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PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN RE-SERTIFIKASI 

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI 

PADA IUPHHK-HA PT RANGAU ABDINUSA 

KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN KAPUAS  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

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  :   lambodjasertifikasi@gmail.com 

Website  :   www.lambodjasertifikasi.com 

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Re-sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA : 

Nama Pemegang Izin    :  PT Rangau Abdinusa 

       Nomor dan Tanggal SK  :  SK.170/MENHUT-II/2009 Tanggal 14 April 2009 Addendum 
       SK.575/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018 Tanggal 17 Desember  

     2018 
       Lokasi Izin   :  Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas, Provinsi 

      Kalimantan Tengah 

Luas    :  ± 53.295 Ha 

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

             Jakarta Timur 13410 Telp. 021-8503735, Fax. 

        0218508436 

    Kantor Cabang :  Jl. Kemuning No. 30 Kel. Stadion Kota, ternate,    

                             Provinsi Maluku Utara 

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 10 Mei 2021 bahwa PT Rangau 

Abdinusa ditetapkan “LULUS” dengan predikat “SEDANG” Standar Pengelolaan Hutan Produksi 

Lestari (PHPL) sesuai dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 

P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan 

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian 

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan 

Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 1.2 

(Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA), sehingga 

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat diterbitkan. 

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, 10 Mei 2021 
         PT LAMBODJA SERTIFIKASI 

 

 

         Ir. Isbat, M.Si. 

         Direktur Utama 

http://www.lambodjasertifikasi.com/
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RINGKASAN HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN 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. Amril Abuzar (Lead/Auditor VLK Hutan 

2. Ir. Sapto Hadi Winarno (Auditor Prasyarat)

3. Pazri Nurpazri, S.Hut (Auditor Produksi)

4. Erwin Iskandar, S.Hut (Auditor Ekologi)

5. Suberto Manuasa Marpaung, S.E, M.Si (Auditor Sosial)

6. Ir. Eko Purnomo (Auditor Magang Prasyarat)

7. Ir. Aris Ahmad Risadi, M.Si (Auditor Magang Sosial)

g. Pengambil Keputusan : Darnawi, S.Hut

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.0/12/201817, 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 Bunyaim 

Direktur Utama : Tekman Salim 

Direktur : Ir. Warsito 
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3. RINGKASAN TAHAPAN 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan 

15 April 2021 Penyampaian surat Pemberitahuan pelaksanaan 

Kegiatan Re-Sertifikasi   

Konsultasi Publik 15 April 2021 melalui 
aplikasi Zoom Meeting 

Menyampaikan hal hal antara lain : 
• Maksud dan tujuan Re-Sertifikasi 

• Memperkenalkan anggota tim 

• Menyaring masukan terkait keberadaan 
dan/atau kegiatan PT Rangau Abdinusa 

• Menandatangani berita acara Konsultasi 
Publik 

Pertemuan 

Pembukaan 

15 April 2021 melalui 

aplikasi Zoom Meeting 

Menyampaikan hal hal antara lain : 

• Maksud dan tujuan Re-Sertifikasi 

• Memperkenalkan anggota tim 

• Menyampaikan review hasil pada penilikan 
sebelumnya 

• Menandatangani berita acara pertemuan 
pembukaan 

Klarifikasi dan 

wawancara  

16 -21 April 2021 melalui 

aplikasi Zoom Meeting 
• Klarifikasi terhadap dokumen, bukti 

lapangan (foto dan video)  

• Wawancara dengan penangung jawab 
kegiatan (Pendamping) melalui aplikasi 
Zoom Meeting. 

Pertemuan Penutupan 22 April 2021 melalui 

aplikasi Zoom Meeting 

Menyampaikan hal hal antara lain : 

• Hasil verifikasi dokumen dan lapangan 

• Temuan temuan yang menjadi LKS pada 
beberapa bidang penilaian yang di audit. 

• Proses penyampaian tanggapan dari 
auditee untuk melengkapi hasil temuan 

• Menandatangani Berita Acara Pertemuan 
Penutupan 

Melapor ke Instansi 

Kehutanan 

23 April 2021 melalui 

aplikasi Zoom Meeting 

Penyampaian hasil sementara pelaksanaan 

kegiatan Re-Sertifikasi 

Pengambilan 
Keputusan 

10 Mei 2021 
melalui aplikasi Zoom 
Meeting 

Dalam Rapat Pengambilan Keputusan ini hal-hal 
yang disampaikan sebagai berikut : 

1. Pemaparan hasil audit Re-Sertifikas Kinerja 

PHPL dan VLK yang disampaikan oleh 
masing-masing Auditor dan melakukan 
diskusi dengan Pengambil Keputusan. 

2. Apabila terdapat koreksi terhadap hasil Re-
Sertifikas, maka masing-masing auditor 
akan melakukan perbaikan laporan hasil 

Sertifikas Kinerja PHPL. 

Hasil audit lapangan dapat diterima oleh 

Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan 
menyatakan nilai akhir hasil Re-Sertifikasi 
Kinerja PHPL dan VLK pada IUPHHK-HA PT 

Rangau Abdinusa adalah LULUS dengan 
predikat SEDANG dan hasil VLK disimpulkan 
MEMENUHI. Dengan demikian, Sertifikat PHPL 

PT Rangau Abdinusa dapat DITERBITKAN. 

 



 

RINGKASAN HASIL  
PENILAIAN KINERJA PHPL 

Nomor Dokumen : LASER-317b-00 

Tanggal Terbit : 16-1-2017 

 

 Halaman  3 

4. RINGKASAN 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 PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen legal 
perusahaan berupa akta pendirian dan perubahannya, 

memiliki ijin IUPHHK HA dan perubahannya serta 
tersedia dokumen administrasi tata batas lengkap 
sesuai dengan realisasi yang telah dilakukan. 

1.1.2. Realisasi tata batas dan 

legitimasinya (BATB)  

Sedang PT Rangau Abdinusa pernah melaksanakan tata batas 

dan  terealisasi 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, sehingga luas 
areal PT Rangau Abdinusa menjadi ± 53.295 Ha maka 
PT Rangau Abdinusa menjadi harus melaksanakan 

penataan batas pada areal perluasan. Realisasi tata 
batas yang dilaksanakan adalah sepanjang 99,031 Km 
atau 48,3 % dari total areal yang harus ditata batas 

yaitu sepanjang 205,03 Km. PT Rangau Abdinusa juga 
melaksanakan pemeliharaan terhadap batas yang 
sudah selesai ditata batas namun hasil verifikasi 

dilapangan pal batas dalam kondisi rusak. 

