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PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN IV  

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  

 

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL): 

Nama LPPHPL : PT LAMBODJA SERTIFIKASI 

Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN 

Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor 

Telepon : 0251-8576940 

Email : contact@lambodjasertifikasi.com 

Website : www.lambodjasertifikasi.com 

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilikan IV Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA: 

Nama : PT RANGAU ABDINUSA 

No dan Tanggal Izin : SK.170/Menhut-II/2009 tanggal 14 April 2009 Addendum SK Nomor 

575/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 

Lokasi Izin : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Luas Izin : ± 53.295 Ha 

Alamat Kantor   

- Pusat : Wisma KPS, Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara Jakarta Timur 

- Cabang : Jalan Nyai Rendem No. 34 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 

Berdasarkan hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan pada tanggal 07 Juli 2020 bahwa IUPHHK-

HA PT Rangau Abdinusa ditetapkan “LULUS” dengan predikat “SEDANG” Standar Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI 

Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak dan 

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo 

P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 

(Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA) dan 

Lampiran 2.1 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-

RE, dan Hak Pengelolaan), sehingga Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat dipertahankan. 

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT 

Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung. 

 

        Bogor, 08 Juli 2020 

        PT LAMBODJA SERTIFIKASI 

 

 

 

        Ir. Isbat, M.Si 

        Direktur Utama 
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RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN IV KINERJA PHPL 

PT RANGAU ABDINUSA 

 

1. IDENTITAS LPPHPL 

a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI 

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN 

c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.01 Taman Yasmin Sektor II, Bogor – 

Jawa Barat 

d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ 

Website 

: Telp :  0251-8576940,  

Website :  www.lambodjasertifikasi.com,  

E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com 

e. Direksi 

- Direktur Utama 

 

: 

 

Ir. Isbat, M.Si  

f. Tim Audit : 1. Ir. Amin Kadeni 

2. Darnawi,S.Hut 

3. Rudi Hermawan, S.Hut 

4. Titik Ernawati, S.Hut 

5. Dwi Sri Astuti, S.Hut 

g. Komite Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si 

   

2. IDENTITAS AUDITEE   

a. Nama Pemegang Izin/ 

Hak Pengelolaan 

: PT Rangau Abdinusa 

b. Nomor & Tanggal SK : SK.170/MENHUT-II/2009  tanggal 19 April 2009 

Addendum SK. 575/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018 

tanggal 17 Desember 2018  

c. Luas dan Lokasi : ± 53.295 Hektar di Kabupaten Murung Raya dan 

Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah 

d. Alamat Kantor Pusat : Wisma KPS, Jl. Bekasi Timur IV No. 3A Jatinegara Jakarta 
Timur 13410  

e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp 021-8503735, Fax 021-8508436 

 

f. Pengurus :  

Komisaris  : Dokter Bunyamin 

Direktur Utama : Tekman Salim 

Direktur : Ir. Warsito 

 

3. RINGKASAN TAHAPAN 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Audit Tahap I 12 – 14 Juni 2020  kantor PT 
Lambodja Sertifikasi 

Laporan pendahuluan  

Koordinasi dengan 
Instansi Kehutanan 

18 Juni 2020 Penyampaian surat Pemberitahuan pelaksanaan 
Kegiatan Peniilikan IV   

Pertemuan Pembukaan 18 Juni 2020 melalui aplokasi 
Zoom Meeting 

Menyampaikan hal hal antara lain : 

• Maksud dan tujuan penilikan 
• Memperkenalkan anggota tim 

• Menyampaikan review hasil pada penilikan 
sebelumnya 

• Menandatangani berita acara pertemuan 
pembukaan 
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Klarifikasi dan 
wawancara  

18 -22 Juni 2020 • Klarifikasi terhadap dokumen, bukti 
lapangan (foto dan video) dan wawancara 
dengan penangung jawab kegiatan 

(Pendamping) melalui aplikasi Zoom 
Meeting. 

Pertemuan Penutupan 23 Juni 2020 Menyampaikan hal hal antara lain : 

• Hasil verifikasi dokumen dan lapangan 
• Temuan temuan yang menjadi LKS pada 

bidang Prasyarat dan Produksi. 

• Proses penyampaian tanggapan dari 
auditee untuk melengkapi hasil hasil 
temuan 

• Penenadatangani Berita Acara 
Pertemuan Penutupan 

Pengambilan Keputusan 07 Juli 2020 Hasil remote audit dapat diterima oleh Pengambil 
Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan 

nilai akhir Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL 
pada IUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa adalah 
“LULUS” dengan predikat “SEDANG”. 

 

4. RESUME HASIL PENILAIAN 

KRITERIA/INDIKATOR/ 

VERIFIER 
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA 

1. Kriteria Prasyarat 

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA 

1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan 
administrasi tata batas (PP, SK 

IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman 
TBT, Buku TBT, Peta TBT) 

Baik Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata 
batas areal kerja IUPHHK-HA PT RAN lengkap sesuai 

dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang 
telah dilakukan, dan Perusahaan telah menunjukan 
Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor: 036/Dir-
BIC/SPK/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019, dengan 

CV. Buana Interconsultant untuk melaksanakan 
pekerjaan Tata batas sesuai dengan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

SK.575/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 17 
Desember 2018 

1.1.2. Realisasi tata batas dan 
legitimasinya (BATB)  

Sedang PT RAN telah merealisasikan tata batas 100% atau 
temu gelang yaitu sepanjang 99.031 meter sesuai 
Dokumen TBT Nomor : LP.7/BPKH.XXI-3/2013, namun 

dengan telah diterbitkan IUPHHK-HA perluasan 
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor : SK. 575/MENLHK/SETJEN/ 

HPL.0/12/2018, tanggal 17 Desember 2018, dimana 
terdapat penambahan areal seluas ± 23.375 Ha yaitu 
pada areal HPT ± 12.314 Ha dan HP ± 11.061 Ha, 

sehingga luas areal PT RAN menjadi ± 53.295 Ha 
maka paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan 
IUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa berkewajiban untuk 

melaksanakan penataan batas pada areal tersebut 
dan upaya perusahaan untuk merealisasikan tata 
batas temu gelang berupa kerjasaman dengan CV. 

Buana Interconsultant untuk melaksanakan pekerjaan 
Tata batas sesuai dengan  IUPHHK-HA dari Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

SK.575/MenLHK/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 17 
Desember 2018 
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KRITERIA/INDIKATOR/ 
VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.1.3. Pengakuan para pihak atas 
eksistensi areal IUPHHK 

kawasan hutan 

Baik Keberadaan areal kerja IUPHHK-HA PT RAN telah 
mendapat pengakuan dari para pihak baik oleh pihak 

Pemerintah, Unit Manajemen lain yang berbatasan dan 
Masyarakat di sekitarnya. Selama satu tahun terakhir 
diketahui tidak terdapat konflik dengan masyarakat 
maupun unit manajemen lain di sekitarnya 

1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam 

hal terdapat perubahan fungsi 
kawasan (jika ada) 

Baik Terdapat perubahan luas areal kerja menjadi ±53.295 

berdasarkan SK. MenLHK No. 575/MENLHK/SETJEN/ 
HPL.0/12/2018, tanggal 17 Desember 2018 dan 
perubahan perencanaan telah dibuat oleh pemegang 

izin berupa Dokumen Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam 
(RKUPHHK-HA), Keputusan Menteri  Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor SK.10240/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/12/2019, tanggal 19 Desember 
2019 tentang Persetujuan Rencana Kerja usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam 

Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala Periode Tahun 2020-2029 

1.1.5. Penggunaan kawasan di luar 
sektor kehutanan (jika ada) 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah melakukan identifikasi 
penutupan lahan pada areal konsesinya berupa 

penafsiran citra satelit liputan tahun 2019 dimana pada 
areal hutan produksi tidak terdapat penggunaan 
kawasan diluar sektor kehutanan begitu juga dalam 
dokumen dan peta RKUPHHK-HA Periode 2020 - 2029, 

namun dalam SK IUPHHK-HA Perluasan disebutkan 
dalam areal konsesi terdapat IPPKH Eksplorasi an PT 
Asmin Bara Baronang dan IPPKH Eksplorasi atas nama 

SKK Migas-Conoco Philips Kalimantan Exsploration dan 
perusahaan belum membuat peta overlay IPPKH 
tersebut dengan Peta Areal IUPHHK-HA PT RAN 

(Perluasan), selain itu perusahaan telah mendata dan 
melaporkan perladangan di dalam areal konsesi di Blok 
II kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi 
dan tujuan perusahaan yang 
sesuai dengan PHL 

Baik PT Rangau Abdinusa telah merumuskan dokumen 
tertulis visi & misi perusahaan yang secara legal 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Nomor: 

01/RAN-JKT/I/2020, tanggal 03 Januari 2020. Isi dari 
rumusan visi misi mengalami perubahan dan masih 
sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari 

(PHL) yaitu mencakup 3 (tiga) prinsip kelestarian: 
pengelolaan fungsi Produksi, fungsi Ekologi dan fungsi 
Sosial 

1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan 
perusahaan 

Baik Visi Misi PT RAN telah disosialisasikan pada level 
pemegang izin, dan kepada masyarakat sekitar areal 

kerja yaitu di desa Dirung dan desa Malasan serta ada 
bukti pelaksanaan sosialisasi (Berita Acara).   

