
          LASER-312-00 

 
 
 

 

 

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN I  

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

PADA PBPH PT RANGAU ABDINUSA 

KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN KAPUAS  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

Kami selaku Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) : 

Nama LPVI  :    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 Penilikan I Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 

Lestari (PHL) pada PBPH : 

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, 

Addendum SK.1471/MenLHK/Setjen/ HPL.0/12/2021 tanggal 31 

Desember 2021 

Lokasi Izin : Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kapuas, Provinsi 

Kalimantan Tengah  

Luas :  ± 53.295 Ha 

       Alamat Kantor  :  

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2022 bahwa PT 

Rangau Abdinusa ditetapkan “LULUS” dengan predikat “SEDANG” sesuai dengan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan 

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan 

Produksi; 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 1.1 ; Lampiran 1.2 ; 

Lampiran 2.1 ; dan Lampiran 2.2 (Standar Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada IUPHHK-HA), sehingga 

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari DAPAT DILANJUTKAN. 

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, 03 Januari 2023 

              PT LAMBODJA SERTIFIKASI 

 

 

                   Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng. 

            Direktur Utama 

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

Kantor Cabang : Jl. Nyai Rendem No. 34 Kota Palangkaraya, 

Kalimantan Tengah 

http://www.lambodjasertifikasi.com/


 

 

  LASER-317b-00 

   

 

 Halaman  1 

RINGKASAN HASIL PENILIKAN KE - 1 

PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

PADA PBPH PT RANGAU ABDINUSA 

 

1. IDENTITAS LPVI 

a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI 

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN 

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

Barat 

d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ 

Website 

: Telp :  0251-8576940,  

Website :  www.lambodjasertifikasi.com,  

E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com 

e. Direksi 

- Direktur Utama 

 

: 

 

Ir. Isbat, M.Si., IPU., ASEAN Eng. 

f. Pedoman dan Standar : - Permen LHK Nomor P.8 tahun 2021 

- Lampiran 1.1 dan Lampiran 1.2 (Kepdirjen PHPL 

Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020) 

g. Tim Audit : 1. Edi Wilson, S.Hut   (Ketua Tim/Auditor VLK) 

2. Pipih Zulkanaen, S.P  (Auditor Prasyarat) 

3. Arif Ferianto, S.Hut  (Auditor Produksi) 

4. Ihsan Abdul Majid, S.Hut  (Auditor Ekologi) 

5. Titik Ermawati, S.Hut, M.Si  (Auditor Sosial) 

h. Pengambil Keputusan : Ir. Deni A. Novendi 

2. IDENTITAS AUDITEE   

a. Nama Pemegang Izin PBPH : PT RANGAU ABDINUSA 

b. Nomor & Tanggal SK : SK.170/Menhut-II/2009 tanggal 14 April 2009, Addendum 

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

Desember 2018, Addendum SK.1471/MenLHK/Setjen/ 

HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 

c. Luas dan Lokasi : ± 53.295 Ha, berlokasi di Kabupaten Murung Raya dan 

Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah 

d. Alamat Kantor Perusahaan 

- Kantor Pusat 

 

: 

 

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

Timur. 13410 

- Kantor Cabang : Jl. Nyai Rendem No. 34 Kota Palangkaraya, Provinsi 

Kalimantan Tengah 

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

f. Pengurus Perusahaan : 1. Dr. Bunyamin  (Komisaris) 

2. Tekman Salim  (Direktur Utama) 

3. Ir. Warsito   (Direktur) 

g. Wakil Manajemen : Rahmat Setiawan 
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3. RINGKASAN TAHAPAN 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan 
28/11/2022, 

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Tengah dan BPHL 
Wilayah X Palangkaraya 

Tim audit melapor dan berkoordinasi dengan Dinas 

Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPHL 
Wilayah X Palangkaraya terkait pelaksanaan Audit 
Penilikan ke-1 Penilaian Kinerja PHL PT Rangau 

Abdinusa 

Pertemuan 

Pembukaan 
29/11/2022, 

Kantor Cabang PT Rangau 
Abdinusa, Jl. Nyai Rendem No. 
34 Kota Palangkaraya, Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Tim Audit, dan 

pihak manajemen PT Rangau Abdinusa. 
Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah 
dilakukan sebagai berikut: 

1. Pengantar tentang perusahaan oleh Wakil 
Manajemen PT Rangau Abdinusa. 

2. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan, 

metode kegiatan Audit Penilikan ke-1 Penilaian 
Kinerja PHL, disampaikan oleh ketua tim audit.  

3. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem 

yang digunakan dalam kegiatan Audit Penilikan 
Ke-1 Penilaian Kinerja PHL, disampaikan oleh 
ketua tim dan masing-masing auditor.  