1.1.3. Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 
kawasan hutan 

Sedang PT Rangau Abdinusa pernah memperoleh pengakuan 

atas areal kerjanya dengan ditanda tanganinya BATB 
terkait pelksanaan tata batas tahun 2013. Setelah 
terjadi perubahan luas atau pertambahan luas areal 

konsesi maka perusahaan berkewajiban melaksanakan 
tata batas di areal tersebut dan dengan demikian 
pengakuan atas eksistensi arealnya akan diperoleh 

kembali setelah tata batas keseluruhan areal temu 
gelang atau selesai dan memperoleh SK Penetapan 
areal dari pihak yang berwenang. 

1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam 
hal terdapat perubahan fungsi 

kawasan (jika ada) 

Baik Areal PT Rangau Abdinusa terdapat perubahan luas dan 
fungsi hutan berdasarkan hasil overlay Peta Areal Kerja 

(Peta SK IUPHHK-HA) dengan Peta Penafsiran Citra 
Landsat dan TGHK.  Kemudian terjadi perubahan fungsi 
hutan dan luas areal pada tahun 2019 yang kemudian 

direspon oleh pihak perusahaan dengan melakukan 
perubahan perencanaan pada Dokumen RKUPHHK 
Periode Tahun 2020 – 2029. Luas areal kerja PT 

Rangau Abdinusa mengalami perubahan dari luas 
semula 29.920 Ha menjadi ± 53.295 Ha.  Fungsi hutan 
setelah perluasan mengalami perubahan yaitu HPT 

seluas 23.239 Ha, HP seluas 16.815 Ha, HPK seluas 
10.304 Ha dan APL seluas 2.937 Ha. 
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1.1.5. Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan (jika ada) 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah melakukan identifikasi dan 

pendataan terhadap keberdaan penggunaan kawasan 

hutan di luar sector kehutanan dan memperoleh data 

bahwa sesuai informasi pada SK SK. 575/MenLHK/ 

Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 

terdapat 4 IPPKH di areal kerjanya namun belum 

terdapat kegiatan di lapangan.  Hasil juga menunjukkan 

bahwa di areal kerja PT Rangau Abdinusa tidak 

terdapat penggunaan kawasan di luar sector kehutanan 

tanpan ijin. Upaya melaporkan yang dilakukan oleh PT 

Rangau Abdinusa berdasarkan bukti yang ditunjukkan 

hanya pada bulan April Tahun 2021. 

1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial 
kawasan di areal IUPHHK 

Baik Berdasarkan verifikasi data keberadaan konflik tenurial 

di areal kerja PT Rangau Abdinusa tidak terdapat data 

catatan konflik dengan masyarakat yang mengarah 

kepada penguasaan lahan. Hal ini juga sesuai dengan 

hasil klarifikasi kepada pihak perusahaan dan informasi 

pihak yang berwenang bahwa sejauh ini belum 

terdapat laporan adanya kegiatan masyarakat di areal 

kerja PT Rangau Abdinusa yang mengarah kepada 

penguasaan lahan.  Masyarakat yang berkegiatan atau 

mebuka ladang hanya memanfaatkan dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA 

1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi 

dan tujuan perusahaan yang 
sesuai dengan PHL 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah memiliki visi, misi dan 

strategi perusahaan yang ditetapkan berdasarkan SK 
Direktur. Sosialisasi visi misi dilakukan kepada 
karyawan pada tahun 2018 s/d 2020. Sedangkan 

sosialisasi visi misi ke masyarakat hanya dilakukan pada 
tahun 2020.  Pemahaman karyawan terhadap visi misi 
dan strategi perusahaan berdasarkan hasil wawancara 
juga masih kurang. 

1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan 

implementasi PHL 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah berupaya melaksanakan 

operasional perusahaan sesuai dengan kerangka PHL 
dan Visi misi yang telah ditetapkan. Kinerja dibidang 
prasarat belum maksimal diantaranya karena tata batas 

areal yang belum temu gelang.  Komitmen dalam 
memenuhi kebutuhan GanisPHPL masih buruk. Kinaerja 
dibidang ekologi masih belum dimaksimalkan tercermin 

dari nilai indicator yang masih sedang.  Bidang produksi 
dan sosial sudah cukup baik namun masih harus 
ditingkatkan lagi. 

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  GanisPHPL PT Rangau Abdinusa setiap tahun dari tahun 
2015 s/d 2020 masih belum mencukupi untuk 

kebutuhan jumlah minimal bila mengacu kepada 
peraturan yang berlaku yaitu Perdirjen PHPL Nomor: 
P.16/PHPL-IPHH/2015 dan Permen LHK P.70/MENLHK/ 

SETJEN/KUM.1/10/2019. 
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1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM Sedang Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi atau 

pelatihan PT Rangau Abdinusa selama tahun 2015 s/d 
2020 sebesar 63,88 % berdasarkan jumlah peserta 
yang direncanakan. 

1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenaga-
kerjaan 

Sedang PT Rangau Abdinusa memiliki dokumen ketenaga 
kerjaan untuk periode tahun 2015 s/d 2020. Namun 

kelengkapan untuk masing-masing dokumen setiap 
tahun masih belum bisa dipenuhi. Bukti pembayaran 
BPJS hanya tersedia pada beberapa tahun saja. Bukti 

wajib lapor hanya tersedia untuk tahun 2019, 2020 dan 
2021. Pernyataan kebebasan berserikt juga hanya 
tersedia untuk tahun 2019 dan 2020. 

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 

Baik Struktur organisasi yang diterapkan oleh PT Rangau 

Abdinusa disahkan oleh direksi dan telah mencakup 
bidang-bidang dalam Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari yaitu bidang produksi, lingkungan dan sosial 

dengan didukung oleh bidang perencanaan hutan, 
pembinaan hutan dan Pengaman Perlindungan Hutan 
sehingga telah sesuai dengan kerangka PHPL. Struktur 
organisasi juga dilengkapi dengan uraian tugas untuk 

masing masing jabatan yang juga disahkan oleh direksi. 