1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan 
implementasi PHL 

Sedang Implementasi kegiatan pengelolaan hutan lestari yang 
telah dilakukan PT RAN baru sebagian yang sesuai 
dengan visi dan misi perusahaan, dimana hasil 

penilaian aspek prasyarat, produksi, social dan ekologi 
belum seluruh diimplementasikan seperti kekurangan 
tenaga GanisPHPL, struktur organisasi sebagian masih 

kosong, penataan batas kawasan lindung belum 
seluruhnya ditata dan Batas antara kawasan/areal kerja 
dengan kawasan kehidupan masyarakat belum 

seluruhnya jelas dilapangan 
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KRITERIA/INDIKATOR/ 
VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk 
mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan 

1.3.1. Keberadaan tenaga profesional 
bidang kehutanan (sarjana 

kehutanan dan tenaga teknis 
menengah kehutanan) di 
lapangan pada setiap bidang 

kegiatan pengelolaan hutan 
sesuai ketentuan yang berlaku 

Buruk  Keberadaan GANISPHPL di PT RAN di lapangan hanya 
tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan 

hutan yaitu bidang Perencanaan Hutan, bidang 
Pembinaan Hutan dan bidang Pengukuran Kayu Bulat 
sehingga dilapangan terdapat kekurangan GanisPHPL 

Kurpet, Nenhut dan Binhut 

1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM Sedang Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM PT 
RAN selama tahun 2019 mencapai lebih dari 50% atau 
sebanyak 14 (empat belas) orang dari 18 (delapan 

belas) orang karyawan yang direncanakan namun 
realisasi tidak sesuai dengan kebutuhan 

1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenaga-
kerjaan 

Sedang Dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki dan dijadikan 
acuan oleh PT RAN tersedia tetapi tidak lengkap yaitu 
Peraturan Perusahaan belum mendapat pengesahan 

dari Disnakertrans, Perusahaan belum menyampaikan 
Dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan sesuai amanat 
Pasal 9 UU No. 7 Tahun 1981 dan belum seluruh 

karyawan diikutsertakan dalam program BPJS 

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian 
umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA 

1.4.1. Kelengkapan unit kerja 
perusahaan dalam kerangka 
PHPL 

Sedang PT RAN telah memiliki struktur organisasi dan job 
description yang legal telah disahkan melalui SK Direksi 
PT RAN Nomor: SK.01/RAN-JKT/I/2020 tanggal 03 

Januari 2020 tetapi dalam stuktur organisasi terdapat 
jabatan Direktur Keuangan dan Pemasaran sehingga 
tidak sesuai dengan   Akta Perubahan terakhir PT RAN 

yang disahkan oleh Akta Notaris Abdul Salam, SH. 
Nomor: 07, tanggal 17 Juli 2019 

1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem 
Informasi Manajemen dan 
tenaga pelaksana 

Sedang PT RAN telah memiliki perangkat SIM tetapi belum 
berjalan efektif karena masih terdapat penanggung 
jawab dalam struktur organisasi yang masih dirangkap 

seperti tenaga pelaksana sistem informasi manajemen 
(SIM). 

1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor 
dan efektifitasnya 

Sedang PT RAN telah memiliki organisasi SPI tetapi belum 
berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh 
tahapan kegiatan. Kepala SPI merangkap Kepala 

Perwakilan Banjarmasin, belum dilaksanakan audit 
internal skema standar penilaian yang diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 
29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL./8/2016 tanggal 
31 Agustus 2016 

1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi 
manajemen berbasis hasil  

monitoring dan evaluasi 

Sedang Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim SPI 
terhadap keterlaksanaan tindak koreksi manajemen PT 

RAN untuk kegitan tahun 2020, diketahui pemenuhan 
tindak koreksi yang dilakukan oleh manajemen 
operasional lapangan belum seluruhnya terlaksana, 

yaitu pada bidang teknis produksi, kelola lingkungan 
dan kelola sosial 

1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1.5.1. Persetujuan rencana 
penebangan melalui peningkatan 
pemahaman, keterlibatan, 

Sedang Kegiatan RKT 2019 yang akan mempengaruhi 
kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah 
dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang 

memadai berupa dokumen kesepakatan persetujuan 
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KRITERIA/INDIKATOR/ 
VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

pencatatan proses dan 
diseminasi isi kandungannya 

dari masyarakat desa yang berada dalam blok 
tebangan, namun pada blok tebangan 2020, belum 

terdapat dokumen kesepakatan besaran fee desa dan 
fee rakit dengan masyarakat desa yang berada dalam 
blok tebangan yaitu Desa Dirung dan Desa Malasan 

1.5.2. Persetujuan dalam proses tata 
batas 

Sedang Proses tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT RAN telah 
mendapat persetujuan dari sebagian para pihak 

(48,30%), sesuai dengan Laporan TBT No: 
LP.7/BPKH.XXI-3/2013, dimana Berita Acara 
Pelaksanaan Tata Batas telah ditandatangani oleh 

Pemerintah Pusat, Dinas Teknis Bidang Kehutanan, 
pemegang  izin lain yang berbatasan, dan masyarakat 
setempat. Rendahnya persentase persetujuan proses 
tata batas karena PT RAN baru mendapatkan ijin 

perluasan areal dan pedoman pedomanan penataan 
batas masih dalam proses pembahasan dengan Dirjen 
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan   

1.5.3. Persetujuan dalam proses dan 

pelaksanaan CSR/CD  

Baik Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan 

Kelola Sosial/CSR /CD dari para pihak dalam bentuk 
dana tunai sebagai pengganti “program” Bina Desa, 
Kesepakatan Pemberian Tali Asih Tempat Merakit dan 

Fee Desa, pemberian incentive (tripika, muspida, aparat 
desa), Peningkatan pendapatan & perekonomian 
masyarakat setempat dan proposal bantuan yang 
diajukan oleh masyarakat beserta bukti realisasi 

pembayaran pelaksanaan CSR/CD 

1.5.4. Persetujuan dalam proses 
penetapan kawasan lindung 

Sedang Terdapat persetujuan dalam proses penetapan 
kawasan lindung sebesar 25,0% dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehuatan Pusat (Dokumen 

RKUPHHK-HA), sebesar 25,0% dari Komisi AMDAL 
Provinsi Kalimantan Tengah (Dokumen AMDAL), dan 
11,1% dari 2 (dua) desa yaitu desa During dan desa 

Malasan (BAP Sosialisasi KL) atau terdapat persetujuan 
dalam proses penetapan kawasan lindung dari 
sebagian para pihak sebesar 61,15%. 

2. Kriteria Produksi 

2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

2.1.1. Keberadaan dokumen rencana 
jangka panjang (management 
plan) yang telah disetujui oleh 

pejabat yang berwenang 

Baik Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Berbasis IHMB terdiri 
dari: 

- RKU Berbasis IHMB periode 2011-2020 yang telah 
disetujui oleh Menteri Kehutanan Nomor SK.171/VI-
BUHA/2011 tanggal 19 Desember 2011. 