4. Review singkat hasil audit sebelumnya. 

5. Tim Audit dan Tim Manajemen PT Rangau 
Abdinusa membuat agenda dan jadwal mobilisasi 
kegiatan verifikasi dokumen dan observasi 

lapangan. 
6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan 

Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen 

dan Observasi 
lapangan 

29/11 - 04/12/2022 

• Kantor Cabang PT Rangau 
Abdinusa, Jl. Nyai Rendem 
No. 34 Kota Palangkaraya, 

Provinsi Kalimantan Tengah 

• Base Camp dan Areal kerja PT 
Rangau Abdinusa 

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi 

lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan 
Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan 
standar audit mengacu kepada Lampiran 1.1, 1.2 
untuk PHL dan 2.1, 2.2 untuk VLHH berdasarkan 

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (PHPL) Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/ 
KUM.1/12/2020 Tanggal 2 Desember 2020. 

Pertemuan 

Penutupan 
05/12/2022, 

Kantor Cabang PT Rangau 
Abdinusa, Jl. Nyai Rendem No. 
34 Kota Palangkaraya, Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Tim Audit, dan 

pihak manajemen PT Rangau Abdinusa. 
Dalam pertemuan penutupan ini hal-hal yang telah 
dilakukan sebagaiberikut: 

1. Pemaparan hasil kegiatan Audit Penilikan Ke-1 
Penilaian Kinerja PHL yang disampaikan oleh 
masing-masing Auditor. 

2. Tim Audit mengajukan klarifikasi akhir atas 

temuan-temuan dalam penilaian ini. 
3. Tanya jawab terhadap hasil kegiatan Audit 

Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL, antara Tim 

Audit dengan tim Manajemen PT Rangau 
Abdinusa. 

4. Pihak Manajemen PT Rangau Abdinusa 

memahami hasil kegiatan Audit Penilikan Ke-1 
Penilaian Kinerja PHL yang disampaikan oleh 
masing-masing Auditor. 

5. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan 
Penutupan. 

Rapat Pengambilan 
Keputusan 

28/12/2022,  

Di Kantor PT Lambodja 
Sertifikasi, Taman Yasmin - 

Bogor dan via Zoom Meeting 

Rapat Pengambilan Keputusan dihadiri oleh Tim 
Audit dan Pengambil Keputusan PT Lambodja 
Sertifikasi. 

Rapat Pengambilan Keputusan dilakukan secara 
langsung di Kantor PT Lambodja Sertifikasi, Bogor. 
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Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Dalam Rapat Pengambilan Keputusan ini hal-hal yang 
telah dilakukan sebagai berikut : 

1. Pemaparan hasil audit Penilikan ke-1 Penilaian 
Kinerja PHL yang disampaikan oleh masing-
masing Auditor. 

2. Tanya jawab / diskusi terhadap hasil Penilikan ke-
1 Kinerja PHL, antara Tim Audit dengan 
Pengambil Keputusan.  

3. Apabila terdapat koreksi terhadap hasil Audit 

Penilikan ke-1 Penilaian Kinerja PHL, maka 
masing-masing auditor akan melakukan 
perbaikan laporan hasil Sertifikasi Kinerja PHL. 

Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil 
Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai 
akhir hasil kegiatan Audit Penilikan ke-1 Penilaian 

Kinerja PHL pada Pemegang PBPH PT Rangau 
Abdinusa adalah LULUS dengan predikat SEDANG 
dan hasil VLHH disimpulkan MEMENUHI. Dengan 

demikian, Sertifikat PHL (S-PHL) PT Rangau Abdinusa 
dapat DILANJUTKAN. 
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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, 
Pedoman TBT / Rencana 

Penataan Batas dan Peta 
Kerja Rencana TBT, 
Instruksi Kerja TBT, Buku 

TBT, Peta TBT, BATB, SK 
Penetapan Areal Kerja dan 
Peta Penetapan Areal Kerja) 

Baik Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas 

areal kerja PBPH PT Rangau Abdinusa lengkap sesuai 
dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah 
dilakukan. Adapun dokumen legal perusahaan yang dimiiki 

PT Rangau Abdinusa berupa akta pendirian, akta 
perubahan terakhir, SK IUPHHK-HA/PBPH dan 
perubahannya serta tersedia dokumen administrasi tata 

batas yang lengkap. 