1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem 
Informasi Manajemen dan 
tenaga pelaksana 

Baik PT Rangau Abdinusa telah memiliki Sistem Informasi 
Manajemen yang didukung dengan tersedianya 
perangkat lunak dan perangkat keras. Sebagai 

pelaksana SIM juga sudah ada yaitu setiap kepala 
bagian dibawah koordinasi Manager camp. 

1.4.3. Keberadaan tenaga pelaksana 
untuk mengoperasikan SIM milik 
kementerian LHK dan kepatuhan 

pengisiannya 

Baik PT Rangau Abdinusa telah menerapkan Sistem 
Informasi Manajemen Kementerian LHK dan menunjuk 
operator pelaksana melalui SK Direksi. Berdasarkan 

bukti yang ditunjukkan juga telah menunjukkan 
kepatuhan pengisian sesuai ketentuan yang berlaku 
untuk SI PUHH Online, SIPONGI, SIGANISHUT, SI 

PNBP dan E-Monev Kinerja PHA. 

1.4.4. Keberadaan SPI /internal auditor 

dan efektifitasnya 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah memiliki organisasi SPI 

tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol 
seluruh tahapan kegiatan. PT Rangau Abdinusa tidak 
melaksanakan audit internal untuk periode tahun 2015-

2017. 

1.4.5. Keterlaksanaan tindak koreksi 

dan pencegahan manajemen 
berbasis hasil monitoring dan 
evaluasi 

Sedang Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim SPI 

terhadap keterlaksanaan tindak koreksi manajemen PT 
Rangau Abdinusa untuk kegiatan tahun 2018 s/d 2020 
dimana internal audit dilaksanakan, 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, 
pencatatan proses dan 

diseminasi isi kandungannya 

Sedang Dalam rangka pelaksanaan RKT PT Rangau Abdinusa 

selama periode 2015-2020, perusahaan telah 
melaksanakan sosialisasi dan upaya persetujuan dari 
masyarakat, namun masih terdapat beberapa desa 

binaan atau desa terdampak kegiatan RKT yang belum 
menyetujui yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti 
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sosialisasi atau persetujuan pada beberapa desa. 

1.5.2. Persetujuan dalam proses dan 
pelaksanaan CSR/CD  

Sedang PT Rangau Abdinusa tidak secara langsung melibatkan 
masyarakat sekitar terutama desa binaan dalam 

membuat dan menyusun program CD CSR. Penyusunan 
program CD CSR dilakukan berdasarkan informasi dan 
adanya proposal yang diajukan masyarakat yang 

selanjutnya direalisasikan sesuai pertimbangan skala 
prioritas. Berdasarkan realisasi CD CSR prosentase 
persetujuan dari masyarakat sebesar 62,5 % dari total 

jumlah desa binaan yang ada.   

1.5.3.Persetujuan dalam proses 
penetapan kawasan lindung  

Baik PT Rangau Abdinusa telah menetapkan kawasan 
lindung di areal kerja berdasarkan dokumen RKUPHHK 
yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.  
Keberadaan kawasan lindung telah disosialisasikan 

kepada semua masyarakat desa binaan atau yang 
terdampak kegiatan operasional perusahaan yang 
berjumlah 8 desa. 

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 Dalam kurun waktu tahun 2016-2021 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 menjelaskan 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  Lokasi blok tebangan pada RKT periode tahun 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 seluruhnya telah 
sesuai dengan penataan blok didalam dokumen 
RKUPHHK Berbasis IHMB baik RKUPHHK-HA periode 

2011-2020 maupun RKUPHHK-HA periode 2020-2029. 
Penataan areal kerja telah dilakukan penandaan 
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 Dalam kurun waktu 6 tahun (2016-2021) PT RAN telah 
melakukan kegiatan pemeliharaan terhadap batas blok 
dan petak khususnya pada petak RKT 2019, 2020 dan 

2021 kondisi di lapangan masih terlihat jelas, 
sedangkan pada blok RKT 2016, 2017 dan 2018 tidak 
dilakukan pemeliharaan. Kegiatan penandaan pada 

blok tebangan yaitu berupa pemasangan papan nama 
Blok, pemasangan nomor petak, penandaan batas blok 
dan petak, dan penandaan titik ikat. Namun masih 
terdapat batas petak berupa papan nama dan jalur 

rintisan yang tidak dibuat. 
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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 Auditee telah memiliki dokumen hasil IHMB tahun 2011 

dan 2019 dan hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir (2018, 

2019, 2020) yang menjelaskan sebaran potensi 

tegakan kayu 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 Auditee telah memiliki data hasil pengukuran PUP 
dalam jangka waktu 5 tahun, dan sudah disampaikan 

kepada PUSLITBANG Hutan dan Konservasi Alam 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. 
KELTI Nilai Hutan di Bogor. Namun auditee belum 
dapat menggunakan sebagai dasar dalam menentukan 

rencana tebangan dalam RKU karena belum mendapat 
pengesahan. 

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan 

2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi 
SOP seluruh tahapan kegiatan 
sistem silvikultur 

Sedang Auditee telah memiliki 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. Dari SOP yang tersedia 
masih terdapat ketidaksesuaian dalam implementasi di 

lapangan, yaitu SOP PAK, SOP ITSP dan SOP PWH. 

2.3.2. Tingkat kecukupan potensi 

tegakan sebelum masak tebang 

Baik Terdapat pohon inti pada areal kerja dengan jumlah 

rata-rata 35 pohon/ha dengan jenis komersil yang 
dominan yaitu yang terdiri dari Kelompok Meranti 
sebanyak 26 btg/ha, kelompok kayu rimba campuran 

sebanyak 8 btg/ha dan kayu indah sebanyak 1 btg/ha. 

2.3.3. Tingkat kecukupan potensi 
permudaan  

Baik Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin 
ketersediaan permudaan tingkat tiang dengan jumlah 
indiviu sebanyak 338 batang / Ha yang terdiri dari kelas 
Meranti sebanyak 252 batang/Ha, kelompok Rimba 

Campuran sebanyak 78 batang /Ha, kelompok Kayu 
Indah sebanyak 8 batang/Ha. 

2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila tidak 
ada SILIN maka verifier ini 

menjadi Not Aplicable) 

Sedang Berdasarkan tata waktu dalam dokumen RKUPHHK-HA 
PT RAN periode 2020-2029, PT RAN akan melakukan 

kegiatan penanaman (SILIN) pada tahun 2022, saat ini 
baru melakukan tahap persiapan berupa pengadaan 
bibit di persemaian. 