- dan RKU Berbasisi IHMB Periode Tahun 2020 – 

2029 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.10240/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 20  Desember 

2019 
Dokumen tersebut telah memerinci rencana zonasi 
areal dan penataan batas menurut fungsinya, 

mencakup kawasan lindung, kawasan tidak efektif, dan 
kawasan efektif produksi 

2.1.2. Kesesuaian implementasi 
penataan areal kerja di lapangan 
dengan rencana jangka panjang  

Baik  Terdapat Peta kerja yang mengambarkan penataan 
blok tebangan untuk periode tahun 2018, 2019 dan 
2020 yang sesuai seluruhnya antara penataan blok 

didalam dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB dan 
penataan areal kerja pada tahun 2018, 2019 dan 2020. 
Penataan areal kerja telah dilakukan penandaan 
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KRITERIA/INDIKATOR/ 
VERIFIER 
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dilapangan yang berupa pemberian papan nama, 
pemasangan batas blok dan petak serta jalur 

rintisannya 

2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan 

petak /compartemen kerja  

Sedang Kegiatan penandaan pada blok tebangan yaitu 

pemasangan papan nama Blok, pemasnagan nomor 
petak, penandaan batas blok dan petak dengan 
menggunakan cat pada jalur rintisan. Namun masih 

terdapat batas petak berupa papan nama dan jalur 
rintisan yang tidak jelas terlihat 

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe 
ekosistem 

2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per 
tipe ekosistem yang ada 
(berbasis IHMB/Survei Potensi, 

ITSP, Risalah Hutan)  

Sedang PT Rangau Abdinusa  telah memiliki dan menunjukan 
dokumen hasil IHMB dan hasil ITSP 3 (tiga) tahun 
terakhir yang memerinci sebaran potensi tegakan kayu 

yang terdapat di dalam areal kerja PT Rangau 
Abdinusa.  Namun belum memiliki Peta Sebaran pohon 
di blok tebangan yang menggambarkan letak pohon di 

dalam areal 

2.2.2. Terdapat informasi tentang riap 
tegakan  

Sedang Kegiatan pengukuran pada PUP telah dilakukan 
sebanyak 5 kali dan telah dilakukan analisis riap 
tegakan pada masing masing plot pengukuran. 

Sedangkan analisis terhadap pertumbuhan riap 
tegakan telah dilakukan analisis pada rata rata tegakan 
yang berada di lokasi PUP. Namu untuk PUP pada Blok 
2  belum dilakukan kegiatan pembuatan dan 

pengukuran PUP 

2.2.3. Terdapat perhitungan 
internal/self JTT berbasis data 
potensi dan kondisi kemampuan 

pertumbuhan tegakan  

Buruk PT Rangau Abdinusa telah menunjukan bukti hasil 
analysis data seri PUP hingga pengukuran ke-5 tahun 
2019, namun belum sepenuhnya konsisten pada 

peraturan yang diacu. Pelaksanaan pengukuran 
menunjukan tidak periodik setiap tahun, tidak terdapat 
bukti hasilnya telah digunakan untuk perhitungan JTT 
internal dan belum dilaporkan kepada Puslitbang 
Kehutanan 

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 

2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh 
tahapan kegiatan sistem 
silvikultur 

Sedang Terdapat dokumen standar operasional prosedur (SOP) 
untuk seluruh tahapan sistem silvikulture TPTI yang 
telah dilakukan revisi pada tahun 2019 dan  

teknis/prosedur telah mengacu pada pedoman teknis 
kegiatan. Sedangkan SOP tahapan Sistem Silvikulture 
THPB belum disusun sesuai dengan tahapannya 

2.3.2. Implementasi SOP seluruh 
tahapan kegiatan sistem 

silvikultur 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah mengimplementasikan 
tahapan Sistem Silvikulture TPTI yaitu PAK, ITSP, PWH, 

Pemanenan/produksi, Pembinaan hutan serta 
perlindungan dan pengamanan hutan. Dalam 
pelaksanaannya masih terdapat teknis kegiatan yang 

belum mengacu pada SOP seperti pemasangan patok 
pada PAK, pemasangan label merah di kegiatan ITSP 
serta perencanaan pembuatan jalan koridor 

2.3.3. Tingkat kecukupan potensi 
tegakan sebelum masak tebang 

Sedang Terdapat  pohon inti pada areal kerja dengan jumlah 
rata-rata 18,40 pohon/ha dengan jenis komersil yang 

dominan yaitu yang terdiri dari Kelompok Meranti 
sebesar 8,46 btg/ha, kelompok kayu rimba campuran 
sebesar 7,41 btg/ha dan kayu indah sebesar 2,53 

btg/ha 

2.3.4. Tingkat kecukupan potensi 

permudaan  

Baik Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin 

ketersediaan permudaan tingkat tiang dan semai 
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dengan jumlah indiviu ditemukan dalam plot sebanyak 
808 dengan kerapatan 269,3 individu/Ha Kerapan 

tertinggi meranti (87,7), keruing (78,7), Bangkirai 
(34,7). 

2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu 

2.4.1. Ketersediaan prosedur 

pemanfaatan hutan ramah 
lingkungan 

Sedang Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah 

lingkungan (Reduce Impact Logging /RAN 03.12) 
namun isi prosedur tidak memberikan acuan yang jelas 
tentang kondisi fisik lapangan (karakteristik tapak) 

yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya 
persyaratan-persyaratan teknis 

2.4.2. Penerapan teknologi ramah 
lingkungan  

Sedang  PT RAN telah menerapkan tahapan penerapan 
penebangan ramah lingkungan pada 2 tahap yaitu pra-
perencanaan, perencanaan yaitu berupa penyusunan 

rencana jangka panjang dan jangka pendek sedangkan 
tahapan operasional dan pasca penebangan belum 
dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdapat 

didalam dokumen SOP Reduce Impact Logging (RIL). 

2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan 
tinggal minimal dan keterbukaan 
wilayah  

Sedang Kegiatan pemanenan kayu menyebabkan kerusakan 
tegakan tinggal berupa pohon tumbang, patah ranting dan 
cabang pada  tingkatan permudaan (semai, pancang, 

tiang, pohon) berkisar 22,1%. Sedangkan tingkat 
keterbukaan pada pembuatan jalan (sarad, cabang dan 
utama) menyebabkan keterbukaan wilayah di lokasi 
tebangan mencapai 8%. 

2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan 

minimal  

Baik Pemanfaatan kayu yang dihasilkan dari blok tebangan 

mendekati 100% yaitu berkisar antara 64% - 103%. 

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal 

kerjanya 

2.5.1. Keberadaan dokumen rencana 
kerja jangka pendek (RKT) yang 
disusun berdasarkan rencana 
kerja jangka panjang (RKU) dan 

disahkan sesuai peraturan yang 
berlaku (Dinas Prov, self 
approval, atau spesifik 

Pemegang Hak Pengelolaan) 

Baik Terdapat dokumen perencanaan tahunan yaitu 
Rencana Kerja Tahunan (RKT) periode tahun 2016 s/d 
2020 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Tengah sesuai dengan prosedur 

pengesahannya dan berdasarkan pada dokumen 
rencana jangka panjang yang ada yaitu RKUPHHK 

2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam 
rencana jangka pendek dengan 
rencana jangka panjang 

Baik Tersedia peta kerja untuk kegiatan tahunan (RKT) 
dengan skala 1: 100.000 yang menyajikan informasi 
yang sama tentang pemanfaatan lahan di areal kerja 

PT RAN yaitu areal yang ditebang/dipanen, areal yang 
dilindungi, areal yang dipelihara dan areal yang 
ditanam. 

2.5.3. Implementasi peta kerja berupa 
penandaan batas blok 

tebangan/dipanen/ 
dimanfaatkan/ditanam/dipelihara 
beserta areal yang ditetapkan 

sebagai kawasan lindung (untuk 
konservasi/buffer zone/ 
pelestarian plasma nutfah/ 

religi/budaya/ sarana prasarana 
dan, penelitian dan 
pengembangan) 

Sedang Terdapat bukti implementasi peta kerja berupa 
penataan kawasan pemanenan berupa penandaan blok 

tebangan tahun 2019 dan 2020, kegiatan penanaman 
kanan kiri jalan dan bekas TPn (tanah kosong), dan 
kawasan dilindungi sempadan sungai, namun masih 

terdapat sebagian kawasan lindung yang belum 
seluruhnya ditata batas di lapangan 

2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan 
volume panen dengan dokumen 

rencana jangka pendek  

Baik Realisasi volume tebangan dalam periode 2016 sd/ 
2019 mencapai 81,02% sedangkan luasanya sebesar 

89,87% dengan jenis yang dipanen yaitu sebagian 
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besar jenis komersil Meranti yang sesuai dengan lokasi 
blok yang telah ditetapkan/disahkan 

2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi 
kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan 

kemampuan sumber daya manusia 

2.6.1. Kondisi kesehatan finansial Sedang  Terdapat laporan keuangan periode tahun 2017 s/d 

2019 yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan 
pernyataan/Opini Kantor Akuntan Publik atas 
Laporan Keuangan Wajar dengan Pengecualian. 

