakan dengan 
cara yang bijak secara 
lingkungan dan ekonomi 
dengan melibatkan masyarakt.  

2.Indikasi kerusakan sepanjang 
sempadan sungai dan mata air. 
BKSDAE hanya dihubungi saat 
UPH berhadapan dengan 
konflik satwa liar. 

1. PT WKS telah menerapkan 
sistem pengelolaan air dan 
mengikuti PROPER karena 
mereka sebaiknya dapat 
menjaga muka air tanah tanah 
mereka seperti yang diatur 
dalam peraturan pemerintah P 
165 tahun 2016 (Catatan: WKS 
telah mengajukan hasil 
pengukuran muka air tanah ke 
pemerintah untuk paruh 
pertama tahun 2017. UPH telah 
memasang sandbag, spillway, 
dan canal blocking untuk 
menjaga tinggi muka air tanah 
dan kelembaban. UPH juga 
mengukur subsidence 
menggunakan Piezometer and 
metode Stick. Laporan 
dikirimkan ke BLH (Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten) 
setiap setengah tahun sekali. 
Namun NKT pada lahan 
gambut dalam ditempati 
masyarakat dan UPH tidak 
memiliki kontrol atas kondisi 
tersebut (Lihat Major NCR 
02/17). 

2. Auditor meninjau beberapa 
kerusakan vegetasi sepanjang 
sempadan sungai dan tubuh 
air. Kebanyakan telah ditanami 
Acacia. Tanaman kelapa sawit 
dibangun oleh masyarakat 
untuk mendukung pabrik 
minyak kelapa sawit terdekat. 
Tanaman ini telah mengancam 
area NKT (Lihat NCR Major 
09/17). 
 
Sejak secara formal, UPH 
bertanggungjawab untuk 
mengirimkan laporan ke DInas 
Kehutanan, maka UPH tidak 
berkonsultasi dengan BKSDA 
dan hanya menghubungi 
mereka jika mengalami konflik 
satwa liar atau ada kehadiran 
harimau di wilayah tersebut. 

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

diterima 

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

Tidak ada komentar yang 
diterima 

 

6. Proses konsultasi 
pemangku kepentingan oleh 
UPH 

WKS melibatkan LSM dalam 
konsultasi untuk NKT/SKT 

 

 

  

 