2.3.5. Penerapan SILIN (Apabila tidak 
ada SILIN maka verifier ini 

menjadi Not Aplicable) 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan pelaksanaan 
kegiatan SILIN sebagian tahapan yaitu berupa 

persiapan persemaian. 

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

2.4.1. Ketersediaan prosedur 

pemanfaatan / pengelolaan 
hutan ramah lingkungan 

Sedang SOP pemenenan ramah lingkungan (Reduce Impact 

Logging /RAN 03.12) yang dimiliki PT RAN isinya belum 
mengacu pada Pedoman Reduced Impact Logging 
Indonesia yang di keluarkan oleh Center For 
International Forestry Research (Cifor), isi prosedur 
lebih dominan pada pembuatan jalan sebelum kegiatan 
penebangan dan setelah penebangan. Dan tidak 

memberikan acuan yang jelas tentang kondisi fisik 
lapangan (karakteristik tapak) yang menjadi dasar 
pertimbangan ditetapkannya persyaratan-persyaratan 
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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 22,92%. Sedangkan 
tingkat keterbukaan pada pembuatan jalan (sarad, 

cabang dan utama) menyebabkan keterbukaan wilayah 

di lokasi tebangan mencapai 1,27 %. 

2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan 
minimal  

Baik Pemanfaatan kayu yang dihasilkan dari blok tebangan 
memiliki nilai FE 0,88. 

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 
2021 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 Auditee telah mengimplementasikan 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/ 
2020 mencapai 79,05% sedangkan luasanya sebesar 
89,24% dengan jenis yang dipanen yaitu sebagian 

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  Auditee memiliki laporan keuangan periode tahun 2017 

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

kesehatan finansial kumulatif PT RAN 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 berdasarkan laporan 

penatausahaan keuangan yang 
dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan 

Pemanfaatan Hutan Produksi 
(yang telah diaudit oleh akuntan 
publik). 

Sedang Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan hutan 
dari tahapan perencanaan, produksi, pembinaan hutan, 

kelola lingkungan dan kelola sosial. Realisasi anggaran 
kegiatan pengelolaan hutan selama periode tahun 2016 
s/d 2020 sebesar 62,7 %, 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 2020 terdapat alokasi dana yang tidak proporsional 

yaitu terdapat perbedaan yang cukup besar antara 
kegiatan pemanan/produksi yaitu sebesar 86,56 % 
sedangkan pada kegiatan perlindungan dan 

pengamanan hutan dan ketenagakerjaan 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 72 %, 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 72 

%, sedangkan realisasi kegiatan pada tahun 2021 
belum ada kegiatan. 

2.6.6. Realisasi kegiatan fisik 
penanaman/ pembinaan hutan 

Sedang  Realisasi kegiatan pembinaan hutan berupa 
penanaman dan pemeliharaan serta perlindungan 
hutan berdasarkan luasan sebesar 79,6 %, sedangkan 

kondisi tegakan sebesar 78,8 %. Sehingga realisasi 
pembinaan hutan berdasarkan luas dan kulitas tegakan 
sebesar 79,2 %. 

3. Kriteria Ekologi 

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

3.1.1. Luasan kawasan dilindungi Sedang Luas areal PT RAN adalah 53.295 ha. PT RAN telah 
menetapkan kawasan lindung di areal kerjanya seluas 
10.206,83 Ha berupa Sempadan Sungai (729,23 ha), 

Buffer Zone Hutan Lindung (1.837,64 ha), KPPN 
(3.149,50 ha) dan KPSL (4.490,46 ha) sesuai dengan 
dokumen RKUPHHK-HA PT RAN terakhir yaitu Tahun 

2020 – 2029 dan SK Direktur tentang penetapan 
kawasan lindung tahun 2020. Jenis kawasan lindung 
sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada, akan 

tetapi kondisi biofisik belum seluruhnya sesuai, hal ini 
dibuktikan adanya kawasan lindung yang 
penutupannya non hutan berupa belukar dan tanah 

terbuka. 
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3.1.2. Penataan kawasan dilindungi 

(persentase yang telah ditandai, 
tanda batas dikenali) 

Sedang PT RAN memiliki panjang batas KL secara total yaitu 

477,00 Km.  Sampai dengan bulan Maret 2021 kegiatan 
penataan batas KL yang dilakukan mencapai 272,19 km 
(57,06%). Kegiatan penataan batas KL berupa 

pemasangan patok tanda batas KL, pengecatan pada 
batang pohon sepanjang jalan rintis serta pemasangan 
papan informasi Kawasan lindung. 

3.1.3. Kondisi penutupan kawasan 
dilindungi 

Sedang Hasil overlay  KL dengan Peta Citra Landsat Terbaru 8 
OLI Band 654 Path 118 Row 60 liputan 12 September 

2018 dan Path 118 Row 61 liputan 29 Juli 2019, 
berdasarkan hasil overlay tersebut luasan penutupan 
vegetasi yang memiliki kategori berhutan 6.903,51 ha 

(67,64%) dari total KL 10.206,83 ha. KL yang 
penutupannya non hutan berupa belukar tua, belukar 
muda, tanah terbuka dan tertutup awan adalah seluas 

3.303,32 (32,36%). 

3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap 

kawasan dilindungi 

Sedang Kawasan lindung PT RAN telah diakui oleh pemerintah 

pusat dan daerah dengan disahkannya dokumen 
RKUPHHK-HA Tahun 2011-2019 dan RKUPHHK-HA 
Tahun 2011-2019, RKTUPHHK-HA tahun 2016 sampai 

dengan RKTUPHHK-HA Th 2021, karyawan PT RAN 
berupa pengelolaan KL serta sebagian masyarakat 
sekitar areal kerja, Masyarakat yang telah 

mendapatkan sosialisasi sejumlah 4 desa dari total 8 
desa binaan PT RAN. Dengan demikian pengakuan KL 
PT RAN baru sebagian dari para pihak, jika ditotalkan 

maka pengakuan terhadap KL telah mencapai 63,63% 
dari total para pihak 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 Terdapat kegiatan pengelolaan kawasan lindung 
berupa penandaan batas kawasan lindung, Patroli rutin 
didalam areal, pemasangan papan larangan ,sosialisasi 

kawasan lindung kepada masyarakat binaan dan 
kegiatan invetarisasi flora fauna di KPPN dan KPSL. 
Dengan demikian terdapat sebagian kegiatan 

pengelolaan kawasan lindung, kegiatan yang belum 
dilaksanakan seperti penyelesaian penataan batas 
kawasan lindung, Sosialisasi kepada masyarakat sekitar 

hutan,  pengelolaan flora dan fauna dilindungi didalam 
areal KL serta rehabilitasi/pengayaan areal KL non 
hutan belum dilaksanakan. 