Kondisi kesehatan finansial kumulatif PT Rangau 
Abdinusa secara kumulatif menunjukan Likuiditas 
semakin menurun dengan naiknya hutang dan 

turunnya aset, sedangkan  Solvabilitas cukup baik > 
100% dan Rentabilitas Positif 

2.6.2. Realisasi alokasi dana yang 

cukup 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah melakukan kegiatan 

pengelolaan hutan dari tahapan perencanaan, 
produksi, pembinaan hutan, kelola lingkungan dan 
kelola sosial. Realisasi anggaran kegiatan pengelolaan 

hutan selama periode tahun 2018 dan 2019 lebih dari 
80%, namun untuk kegiatan penyediaan tenaga kerja 
(SDM) masih kurang dari kebutuhannya yaitu jumlah 

tenaga kerja bagian teknisnya 

2.6.3. Realisasi alokasi dana yang 

proporsional 

Buruk  Kegiatan pengelolaan hutan selama periode tahun 2016 

s/d 2018 terdapat alokasi dana yang tidak proporsional 
yaitu terdapat perbedaan yang cukup besar antara 
kegiatan pemanan/produksi yaitu sebesar 80% lebih 

sedangkan pada kegiatan pendiidkan dan latihan, 
perlindungan dan pengaman hutan serta kegiatan 
lingkungan kurang dari 1 %. 

2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar Sedang  Terdapat dokumen Laporan Tahunan yang 
memberikan indikasi realisasi pendanaan untuk 

kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sehingga 
realisasi fisik dapat mencapai rata-rata 75%, namun 
kegiata pengelolaan hutan sebagian dilaksanakan tidak 

sesuai dengan tata waktunya 

2.6.5. Modal yang ditanamkan 

(kembali) ke hutan 

Sedang  Realisasi kegiatan pembinaan hutan yang terdiri dari 

penanaman dan pemeliharaan tanaman (pengayaan 
dan Rehabilitasi), penanaman kanan kiri jalan, 
penanaman tanah kosong dan perlindungan & 

Pengamanan hutan dengan realisasi biaya sebesar 
80,53%, sedangkan realisasi kegiatan pada tahun 2020 
berkisar 25%. 

2.6.6. Realisasi kegiatan fisik 
penanaman/ pembinaan hutan 

Sedang  Realisasi kegiatan pembinaan hutan berupa 
penanaman dan pemeliharaan serta perlindungan 

hutan berkisar 86,88% berdasarkan luasannya, 
sedangkan kondisi tegakan sebesar 80%.  SEHINGGA 
relisasi pembinaan hutan berdasarkan luas dan kulitas 

tegakan sebesar 69,5%. 

3. Kriteria Ekologi 

3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan 

3.1.1. Luasan kawasan dilindungi sedang Luas total areal PT RAN adalah 53.295 ha. Dari luasan 

total tersebut dialokasikan untuk kawasan lindung 
seluas 10.206,83 ha. Luas kawasan lindung yang 
terdapat pada areal PT RAN telah sesuai antara 
dokumen ANDAL dengan RKUPHHK-HA tetapi kondisi 

biofisiknya belum seluruhnya sesuai. Kondisi biofisik 
yang belum sesuai tersebut ditandai dengan adanya 



 
 

  LASER-317b-
00 

  16-1-2017 

 

Resume Hasil Penilikan IV Penilaian Kinerja PHPL PT Rangau Abdinusa    Halaman  9 

KRITERIA/INDIKATOR/ 
VERIFIER 

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI 

beberapa titik lokasi kawasan lindung yang 
penutupannya non hutan seperti belukar dan tanah 

terbuka. Luas kawasan lindung yang kondisi biofisiknya 
non hutan secara total adalah 3.303,32 ha 

3.1.2. Penataan kawasan dilindungi 
(persentase yang telah ditandai, 
tanda batas dikenali) 

Sedang PT RAN memiliki panjang batas kawasan lindung secara 
total yaitu 168,99 km. PT RAN telah berupaya 
melakukan penataan kawasan lindung dengan cara 

melakukan penandaan batas pada kawasan lindung 
sesuai RKT berjalan. Penandaan batas tersebut berupa 
pemasangan patok tanda batas, pengecatan, rinrisan 

tan batas, serta pemasangan papan informasi kawasan 
lindung. Penandaan batas kawasan lindung hingga 
2020 adalah sepanjang 122,91 km atau 72,73% dari 
total panjang batas kawasan lindung sesuai RKT 

berjalan 

3.1.3. Kondisi penutupan kawasan 
dilindungi 

Sedang PT RAN memiliki tutupan kawasan lindung yang 
dominan adalah berhutan. Berdasarkan hasil analisis 
tumpangsusun antara peta penafsiran citra satelit 

dengan areal kawasan lindung maka total areal 
kawasan lindung yang berhutan adalah 6.903,51 ha 
atau mencakup 67,64% dari total luas kawasan lindung 

yang ada. Sedangkan luasan kawasan lindung yang 
tidak berhutan yaitu 3.303,32 ha (32,36% dari luas 
total kawasan lindung). 

3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap 
kawasan dilindungi 

sedang Keberadaan areal kawasan lindung PT RAN tidak 
terlepas dari keberadaan parapihak. Para pihak 

tersebut yaitu pemerintah (pusat dan daerah) serta 
masyarakat desa. PT RAN telah memiliki bukti 
pengakuan parapihak dari pusat, pemerintah daerah. 

PT RAN belum memiliki bukti pengakuan dari 
masyarakat desa sekitar. Pengakuan dari parapihak 
terhadap kawasan lindung jika ditotalkan telah 

mencapai 66,66% dari total parapihak  yang ada 

3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan 

lindung hasil tata ruang 
areal/land scaping sesuai 
RKL/RPL dan/atau tata ruang 

yang ada di dalam RKU 

Sedang PT RAN telah berupaya melakukan pengelolaan 

terhadap jenis-jenis Kawasan Lindung yang ada. 
Pengelolaan tersebut belum seluruhnya sesuai dengan 
rencana dan kondisi lapangan yang ada terutama 

terkait penghutanan kembali areal kawasan lindung 
yang penutupannya tidak berhutan, penataan batas 
Kawasan Lindung, serta pengakuan parapihak terhadap 

Kawasan Lindung 

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan 

3.2.1. Ketersediaan prosedur 
perlindungan yang sesuai dengan 

jenis-jenis gangguan yang ada 

Baik Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis 
gangguan yang ada pada PT RAN. Jenis potensi 

ganggauntersebut yaitu perambahan hutan, illegal 
logging, terancamnya kelestarian flora fauna, serta 
hama dan penyakit tanaman. Prosedur atau SOP yang 

ada yaitu SOP Penanggulangan Perambahan Hutan, 
SOP Penanggulangan Illegal Logging, SOP Penanganan 
Kebakaran Hutan, SOP Perlindungan dan Pelestarian 

Flora dan Fauna, serta SOP Penanggulangan Hama dan 
Penyakit 

3.2.2. Sarana prasarana perlindungan 
gangguan hutan 

Sedang PT RAN telah memiliki sarana prasarana perlindungan 
hutan berupa sarana prasaran DAMKARHUTLA dan 
sarpras SATPAMHUT. Sarpras tersebut secara jumlah 

dan kualifikasi belum seluruhnya sesuai dengan 
ketentuan P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan Lahan. Sarpras yang belum 
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memenuhi secara jumlah yaitu terkait peralatan 
individu seperti baju seragam, hel, pluit, kacamata, 

sepatu, masker, dan sarung tangan. Sarana prasaran 
DAMKARHUTLA yang telah siap tersebar di lapangan 
yaitu menara pemantau kebakaran, embung air, papan 
peringatan dan larangan 

3.2.3. SDM perlindungan hutan Sedang PT RAN telah memiliki SDM perlindungan hutan berupa 

regu DAMKARHUTLA dan regu SATPAMHUT. Jumlah 
anggota tiap regu tersebut secara jumlah telah 
memenuhi tetapi belum memenuhi secara kualifikasi. 