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan 

3.2.1. Ketersediaan prosedur 
perlindungan yang sesuai dengan 
jenis-jenis gangguan yang ada 

Baik PT RAN telah memiliki SOP prosedur perlindungan yang 
sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada, yaitu 
SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, 

Penanganan Kebakaran Hutan,  Tata Batas Kawasan 
Lindung/Konservasi dan Penanggulangan Illegal 
Logging. 

3.2.2. Sarana prasarana perlindungan 

gangguan hutan 

Sedang Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan sesuai 

dengan PERMEN LHKRI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/ 
Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan 
dan Lahan. Jenis dan kondisinya masih baik, akan 
tetapi jumlahnya masih kurang. 

3.2.3. SDM perlindungan hutan Sedang PT RAN telah memiliki tenaga Perlindungan dan 

pengamanan hutan sebanyak 2 orang mendapatkan 
bantuan tenaga pengamanan dari Koramil dan dari 
Kapolsek, sehingga total tenaga perlindungan dan 
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pengamanan hutan sebanyak 6 orang, sedangkan regu 

inti DALKARHUTLA ada 1 regu. Apabila disandingkan 
dengan peraturan perundangan yang berlaku maka 
ketersediaan SDM baik pengamanan hutan maupun 

regu DALKARHUTLA adalah sebesar 58,34%. PT RAN 
juga belum melibatkan masyarakat ikut turut serta 
dalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan 

lahan. 

3.2.4.Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 
preventif/ represif) 

Sedang PT RAN telah melakukan implementasi perlindungan 

dan pengamanan hutan dengan cara preemtif 
(sosialisasi), preventif (patroli, pemasangan papan 
peringatan dan larangan serta penandaan batas areal) 

dan refresif, namun belum seluruhnya dilaksanakan 
sesuai dengan jenis gangguan yang ada, sehingga 
gangguan berupa penebangan pohon ulin oleh 

masyarakat masih terjadi. 

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 Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan 

dampak terhadap tanah dan air, baik terkait konservasi 
tanah dan air secara langsung maupun kegiatan lain 
yang menunjang penanganan dampak. Akan tetapi 
belum terdapat SOP terkait penanganan sampah dan 

limbah B3. 

3.3.2. Sarana pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air 

Sedang IUPHHK-HA PT RAN telah memiliki sarana pengelolaan 
dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang 
secara jumlah dan kualifikasinya belum seluruhnya 

sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. 
Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh PT RAN baru 

tersedia 53,57%, sedangkan untuk sarana prasarana 
pemantauan dampak terhadap tanah dan air baru 
tersedia 80,00%. Sehingga rata-rata ketersediaan 
sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh PT RAN baru 
mencapai 60,52%. Sarana pengelolaan yang belum 
optimal yaitu Penguat tebing, terasering, sudetan, 

guludan, penanaman bekas jalan sarad dan pengelolaan 
limbah B3, sedangkan untuk sarana prasarana 
pemantauan berupa uji labolatorium kualitas air sungai. 

3.3.3. SDM pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 

tanah dan air 

Sedang Penyediaan SDM dengan kualifikasi GANIS BINHUT 
masih belum sesuai dengan ketentuan. Pemenuhannya 

terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-
IPHH/2015, GANIS BINHUT baru ada 1 orang dari 
ketentuan sejumlah 5 orang, namun demikian PT RAN 

telah memiliki SDM untuk melakukan kegiatan 
pengelolaan dan pemantaun dampak penting terhadap 
tanah dan air. 

3.3.4. Rencana dan implementasi 

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

Sedang PT RAN telah berupaya melakukan pengelolaan   

dampak terhadap tanah dan air. Pengelolaan tersebut 
belum seluruhnya sesuai dengan perencanaan yang 
ada. Pengelolaan yang belum dilaksanakan yaitu 
sedimen trap, sudetan, guludan, Pengamanan tebing 

sungai, penanaman bekas jalan sarad, cover crop dan 
oil trap,. Kegiatan yang harus ditingkatkan adalah 
peningkatan kompetensi personil pengamanan hutan 

dan personil DALKARHUTLA, peningkatan jumlah 
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sapras DAMJARHUTLA, pengendalian hama penyakit di 

persemaian dan sosialisasi keamanan hutan terhadap 
karyawan dan desa binaan setiap tahunnya. 

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 yang 
sudah dilaksanakan adalah pengujian lab kualitas air 2 

tahun sekali, pengukuran curah hujan, laju erosi, debit 
air sungai, inventarisasi flora dan fauna di KPPN dan 
KPSL. Pemantauan  yang belum dilaksanakan adalah 

pengujian kualitas tanah, pengamatan plankton, 
benthos dan nekton. sehingga Kegiatan Pemantauan 
yang dilakukan belum seluruhnya sesuai dengan 

perencanaan yang ada. 

3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air Sedang Terdapat indikasi dampak penting terhadap air berupa 

penambahan kandungan BOD, penambahan total 
suspended, penambahan dissolved solid serta 
penurunan pH menuju asam. PT RAN telah melakukan 

kegiatan pengelolaan dampak penting terhadap tanah 
dan air, berupa kegiatan secara sipil teknis dan 
vegetatif dilapangan. Sementara itu dampak terhadap 

kandungan tanah belum diketahui dikarenakan PT RAN 
belum melakukan uji labolatorium terhadap kandungan 
tanah. 

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 SOP yang ada belum dilakukan revisi. Teknis kegiatan 

identifikasi baik itu flora maupun satwa liar belum 
dijelaskan didalam SOP tersebut.  Selain itu kedua SOP 
identifikasi belum menggunakan Peraturan Pemerintah 

yang diacu yaitu PP No 7 Tahun 1999, PP No. 106 
Tahun 2018, IUCN dan CITES belum disesuaikan 
dengan rilis terbaru Tahun 2020. 

3.4.2. Implementasi kegiatan 
identifikasi 

Sedang Terdapat identifikasi flora dan fauna, akan tetapi belum 
mencakup seluruh jenis dan kelas dari flora dan fauna 

yang terdapat di areal PT RAN. Identifikasi flora belum 
dilakukan terhadap kelas autotropik dan heterotropik 
sedangkan fauna belum ada identifikasi terhadap kelas 

ikan dan serangga. Hasil identifikasi flora dan fauna 
belum dikelompokan Peraturan Pemerintah yang diacu 
yaitu PP No 7 Tahun 1999, PP No. 106 Tahun 2018, 
IUCN dan CITES belum disesuaikan dengan rilis terbaru 

Tahun 2020. 

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 SOP pengelolaan flora. Akan 
tetapi prosedur masih bersifat umum, belum spesifik 

pada kegiatan pengelolaan dari jenis-jenis flora 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah 
dan endemik, sehingga jenis flora dilindungi yang ada 

didalam areal  anggrek raksasa (Grammatophyllum 
speciosum), Tengkawang lanying (Shorea pinanga) dan 
Ulin (Eusideroxylon swageri) tidak ada tatacara dalam 

perlindungannya. 
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3.5.2. Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai dengan 
yang direncanakan 

Sedang Terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi dan 

/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik 
yang terdapat didalam areal berupa penataan KL, 
pemasangan papan himbauan dan larangan, sosialisasi 

flora dilindungi terhadap karyawan dan masyarakat 
serta identifikasi flora didalam areal. Kegiatan yang 
belum sesuai dengan dokumen perencanaan adalah 

pengelolaan setiap species flora  dilindungi dan / atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik yang 
terdapat didalam areal PT RAN. Dengan demikian 

implementasi belum seluruhnya sesuai dengan 
dokumen perencanaan yang ada 

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

Sedang Pada areal PT RAN, masih terdapat flora dilindungi yang 
keberadaannya mengalami gangguan, baik secara 
langsung ataupun tidak langsung akibat aktivitas 

perusahaan ataupun masyarakat. Upaya yang 
dilakukan oleh PT RAN untuk meminimalisir gangguan 
tersebut adalah, patroli, sosialisasi, pengelolaan KL, 

pemasangan papan himbauan dan larangan dan 
membuat pos jaga dan portal. 

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 SOP Pengelolaan fauna 
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah 

dan endemik. SOP masih bersifat umum atau belum 
meliputi seluh jenis fauna yang ada di areal PT RAN. 
Fauna dilindungi seperti bekantan (Nasalis lavartus), 
beruang madu (Helarctus malayanus), kancil (Tragulus 
javanicus), kijang (Muntiacus muntjak), landak (Hystrix 
brachyura), rusa (Cervus unicolor) dan trenggiling 

(Manis javanica). beo (Gracula regiosa) dan rangkong 
badak (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. Implementasi kegiatan 
pengelolaan fauna sesuai 
dengan yang direncanakan 

Sedang Implementasi kelola fauna selama satu tahun terakhir 
mencakup tindak kelola habitat dengan penandaan 
batas kawasan lindung Sempadan Sungai. 

Perlindungan jenis dilakukan dengan patroli 
pengamanan, pemasangan papan peringatan dan 
himbauan. Adapun tindak kelola penting yang belum 

dilaksanakan adalah pengelolaan fauna dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic 
yang ada di areal kerja yang terdapat di areal 

pemegang izin. Dengan demikian terdapat 
implementasi pengelolaan fauna, akan tetapi tidak 
mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau 

langka, jarang, terancam punah dan endemic yang 
terdapat di areal pemegang izin. 

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

Sedang Terdapat gangguan terhadap keberadaan fauna di 
areal kerja PT RAN diakibatkan kegiatan proses 
produksi. Gangguan yang ada dapat menyebabkan 

terganggunya habitat fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemic yang 
terdapat di dalam areal kerja PT RAN menjadi tidak 

aman. Upaya yang dilakukan oleh PT RAN untuk 
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meminimalisir gangguan tersebut adalah, patroli, 

sosialisasi, pengelolaan KL, pemasangan papan 
himbauan dan larangan dan membuat pos jaga dan 
portal. 

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 dokumen/laporan 
mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan 

SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, dan rencana pemanfaatan SDA/SDH berupa 

: (1) SK.170/MENHUT-II/2009 yang diadendum dengan 
SK.575/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018 (2)  Dokumen 
AMDAL, (3) RKU Periode 2020 - 2029, (4) RKT Periode 

2016 – 2021. 

4.1.2.  Tersedia mekanisme pembuatan 

batas kawasan secara 
parsitipatif dan penyelesaian 
konflik batas kawasan 

Baik Mengacu kepada tersedianya mekanisme pembuatan 

batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian 
konflik batas kawasan, PT Rangau Abdinusa memiliki 
dokumen SOP revisi-1 yang ditandatangani Bapak 

Warsito tanggal 02 Januari 2019, yaitu :  (1) SOP 07.04 
Tentang Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan 
Masyarakat, (2) SOP 07.05 Tentang Penataan Batas 

Partisipatif, (3) SOP 07.02 Tentang Resolusi Konflik dan 
(4) SOP 07.03 Tentang Penyelesaian Konflik Sosial 
yang isinya dipandang lengkap dan sistematis untuk 

menjawab  ketersediaan mekanisme pembuatan batas 
kawasan secara partisipatif. 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 07.09 Tentang Identifikasi Hak-hak dasar 
Masyarakat, SOP 0706 Tentang Peningkatan Akses 

Masyarakat terhadap Hutan, SOP 0707 Tentang 
Distribusi Insentif, SOP 0708 Tentang Pembuatan 
Perjanjian dengan Masyarakat yang telah mendapat 

revisi-1 tahun 2019. Dokumen ditandatangani oleh 
Warsito selaaku 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 

Sedang Kegiatan tata batas untuk areal berdasarkan 
SK.170/MENHUT-II/2009 telah dilakukan sepenuhnya, 

namun untuk tambahan areal berdasarkan SK.575/ 
MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018 belum dilakukan 
penatabatasan. Dengan demikian untuk keseluruhan 

areal PT Rangau Abdinusa baru melakukan tata batas 
sebagian. 