Seperti anggota DAMKARHUT dan SATPAMHUT belum 
ada yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau 
sertifikat lainnya yang relevan dengan DAMKARHUTLA 
dan atau SATPAMHUT 

3.2.4.Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 
preventif/ represif) 

Baik PT RAN telah melakukan kegiatan perlindungan 

gangguan hutan dengan mempertimbangkan seluruh 
jenis gangguan yang ada. Gangguan tersebut yaitu 
perambahan hutan (perladangan), illegal logging, 

perburuan satwaliar dan pemanenan illegal tumbuhan 
dilindungi, serta hama dan penyakit tumbuhan 

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan 

3.3.1. Ketersediaan prosedur 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah & air 

Sedang Berdasarkan potensi dampak terhadap tanah dan air 
yang ada maka potensinya yaitu erosi, sedimentasi, 
pencemaran tanah karena sampah dan limbah B3 
(ceceran oli dan atau BBM), serta perubahan cuaca. 

Berdasarkan hal tersebut maka PT RAN telah berupaya 
untuk memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air. Prosedur pengelolaan 

dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang 
tersedia yaitu SOP Pengukuran Dan Pengolahan Data 
Curah Hujan, SOP Pengukuran Dan Pengolahan Data 

Sendimen, SOP Pengukuran Kecepatan Air Sungai, SOP 
Pengukuran dan Pengolahan Data Erosi Tanah, SOP 
Konservasi Tanah dan Air di Areal Penebangan, SOP 

Konservasi Tanah dan Air di Lokasi Jalan, TPK Dan TPn, 
dan SOP Sop Konservasi Tanah dan Air Pada Tebing 
Sungai. Prosedur atau SOP yang belum tersedia yaitu 

SOP tentang penanganan limbah bengkel dan limbah 
domestik 

3.3.2. Sarana pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air 

Sedang PT RAN telah memiliki sarana pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Sarana 
tersebut secara jumlah dan kualifikasi belum 

seluruhnya sesuai dengan rencana yang ada. Sarana 
prasarana yang masih kurang secara jumlah dan 
kualifikasi yaitu fasilitas MCK karyawan dan jebakan oli 

pada lantai bengkel dan lantai genset, serta bak 
pemantau erosi 

3.3.3. SDM pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air 

Sedang PT RAN telah memiliki SDM pengelolaan dan 
pemantaaun dampak terhadap tanah dan air. Secara 
jumlah telah mencapai lebih dari 5 orang (7 orang) 

tetapi secara kualifikasi belum memenuhi. Selain itu, PT 
RAN sedang berupaya untuk mengurus perizinan 
mutasi masuk Ganis PHPL BINHUT atas nama Bpk 

Cesman Beri ke BPHP Wilayah X Palangka Raya 

3.3.4. Rencana dan implementasi 

pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air (teknis sipil dan 
vegetatif) 

Sedang PT RAN telah berupaya melakukan pengelolaan 

terhadap dampak terhadap tanah dan air. pengelolaan 
tersebut belum seluruhnya sesuai dengan perencanaan 
yang ada. Pengelolaan yang belum mencapai target 
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sesuai rencana yaitu terkait penanaman areal yang 
terbuka, penyuluhan kepada masyarakat dan karyawan 

tiap tahun, meningkatkan intensitas penanaman jenis 
buah-buahan di sekitar camp 

3.3.5. Rencana dan implementasi 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air 

Sedang PT RAN telah berupaya melakukan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air. Pemantauan tersebut 
belum seluruhnya sesuai dengan rencana yang ada. 

Pemantauan yang belum dilakukan yaitu uji 
laboratorium terkait fisik kimia tanah dan porositas 
tanah 

3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air Sedang Terdapat indikasi dampak terhadap tanah dan air 
berupa penambahan kandungan BOD, penampahan 

total suspended, penambahan dissolved solid, serta 
penurunan pH menuju asam. Selain itu, PT RAN juga 
telah berupaya untuk menekan terjadinya dampak 

tersebut dengan cara melakukan pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air secara teknis sipil dan vegetatif 
di lapangan 

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), 
terancam punah (threatened) dan endemik 

3.4.1. Ketersediaan prosedur 

identifikasi flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan 
endemik mengacu pada 

perundangan yang berlaku 

Sedang Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup 

seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik yang 
terdapat di areal PT RAN. Selain itu, SOP yang ada 
belum mengacu pada PP.7/1999; Permen LHK Nomor  

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang 
Perubahan Atas Permen LHK No. P.20/MenLHK/Setjen/ 
Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa 

yang dilindungi, status perlindungan IUCN, dan status 
perdagangan CITES 

3.4.2. Implementasi kegiatan 
identifikasi 

Sedang Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna 
tetapi belum mencakup seluruh jenis dan kelas flora 

fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT 
RAN. Identifikasi yang dilakukan belum mencakup flora 
dilindungi yang tidak berkayu, kelas ikan (pisces) serta 

kelas serangga (insekta). Hasil identifikasi yang ada 
belum dikelompokkan berdasarkan status perlindungan 
PP.7/1999; Permen LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/ 

Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Atas Permen LHK 
No. P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis 
Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, status 

perlindungan IUCN, dan status perdagangan CITES 

3.5. Pengelolaan flora untuk: 

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 
2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan 

endemic. 

3.5.1. Ketersedian prosedur 

pengelolaan flora yang 
dilindungi mengacu pada 
peraturan perundangan yang 

berlaku 

Sedang PT RAN telah memiliki prosedur pengelolaan flora. 

Prosedur tersebut masih bersifat umum atau belum 
berbasis pada jenis-jenis flora dilindungi yang ada di 
areal PT RAN. Berdasarkan dokumen AMDAL PT RAN 

dan berdasarkan kondisi lapangan, maka prosedur 
pengelolaan flora dilindungi setidaknya mencakup jenis 
flora dilindungi yang ada yaitu Anggrek Raksasa 
(Grammatophyllum speciosum), Tengkawang Lanying 

(Shorea pinanga), dan Ulin (Eusidexylon zwageri). 
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3.5.2. Implementasi kegiatan 
pengelolaan flora sesuai dengan 

yang direncanakan 

Sedang Terdapat upaya implementasi pengelolaan flora 
dilindungi yang dilakukan oleh PT RAN. Implementasi 

tersebut belum seluruhnya sesuai dengan rencana 
yang ada. Implementasi yang belum seluruhnya ssuai 
rencana dan ketentuan yaitu terkait sosialisasi flora 
dilindungi pada karyawan dan masyarakat sekitar, 

pengelolaan flora yang mencakup seluruh jenis flora 
dilindungi yang ada di areal PT RAN, pemasangan 
papan larangan dan himbauan terkait kelestarian flora 

dilindungi, serta identifikasi populasi dan habitat flora 
dilindungi yang ada di areal PT RAN 

3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi 
dan/atau jarang, langka dan 
terancam punah dan endemik 

Sedang Di lapangan masih dijumpai jenis-jenis flora dilindungi 
di areal PT RAN. Keberadaan flora dilindungi mengalami 
gangguan baik secara langsung ataupun tidak langsung 

ddari adanya aktifitas proses produksi PT RAN. Upaya 
yang dilakukan PT RAN untuk menajag kelestarian flora 
dilindungi diantaranya dengan cara aktif untuk tidak 

melakukan penebangan pada jenis flora dilindungi yang 
ada di areal PT RAN, melakukan patroli kawasan 
lindung, memasang papan larangan dan papan 

informasi terkait perlunya menjaga kelestarian flora 
dilindungi yang ada di areal PT RAN 

3.6. Pengelolaan fauna untuk: 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 
2. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemic. 

3.6.1. Ketersedian prosedur 

pengelolaan fauna yang 
dilindungi mengacu pada 
peraturan perundangan yang 

berlaku, dan tercakup kegiatan 
perencanaan, pelaksana, 
kegiatan, dan pemantauan) 

Sedang PT RAN telah memiliki prosedur pengelolaan fauna 

dilindungi dan atau jarang, langka, terancam punah, 
dan endemik. Prosedur tersebut masih bersifat umum 
atau belum meliputi seluruh jenis yang ada di areal PT 

RAN. Jenis-jenis fauna dilindungi yang ada di PT RAN 
yaitu Owa-owa (Hylobates muelleri), Kijang (Muntiacus 
muntjak), Kancil (Tragulus javanicus), Trenggiling 

(Manis javanica), Orangutan (Pongo pigmaeus), Rusa 
(Cervus unicolor), Beruang, Bekantan (Nasalis 
larvatus), Landak (Hystrix brachyura), Musang 
(Paradoxorus hermaproditus), Tiong/Beo (Gracula 

religiosa), Pelatuk sayap merah (Picus puniceus), 
Rangkong (Buceros rhinoceros), Elang (Circus cyanus), 
Gagak (Coruus enca), Betet (Psitacula alexandri), Nuri 

(Psittinus cyanurus), Burung hantu (Acthoygia mytalis), 
dan Biawak (Varanus boornensis). 

3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan fauna sesuai 
dengan yang direncanakan 

Sedang Terdapat upaya implementasi pengelolaan fauna 
dilindungi yang dilakukan oleh PT RAN. Implementasi 
tersebut belum seluruhnya sesuai dengan rencana 

yang ada. Implementasi yang belum sesuai rencana 
dan ketentuan yaitu terkait sosialisasi fauna dilindungi 
pada karyawan dan masyarakat sekitar, pengelolaan 

fauna yang mencakup seluruh jenis fauna dilindungi 
yang ada di areal PT RAN, pemasangan papan larangan 
dan himbauan terkait kelestarian fauna dilindungi, serta 

identifikasi populasi dan habitat fauna dilindungi yang 
ada di areal PT RAN 

3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi 
dan/atau jarang, langka dan 
terancam punah dan endemik 

sedang Di areal PT RAN masih dijumpai fauna dilindungi 
diantaranya Rusa, Kijang, Kancil, dan lainnya. 
Keberadaan satwa tersebut mengalami ancaman 

kelestariannya karena adanya proses produksi. PT RAN 
telah berupaya untuk menjaga kelestarian fauna 
dilindungi tersebut dengan cara memasang papan 
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informasi fauna dilindungi, larangan berburu satwa di 
areal PT RAN 

4. Kriteria Sosial 

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan 
mengenai pola penguasaan dan 

pemanfaatan SDA/SDH 
setempat, identifikasi hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat 

dan/atau masyarakat setempat, 
dan rencana pemanfaatan SDH 
oleh pemegang izin 

Baik PT Rangau Abdinusa telah memiliki Laporan Hasil 
Survey Lapangan Identifikasi Karakteristik IUPHHK HA 

PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung Raya dan 
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh: Tim 
Survey Survey Identifikasi Potensi Konflik PT Rangau 

Abdinusa, April 2016 dan Laporan Hasil Survey 
Lapangan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di Areal 
IUPHHK HA PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung 
Raya dan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, disusun 

oleh: Tim Survey Survey Identifikasi Potensi Konflik PT 
Rangau Abdinusa, April 2016, dokumen tersebut 
memuat pola penguasaan lahan, identifikasi hak - hak 

dasar masyarakat setempat, dan dokumen rencana 
pemanfaatan sumber daya hutan yang lengkap dan 
jelas 

4.1.2.  Tersedia mekanisme pembuatan 

batas kawasan secara 
parsitipatif dan penyelesaian 
konflik batas kawasan 

Baik PT Rangau Abdinusa telah memiliki mekanisme 

pembuatan batas kawasan secara partisipatif, yaitu 
SOP Penataan Batas Partisipatif, SOP Nomor: 07.05. 
Refisi tahun 2019. Dokumen ditandatangani oleh Bapak 
Warsito (Direktur) dan SOP Delineasi Batas Kawasan 

Konsesi Dengan Masyarakat, SOP Nomor: 07.04, refisi 
kesatu tahun 2019. Dokumen ditandatangani oleh 
Bapak Warsito.  Dokumen tersebut telah diketahui para 

pihak 

4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan 
hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan masyarakat 

setempat dalam perencanaan 
pemanfataan SDH 

Baik PT Rangau Abdinusa telah memiliki mekanisme 
pengakuan hak - hak dasar masyarakat dalam 
pemanfaatan sumber daya hutan yang terdapat dalam 

SOP Identifikasi Hak - Hak Dasar Masyarakat, SOP 
Nomor: 07.09 refisi tahun 2019. Dokumen 
ditandatangani oleh Warsito (Direktur). Dokumen 
tersebut lengkap, legal, dan jelas 

4.1.4. Terdapat batas yang 

memisahkan secara tegas antara 
kawasan/areal kerja unit 
manajemen dengan kawasan 

kehidupan masyarakat 

Baik PT Rangau Abdinusa telah memiliki batas yang jelas 

antara kawasan perusahaan dengan kawasan 
kehidupan masyarakat. Terdapat persetujuan para 
pihak dan konflik dapat diselesaikan dengan baik oleh 

PT Rangau Abdinusa 

4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak 

atas luas dan batas areal kerja 
IUPHHK/KPH 

Baik Terdapat persetujuan para pihak yaitu Kecamatan 

Permata Intan, Kecamatan Sumber Barito, Desa Batu 
Makap, Desa Tumbang Masao, Desa Baratu, Desa 
Dirung dan Malasan dan konflik dapat diselesaikan 

dengan baik, yaitu penyelesaian konflik dengan Desa 
Tumbang Masao dan Desa Juking Sopan 

4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 

4.2.1. Ketersediaan dokumen yang 
menyangkut tanggung jawab 
social pemegang izin sesuai 

dengan peraturanperundangan 
yang relevan 

Baik PT Rangau Abdi Nusa memiliki dokumen menyangkut 
tanggung jawab sosial perusahaan yang lengkap 
terdapat dalam Dokumen Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan (AMDAL), Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) PT Rangau 
Abdinusa, Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT Rangau 

Abdinusa 2019-2020, dengan realisasi sebesar 99 %, 
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4.2.2. Ketersediaan mekanisme 
pemenuhan kewajiban social 

pemegang izin terhadap 
masyarakat. 

Baik PT Rangau Abdinusa memiliki mekanisme tanggung 
jawab sosial perusahaan yang lengkap dan jelas, 

terdapat dalam Dokumen SOP Bina Desa Nomor: 07.01 
Tahun 2019 

4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai hak dan 
kewajiban pemegang izin 

terhadap masyarakat dalam 
mengelola SDH 

Baik Berdasarkan hasil wawancara dengan Auditee (Ibu 
Eni), terdapat bukti sosialisasi hak dan kewajiban 
perusahaan terhadap masyarakat dalam mengelola 

hutan, yaitu meliputi tanggung jawab perusahaan 
dalam kegiatan Bina Desa, pemberian fee kayu hasil 
produksi, pemberian fee rakit (fee rakit khusus untuk 

Desa Baratu sebagai desa yang menjadi lokasi logpond 
perusahaan) dan desa terdekat lainnya 
 

4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung 
jawab social terhadap 

masyarakat /implementasi hak-
hak dasar masyarakat hukum 
adat dan masyarakat setempat 

dalam pengelolaan SDH 

Baik PT Rangau Abdinusa Terdapat bukti yang lengkap 
tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial 

terhadap seluruh masyarakat. PT Rangau Abdi Nusa 
telah mengimplementasikan seluruh tanggung jawab 
sosial dengan baik, meliputi bantuan PMDH, 

peningkatan ekonomi masyarakat local, serta 
pendokumentasian bukti bukti kegiatan sosial dengan 
baik 

4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen 
terkait pelaksanaan tanggung 

jawab social pemegang izin 
termasuk ganti rugi 

Baik Terdapat Laporan Bulanan Kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Hutan (PMDH) / Kelola Sosial Periode 

Januari - Desember 2019, dokumen bukti bukti berita 
acara pembayaran periode kegiatan 2019 - 2020, 
Laporan  laporan semester kegiatan PMDH/Kelola 

Sosial/Bina Desa, dan menggambarkan secara jelas 
seluruh kegiatan di lapangan dan dapat 
menggambarkan proses pencapaian kegiatan social di 

seluruh desa terdekat 

4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak 

4.3.1. Ketersediaan data dan informasi 

masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat 
yang terlibat, tergantung, 
terpengaruh oleh 

aktivitas pengelolaan SDH 

Baik PT Rangau Abdinusa memiliki data dan informasi 

tentang masyarakat yang lengkap dan jelas, meliputi 
aspek demografi, mata pencaharian, pola penguasaan 
lahan yang terdapat di dalam dokumen Laporan Hasil 
Survey Lapangan Identifikasi Karakteristik IUPHHK HA 

PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung Raya dan 
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, disusun oleh: Tim 
Survey Survey Identifikasi Potensi Konflik PT Rangau 