4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak 
atas luas dan batas areal kerja 
IUPHHK/KPH 

Sedang Berdasarkan uraian tersebut diatas yang menyebutkan 
bahwa untuk areal sesuai SK 170/MENHUT-II/2009 
terdapat persetujuan para pihak khususnya warga 

masyarakat desa atas keberadaan Areal kerja PT. 
Ranggau Abdinusa dan meskipun pernah terjadi konflik 
di tahun 2013  konflik dapat diselesaikan dengan baik, 

tetapi untuk areal sesuai SK adendum No. 
575/MENLHK/SETJEN/PHPL-0/12/2018 belum melaku-
kan kegiatan tata batas, persetujuan para pihak 
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dilakukan pada saat melakukan sosialisasi kegiatan RKT 

tahun berjalan. 

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 

Sedang PT Rangau Abdinusa memiliki sebagian dokumen yang 

tanggung jawab sosial perusahaan, berupa dokumen 
AMDAL, RKU, RKT. Mekanisme penyaluran tanggung 
jawab sosial  terdapat dalam Dokumen SOP Bina Desa 

Nomor: 07.01 Revisi-1 Tahun 2019. Namun belum 
mendorong kerjasama dengan koperasi masyarakat 
desa 

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. Dalam 

RO Kelola Sosial yang dimuat dalam RKT tahun berjalan 
disusun rencana kegiatan dalam upaya pemenuhan 
kewajiban sosial pemegang ijin terhadap masyarakat, 

mekanisme pembuatan RO Kelola Sosial diatur dalam 
Dokumen SOP Bina Desa Nomor: 07.01 yang telah 
direvisi-1 Tahun 2019 dan ditandatangani Warsito 

selaku Direktur PT Rangau Abdinusa 

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), dan penelusuran dokumen berupa bukti daftar 
hadir kegiatan sosialisasi dan dokumen Berita Acara 
yang ditandatangani warga telah terdapat bukti 

sosialisasi hak dan kewajiban perusahaan terhadap 
masyarakat dalam mengelola hutan, 

4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung 
jawab social terhadap 
masyarakat /implementasi hak-

hak dasar masyarakat hukum 
adat dan masyarakat setempat 
dalam pengelolaan SDH 

Baik 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 Unit Manajemen PT Rangau Abdinusa telah 

mendokumentasikan dalam bentuk laporan seluruh 
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan 
(PMDH) / Kelola Sosial Periode RKT 2016 - RKT 2021, 

dokumen bukti bukti berita acara pembayaran, foto-
foto kegiatan PMDH/Kelola Sosial/Bina Desa, yang 
menggambarkan secara jelas seluruh kegiatan di 

lapangan dan dapat menggambarkan proses 
pencapaian kegiatan social di seluruh desa terdekat 
tersedia. 

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 

Sedang PT Rangau Abdinusa lewat 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, Mei 2020 telah menyajikan data secara 
umum dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 
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terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun 

belum lengkap dan belum jelas. 

4.3.2. Ketersediaan mekanisme 

peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat 

Baik PT Rangau Abdinusa telah 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 

hukum adat dan atau 
masyarakat setempat oleh 
pemegang izin yang tepat 

sasaran 

Baik Dari penelusuran dokumen PT Rangau Abdinusa 
ditemukan bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) 
kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh 
pemegang izin. Bukti-bukti ini berupa direalisasikannya 
kegiatan kelola sosial.   

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 

didokumentasikan dengan baik, 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 Sedang 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 namun 
masih meliputi sebagian desa-desa disekitar areal 
kerja. 

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 PT Rangau Abdinusa telah mendokumentasikan seluruh 
proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi. 

Dokumen berupa Berita Acara Penyelesaian, Foto-Foto 
dan Kwitansi sebagai alat bukti pembayaran. 

4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja 

4.5.1. Adanya hubungan industrial Baik PT Rangau Abdinusa telah merealisasikan seluruh 
hubungan industrial sesuai Bab XI tentang Hubungan 
Industrial pasal 102 UU No. 13/2003 Tentang 

Ketenagakerjaan 
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4.5.2. Adanya rencana dan realisasi 

pengembangan kompetensi 
tenaga kerja 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah merencanakan memberikan 

pelatihan kepada tenaga teknis, Pada tahun 2020, 
namun PT Rangau BELUM merealisasikan Seluruh 
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%) 

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 tunjangan kesejahteraan 
karyawan, meliputi gaji, tunjangan jabatan, fasilitas 
camp pekerja, makan. PT Rangau Abdinusa belum 
menyediakan fasilitas kesehatan berupa Kotak P3K 

yang memadai dan pos kesehatan darurat. 

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. 
Memenuhi 

Dalam areal IUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa terdapat 
penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan 
IUPHHK sesuai bukti yang tersedia di Unit Manajemen 

PT Rangau Abdinusa. 

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 tanggal 19 Desember 2011 dan dokumen 

RKUPHHK Periode Tahun 2020 s/d 2029 disahkan 

melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
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Kehutanan Nomor: SK.10240/MenLHK-

PHPL/UHP/HPL.1/12/2019.     PT Rangau Abdinusa juga 

telah memiliki dokumen RKTUPHHK Tahun 2020 dan 

2021 yang disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

Tersedia Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 

Tahun 2020 – 2029 PT Rangau Abdinusa Kabupaten 

Murung Raya dan Kabupaten Kapuas Provinsi 

Kalimantan tengah Skala 1 : 100.000. 

PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen 

RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 

2021 yang telah disahkan instansi Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Tengah lengkap dengan lampiran 

Peta RKTUPHHK. 

Peta Rencana Penataan Areal Kerja (PAK) dan 

penyusunan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 

RKTUPHHK-HA Tahun 2021 PT Rangau Abdinusa 

dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut. 

b. 
Memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah memiliki peta yang 
menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (peta 

kerja RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan Peta RKTUPHHK-
HA Tahun 2021) yang dibuat dengan prosedur yang 
benar, dan keberadaan areal tersebut berupa 

sempadan sungai terbukti di lapangan dan lokasinya 
sesuai dengan peta yang disahkan. 

c. 
Memenuhi  

PT Rangau Abdinusa memiliki Peta Kerja RKTUPHHK-

HA Tahun 2020 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 yang 

disahkan pejabat berwenang Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Tengah, dimana blok/petak tebangan 

sudah dibubuhi dengan stempel/cap basah dan paraf 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Posisi/lokasi blok/petak tebangan di lapangan sudah 

sesuai dengan peta yang disahkan, dan bukti-bukti 

penandaan blok/petak di lapangan terlihat jelas. 