Abdinusa, April 2016 dan Laporan Hasil Survey 
Lapangan Identifikasi Kegiatan Masyarakat di Areal 
IUPHHK HA PT Rangau Abdinusa Kabupaten Murung 

Raya dan Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, disusun 
oleh: Tim Survey Survey Identifikasi Potensi Konflik PT 
Rangau Abdinusa, April 2016 

4.3.2. Ketersediaan mekanisme 
peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

Baik PT Rangau Abdinusa memiliki mekanisme yang legal, 
lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta 

dan aktivitas ekonomi masyarakat 

4.3.3. Keberadaan dokumen rencana 

pemegang izin mengenai 
kegiatan peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat 

Baik PT Rangau Abdinusa memiliki dokumen rencana 

peningkatan peranserta masyarakat yang lengkap dan 
jelas yaitu terdapat dalam dokumen AMDAL, RKUPHHK 
HA PT Rangau Abdinusa, Rencana Kerja Tahunan 

4.3.4. Implementasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 

Baik PT Rangau Abdinusa Terdapat bukti implementasi 

sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau 
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hukum adat dan atau 
masyarakat setempat oleh 

pemegang izin yang tepat 
sasaran 

masyarakat setempat oleh pemegang izin 

4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan 
mengenai pelaksanaan distribusi 
manfaat kepada para pihak 

Baik Terdapat bukti bukti realisasi kegiatan CSR/Kelola 
Sosial berupa berita acara, kuitansi pembayaran, dan 
terdokumentasikan dengan baik.  Laporan mengenai 

pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak 
lengkap & jelas. Terdapat laporan peningkatan peran 
serta ekonomi masyarakat yaitu berupa Laporan 

Bulanan Kegiatan PMDH, tersedia Laporan realisasi CRS 
secara lengkap. Dengan demikian laporan pelaksanaan 
distribusi manfaat kepada para pihak lengkap dan jelas 

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal 

4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi 
konflik 

Baik PT Rangau Abdinusa telah memiliki mekanisme resolusi 
konflik yaitu mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) 

Nomor : P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tanggal 25 Februari 
2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi 
Konflik pada IUPHHK Hutan Produksi 

4.4.2. Tersedia peta konflik Baik PT Rangau Abdinusa memiliki Laporan Hasil Pemetaan 

Potensi dan Resolusi Konflik berdasarkan Peraturan 
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
(Perdirjen PHPL) Nomor : P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 
tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan 

Potensi dan Resolusi Konflik pada IUPHHK Hutan 
Produksi. PT Rangau Abdinusa juga memiliki peta 
sebaran konflik di areal PT Rangau Abdinusa 

4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi 

konflik yang didukung oleh para 
pihak 

Sedang Tersedia organisasi untuk mengelola konflik, namun 

belum cukup memadai apabila terjadi konflik karena 
hanya terdiri atas manager camp dan Kepala Seksi 
PMDH 

4.4.4. Ketersediaan dokumen proses 
penyelesaian konflik yang 

pernah terjadi 

Baik Berdasarkan data dan wawancara di lapangan dengan 
auditee (Bu Enid an Pak Hawasil) PT Rangau Abdi Nusa 

telah melakukan upaya upaya dalam mengantisipasi 
akan timbulnya konflik di lapangan.  Hingga tahun 
2020, tidak ada konflik di lapangan, dibuktikan dengan 

kondisi yang stabil, misalnya pembayaran ganti rugi 
lahan di lokasi kerja baru Blok II telah diselesaikan 
dengan baik, sehingga tidak terdapat konflik antara 

perusahaan dengan masyarakat 

4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

4.5.1. Adanya hubungan industrial Sedang PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan sebagian 
hubungan industrial yaitu terkait dengan serikat 

pekerja, pemenuhan gaji dan tunjangan kesejahteraan 
karyawan, pemenuhan mess pekerja, pengobatan 

4.5.2. Adanya rencana dan realisasi 
pengembangan kompetensi 

tenaga kerja 

Sedang Berdasarkan rencana pelatihan karyawan tahun 2019, 
PT Rangau Abdinusa merencanakan memberikan 

pelatihan kepada empat orang tenaga teknis, terdiri 
dari satu orang tenaga teknis perencanaan hutan dan 
tiga orang tenaga teknis Penguji Kayu Bulat. Pada 

tahun 2020, namun PT Rangau BELUM merealisasikan 
pelatihan baik tenaga teknis maupun pelatihan lainnya. 
PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan seluruh 
rencana pelatihan karyawan 

4.5.3. Dokumen standar jenjang karir 

dan implementasinya 

Sedang PT Rangau Abdi Nusa telah Terdapat dokumen standar 

jenjang karir dan baru sebagian (minimal 50%) 
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diimplementasikan.   

4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan 
kesejahteraan karyawan dan 
implementasinya 

Sedang Berdasarkan analisis Peraturan Perusahaan, Dokumen 
slip gaji karyawan, dan hasil wawancara dengan staf 
Unit Manajemen, PT Rangau Abdinusa telah 

merealisasikan sebagian besar tunjangan 
kesejahteraan karyawan, meliputi gaji, tunjangan 
jabatan, lembur, premi, fasilitas camp pekerja, makan, 

kesehatan 

B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN 

1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 

1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 
mampu menunjukkan 

keabsahan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK) 

a. 
Memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah memperoleh Ijin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No: 
170/MENHUT-II/2009 tanggal 14 April 2009 tentang 
Pemberian IUPHHK-HA kepada PT Rangau Abdinusa 

seluas ± 29.920 Ha dan Addendum Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan No: 575/MENLHK/SETJEN/HPL.0/ 
12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang perluasan 

areal kerja IUPHHK-HA seluas ± 23.375 Ha. 
Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK PT Rangau 
Abdinusa telah terpenuhi serta telah sesuai dengan 

peruntukan kawasan 

b. 

Memenuhi 
 

PT Rangau Abdinusa telah membayar kewajiban Iuran  

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) 
sesuai dengan SPP Nomor: S.452/VI-BIKPHH/2009 
tanggal 5 Mei 2009 yang diterbitkan sebesar Rp 

3.366.000.000,- untuk areal seluas ± 29.320 Ha. PT 
Rangau Abdinusa juga telah melakukan pembayaran 
atas perluasan Areal seluas ± 23.375 Ha yang 

dibuktikan dengan bukti setor ke Kementerian 
Keuangan dengan setoran sebesar Rp. 
4.207.500.000,00 sesuai dengan SPP Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hutan Nomor S.187/PHPL/IPHH/HPL.4/3/ 
2018. 

c. 
NA 

Pada areal kerja PT Rangau Abdinusa tidak terdapat 
penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan 
IUPHHK 

2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang 
berwenang 

2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana 

Kerja Tahunan (RKTUPHHK-
HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan 
oleh yang Berwenang 

a. 

memenuhi 
 

PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen 

RKUPHHK periode tahun 2011 s/d 2020 yang disahkan 
melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
SK.171/VI-BUHA/2011 dan dokumen RKUPHHK 
Periode Tahun 2020 s/d 2029 disahkan melalui 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor: SK.10240/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019. 
PT Rangau Abdinusa juga telah memiliki dokumen 

RKTUPHHK Tahun 2019 dan 2020 yang disahkan oleh 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 

b. 
memenuhi 

Terdapat Peta yang menggambarkan areal yang tidak 
ditebang berupa Kawasan lindung yang terdiri dari 
sempadan sungai, buffer zone, KPPN, dan KPSL. Hasil 

dokumentasi yang dikirimkan oleh pihak PT Rangau 
Abdinusa terdapat plang yang menunjukkan KPPN dan 
KPSL 

c. 
memenuhi  

PT Rangau Abdinusa telah memiliki Peta RKTUPHHK 
Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang telah disahkan oleh 
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Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah 
serta telah dilakukan penandaan pada blok dan petak 

tebang berupa Papan Nama Blok dan patok-patok 
batas 

2.2. Adanya rencana kerja yang sah 

2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai 

Rencana Kerja yang Sah Sesuai 
Dengan Peraturan yang Berlaku 

a. 

memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen RKUPHHK 

dalam Hutan Alam Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 
s/d 2020 dan Periode Tahun 2020 s/d 2029 yang telah 
mendapatkan persetujuan berdasarkan SK Menteri 

Kehutanan No. SK.171/VI-BUHA/2011 tanggal 19 
Desember 2011 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA 
berbasis IHMB periode 2011 s/d 2020 a.n. PT Rangau 

Abdinusa di Provinsi Kalimantan Tengah dan 
SK.10240/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 
20 Desember 2019 tentang Persetujuan RKUPHHK 

dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi berbasis IHMB 
Periode Tahun 2020 s/d 2029 a.n. PT Rangau Abdinusa 
Provinsi Kalimantan Tengah beserta peta-peta 

lampirannya 

b. 

NA 

PT Rangau Abdinusa tidak terdapat pemanfaatan kayu 

yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk 
pembangunan hutan tanaman industry 

3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) 
hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai 
identitas fisik dan dokumen yang sah 

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang 

ditebang/dipanen atau yang 
dipanen/ dimanfaatkan telah di–
LHP-kan 

memenuhi Selama periode Mei 2019 s.d Juni 2020, PT Rangau 

Abdinusa telah membuat dokumen LHP dengan volume 
21.451,95 m3 yang dibuat dan disahkan oleh petugas 
yang berwenang. Uji nomor batang di LHP dengan 

tunggak kayu dapat ditemukan di lapangan 

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut 

keluar areal izin dilindungi 
dengan surat keterangan 
sahnya hasil hutan 

memenuhi Seluruh kayu dari PT Rangau Abdinusa yang diangkut 

dari TPK Hutan sampai ke Industri telah dilengkapi 
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu 
menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu 

(SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH Online. Dokumen 
Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) 
telah sesuai dengan dokumen LMKB 

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat 
(KB) dari Pemegang Izin/Hak 

Pengelolaan IUPHHK-HA 

a. 
memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah melakukan penandaan kayu 
bulat berupa pemberian id barcode, pemasangan 

barcode telah sesuai dengan data pada dokumen 
sehingga penandaan barcode dapat digunakan untuk 
lacak balak 

b. 
memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah melaksanakan system 
penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan 

menerapkan ID Barcode pada setiap kayu bulat secara 
konsisten sehingga penelusuran kayuv dapat dilakukan. 

3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 
mampu membuktikan adanya 

catatan angkutan kayu ke luar 
TPK 

memenuhi PT Rangau Abdinusa telah menunjukkan dokumen 
SKSHHK yang dilampiri DKB periode Juni 2019 s.d Mei 

2019. Dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani 
oleh petugas yang berwenang sesuai dengan 
P.43/Menlhk-setjen/2015 

3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 

3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan 
Bukti Pelunasan Dana Reboisasi 
(DR) dan Provisi Sumber Daya 

Hutan (PSDH) 

a. 
memenuhi 

PT Rangau Abdinusa memiliki dokumen SPP DR dan 
PSDH yang diterbitkan melalui SIMPONI. Jumlah PSDH 
yang harus dibayar oleh PT Rangau Abdinusa yaitu 

sebesar Rp. 1.709.817.620,00 dan jumlah DR yang 
harus dibayarkan yaitu sebesar US$ 350.626,14 
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b. 
memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah membayar lunas kewajiban 
PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP yang 

diterbitkan melalui SIMPONI. Pembayaran PSDH dan 
DR telah sesuai dengan kode billing yang diterbitkan 
sesuai SPP. 

c. 
memenuhi 

Pembayaran PSDH DR PT Rangau Abdinusa telah 
sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai 

dengan tarif yang berlaku 

3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 

3.3.1. Pemegang izin yang mengirim 

kayu bulat antar pulau memiliki 
pengakuan sebagai Pedagang 
KayuAntar Pulau Terdaftar 
(PKAPT) 

NA Berdasarkan Surat Keputusan Kementerian 

Perindustrian dan Perdagangan Nomor P.81 Tahun 
2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan 
Keputusan Kepmenperin Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 
tentang perdagangan kayu antar pulau, verifier 

dokumen PKAPT tidak dapat dilakukan 

3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang 
menggunakan kapal harus kapal 
yang berbendera Indonesia dan 

memiliki izin yang sah 

memenuhi Kapal pengangkut kayu bulat PT Rangau Abdinusa 
selama periode Mei 2019 s.d Juni 2020 merupakan 
kapal berbendera Kebangsaan Indonesia dengan izin 

yang sah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Barito 
Kuala 

3.4. Implementasi tanda V-Legal 

3.4.1 Tanda V-Legal dibubuhkan sesuai 
ketentuan  

memenuhi PT Rangau Abdinusa telah mengimplementasikan 
pengunaan logo/tanda V-Legal sesuai ketentuan. Label 
ID barcode ditempel pada bontos kayu bulat dan 
dokumen SKSHHK. 

4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki 
dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL 
Meliputi Analisa Dampak 

Lingkungan (ANDAL), Rencana 
Kelola Lingkungan (RKL), dan 
Rencana Pemantauan 

Lingkungan (RPL) yang telah 
disahkan sesuai peraturan yang 
berlaku meliputi seluruh areal 

kerjanya 

memenuhi PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen Analisis 
Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disetujui dan 
disahkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur 

Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/25/2008 tanggal 24 
Januari 2008 dengan luas areal 27.000 Ha. Kemudian 
pada tahun 2017, PT Rangau Abdinusa juga telah 

memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan 
(ANDAL) untuk perluasan areal kerja UPHHK-HA PT 
Rangau Abdinusa dengan luas ± 23.335 Ha yang telah 

mendapatkan pengesahan dari Dinas Lingkungan 
Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Proses penyusunan 
dokumen AMDAL PT Rangau Abdinusa telah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan 

pelaksanaan RKL dan RPL yang 
menunjukkan penerapan 
tindakan untuk mengatasi 

dampak lingkungan dan 
menyediakan manfaat sosial 

a. 

memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen RKL dan 

RPL yang mengacu pada dokumen ANDAL yang telah 
disahkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan 
Tengah Nomor: 188.44/25/2008 tanggal 24 Januari 

2008. PT Rangau Abdinusa juga telah memiliki 
dokumen RKL RPL untuk perluasan areal UPHHK-HA 
yang telah disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Provinsi Kalimantan Tengah 

b. 

memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah membuat laporan hasil 

kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak 
penting pada aspek fisik kimia, biologi, dan sosial. 
Laporan RKL RPL Semester II Tahun 2019 dan 

Semester I Tahun 2020 telah disampaikan kepada 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 
Tengah. 
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5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

5.1.1. Prosedur dan implementasi K3 a. 
memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah memiliki prosedur K3 
dengan nomor SOP 08.01 dan telah membentuk 
susunan panitia pengurus P2K3 pada tanggal 05 

Januari 2020 serta menetapkan sdr. E.F Romong 
sebagai Ketua P2K3 

b. 
memenuhi 

PT Rangau Abdinusa memiliki peralatan K3 dan masih 
berfungsi dengan baik yang dibuktikan dengan adanya 
daftar peralatan K3 

c. 

memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah memiliki laporan kecelakaan 

kerja secara lengkap. Upaya untuk menekan tingkat 
kecelakaan kerja pada PT Rangau Abdinusa adalah 
dengan Pemasangan rambu-rambu di lokasi resiko 
bahaya, Penggunaan APD dan menjaga kondisi jalan 

angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan 
operasional 

5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 

5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi 
Pekerja 

memenuhi PT Rangau Abdinusa telah membentuk susunan panitia 
pengurus P2K3 pada tanggal 05 Januari 2020 dan 
menetapkan sdr. E.F Romong sebagai Ketua Serikat 

Pekerja PT Rangau Abdinusa. Manager Camp PT 
Rangau Abdinusa juga membolehkan dan memberi 
kebebasan kepada tenaga kerja/Karyawan PT Rangau 

Abdinusa untuk membentuk Serikat Pekerja lingkup PT 
Rangau Abdinusa melalui Surat pernyataan Nomor 
06/RAN-PH/SP/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja 
Bersama (KKB) atau Peraturan 

Perusahaan (PP) 

memenuhi PT Rangau Abdinusa telah memiliki Peraturan 
Perusahaan yang ditetapkan di Palangkaraya tanggal 

28 September 2018 oleh Direktur PT Rangau Abdinusa 
(Warsito) dan berlaku selama 2 tahun. Peraturan 
tersebut telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah 

5.2.3. Perusahaan tidak 

mempekerjakan anak di bawah 
umur 

memenuhi PT Rangau Abdinusa tidak mempekerjakan anak 

dibawah umur sesuai dengan Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 huruf 26 
bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di 

bawah 18 (delapan belas) tahun 
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