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. 

Not 
Applicable 

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 
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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. Seluruh 
areal PT Rangau Abdinusa diperuntukan sebagai 
IUPHHK-HA sehingga tidak terdapat pemanfaatan kayu 

yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk 
pembangunan hutan tanaman industri. 

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 Dokumen LHP RKTUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa 

periode bulan April 2020 s.d. Maret 2021 yang 

diterbitkan dan disahkan oleh petugas pengesah LHP 

sesuai dengan kewenangannya. Dokumen LHP tersedia 

lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh 

petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Selama periode April 2020 s/d Maret 

2021 PT Rangau Abdinusa telah membuat LHP 

sejumlah 7.571 batang dengan volume 37.978,45 m3. 

Pengecekan volume, jenis dan jumlah batang antara 

dokumen LHP dengan buku ukur hasilnya sesuai. 

Hasil Uji Petik kayu di lokasi TPK Antara menunjukkan 

bahwa fisik kayu sesuai dengan dokumen LHP yang 

disahkan dan menunjukkan adanya kesesuaian dan 

specimen tanda tangan (Pembuat LHP) sesuai dengan 

specimen pada kartu Ganis. Uji nomor batang di LHP 

dengan tunggak kayu di lapangan dilakukan secara 

acak terhadap tunggak kayu yang berada di areal kerja 

tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan hasilnya 

nomor batang pada LHP 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) 

yang telah diterbitkan adalah absah dan proses 

pengisian serta penerbitan dokumen telah sesuai 

dengan ketentuan/ 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 dalam penatausahaan hasil hutan 
telah menerapkan Sistem Informasi PUHH secara 
Online. Hasil observasi lapangan penandaan terhadap 

identitas/Tanda-Tanda PUHH pada dokumen kayu 
(SKSHHK) terdapat tanda Label ID-Barcode dan 
identitas yang melekat pada tunggak berupa label ID-
Barcode. Tanda-Tanda PUHH/Barcode yang terdapat 

pada dokumen angkutan kayu (SKSHHK) telah sesuai 
dengan dokumen LHP, dan dapat ditelusuri hingga ke 
tunggaknya. Dengan demikian PT Rangau Abdinusa 

telah melaksanakan sistem penatausahaan kayu 
melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan ID-
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barcode pada setiap kayu bulat/log secara konsisten 

sehingga penelusuran kayu mudah dilakukan. 

b. 

Memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah melaksanakan sistem 

penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan 

menerapkan ID-barcode pada setiap kayu bulat/ 

tunggak kayu bulat secara konsisten sehingga 

penelusuran kayu dapat dilakukan hingga ke petak 

tebangan. 

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 April 2020 s.d 

Maret 2021. Dokumen tersebut dibuat dan 

ditandatangani oleh petugas yang berwenang sesuai 

dengan peraturan yang berlaku (PermenLHK Nomor : 

P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tanggal 21 

Nopember 2019) 

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 sesuai dengan 

LHP yang disahkan. Jumlah PSDH dan DR (RKT 2020) 

yang harus dibayar oleh PT Rangau Abdinusa yaitu 

PSDH sebesar Rp. 3.028.866.670,- dan DR sebesar 

US$ 617,507.05   

Jumlah PSDH dan DR (Jalan Koridor 2020) yang harus 

dibayar oleh PT Rangau Abdinusa yaitu PSDH sebesar 

Rp. 22.711.250,- dan DR sebesar US$ 4,760.33 

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.  

Jumlah PSDH dan DR (RKT 2020) yang harus dibayar 

oleh PT Rangau Abdinusa yaitu PSDH sebesar Rp. 

3.028.866.670,- dan DR sebesar US$ 617,507.05   

Jumlah PSDH dan DR (Jalan Koridor 2020) yang harus 

dibayar oleh PT Rangau Abdinusa yaitu PSDH sebesar 

Rp. 22.711.250,- dan DR sebesar US$ 4,760.33 

c. 
Memenuhi 

PT Rangau Abdinusa telah melakukan Pembayaran 

PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan 

dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pembayaran 

Tarif DR mengacu kepada  Peraturan Pemerintah No.12 

Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan Pembayaran 

Tarif harga patokan PSDH mengacu kepada Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017. 

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) 

Not 
Applicable 

Dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan 

Kayu Antar Pulau sesuai Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 
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2018 tanggal 30 Juli 2018, maka untuk verifier 

ketersediaan dokumen PKAPT tidak diterapkan (Not 
Applicable) 

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 April 2020 s.d Maret 2021 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 

tanda V-Legal pada tunggak kayu maupun pada 

dokumen telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Tanda/Logo V-Legal pada tunggak serta pada 

dokumen angkutan SKSHHK bersatu dengan label ID 

Barcode dimana bagian bawah logo V-Legal tertera 

identitas: LASER/PHPL-RAN/2016/06 LPPHPL-021- IDN 

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 I dan Semester II Tahun 

2020 telah disampaikan kepada Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. 

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 
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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 telah menyediakan peralatan K3 

sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik seperti:  

APD bagi karyawan, peralatan pemadam Api Ringan 

(APAR), namun perlu ada penambahan jumlah 

peralatan yang memadai disesuaikan dengan kegiatan 

operasional perusahaan; serta telah tersedia kotak P3K 

dan persedian obat-obatan yang belum kadaluarsa. 

Selain itu terdapat juga rambu-rambu/himbauan K3 di 

sekitar TPK dan areal kerja PT Rangau Abdinusa. 

c. 

Memenuhi 

PT Rangau Abdinusa memiliki laporan kecelakaan kerja 

yang dibuat setiap bulan, dimana selama periode audit 

bulan April 2020 s.d. Maret 2021 tidak terdapat 

kecelakaan kerja/nihil. Pada catatan/laporan tersebut 

terdapat kolom upaya penanganan kecelakaan yang 

didasarkan pada prosedur K3 PT Rangau Abdinusa dan 

kolom upaya pencegahan untuk menekan tingkat 

kecelakaan kerja. 

Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang telah 

dilakukan diantaranya adalah dengan penyediaan APD 

bagi karyawan, pemasangan rambu-rambu K3, 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 (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Tengah yang berlaku sampai dengan tahun 2022. 

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; dan terdapat 

penegasan dari PT Rangau Abdinusa bahwa 

penerimaan karyawan tetap mengacu kepada 

peraturan yang berlaku. 
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