1.1.2.  Realisasi tata batas dan 
legitimasinya (BATB) 

Sedang Merujuk pada Dokumen Laporan TBT No: LP.7/PKH.XXI-
3/2013 Tahun 2013 bahwa PT Rangau Abdinusa pernah 

melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan 
instruksi kerja dan terealisasi 100% atau temu gelang yaitu 
sepanjang 99.031 meter. Akan tetapi, pada tahun 2018 

setelah diterbitkan perluasan PBPH berdasarkan Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 
575/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018, tanggal 17 

Desember 2018 yang mana terdapat penambahan areal 
seluas ± 23.375 Ha, sehingga luas areal PT Rangau 
Abdinusa menjadi ± 53.295 Ha. Oleh sebab itu, PT Rangau 
Abdinusa harus melaksanakan penataan batas pada areal 

perluasannya. 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. 

1.1.3.  Pengakuan para pihak atas 

eksistensi areal IUPHHK 
kawasan hutan (BATB/Peta 
SK IUPHHK) 

Sedang Keberadaan areal kerja PBPH PT Rangau Abdinusa telah 

mendapat pengakuan dari para pihak seperti dari pihak 
Pemerintah, Unit Manajemen lain yang berbatasan dan 
Masyarakat sekitar dengan ditanda tanganinya BATB 

terkait pelaksanaan tata batas oleh semua pihak yang 
terlibat dalam proses penataan batas di lapangan. 
Pengakuan atas eksistensi areal konsesi PT Rangau 
Abdinusa sangat ditentukan oleh keberadaan atau status 

batas areal konsesi. Akan tetapi, sampai saat ini masih 
terdapat potensi terjadinya konflik yang ditunjukkan oleh 
adanya masyarakat yang melakukan klaim terhadap PT 

Rangau Abdinusa yang meminta ganti rugi karena lahan 
garapannya atau ladangnya berada di dalam areal tersebut 
yang sebelumnya terjadi pada periode RKT tahun 2020. 

Adapun upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk 
menyelesaikan klaim tersebut yaitu dengan memberikan 
kompensasi ke masyarakat sebagai langkah agar tidak 

terjadinya potensi konflik yang berkelanjutan. 

1.1.4. Tindakan pemegang izin 

dalam hal terdapat 
perubahan fungsi hutan 
kawasan (Apabila tidak ada 

perubahan fungsi maka 

Baik Terdapat perubahan luas dan fungsi hutan pada areal kerja 

PT Rangau Abdinusa berdasarkan hasil overlay Peta Areal 
Kerja (Peta SK PBPH) dengan Peta Penafsiran Citra Landsat 
dan TGHK. Selanjutnya perusahaan melakukan perubahan 

perencanaan pada Dokumen RKUPHHK Periode Tahun 
2020 – 2029. Luas areal kerja PT Rangau Abdinusa 
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KRITERIA/ 

INDIKATOR/VERIFIER 
NILAI* RINGKASAN JUSTIFIKASI 

verifier ini menjadi Not 
Aplicable) 

mengalami perubahan dari luas semula 29.920 Ha menjadi 
± 53.295 Ha dan perubahan fungsi hutannya dibagi 
menjadi HPT seluas 23.239 Ha, HP seluas 16.815 Ha, HPK 

seluas 10.304 Ha dan APL seluas 2.937 Ha. 

1.1.5.  Penggunaan kawasan di luar 

sektor kehutanan (Apabila 
tidak ada penggunaan 
kawasan di luar sektor 

Kehutanan maka verifier ini 
menjadi Not Aplicable) 

Sedang Pendataan terhadap keberdaan penggunaan kawasan 

hutan di luar sektor kehutanan telah dilakukan oleh 
perusahaan dan menunjukkan bahwa di areal kerja PT 
Rangau Abdinusa tidak terdapat penggunaan kawasan di 

luar sektor kehutanan tanpa ijin namun belum melakukan 
pelaporan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan 
tersebut secara rutin/periodik kepada instansi terkait 

(Dinas Kehutanan). Perusahaan hanya pernah membuat 
Laporan dan Konfirmasi tentang Keberadaan IPPKH yang 
ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Tengah melalui surat nomor 78/RAN-

PLK/IV/2021 tanggal 20 April 2021. 

1.1.6   Penyelesaian konflik 
tenurial kawasan di areal 
IUPHHK 

Baik Berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi kepada pihak 
perusahaan dan informasi dari 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 membuka ladang hanya memanfaatkan 

lahan untuk berladang dalam upaya memenuhi kebutuhan 
sehari-hari. 

1.2. Komitmen pemegang IUPHHK-HA 

1.2.1. Keberadaan dokumen visi, 

misi dan tujuan 
perusahaan yang sesuai 
dengan PHL serta 

sosialisasi visi, misi dan 
tujuan perusahaan. 

Sedang Tersedia dokumen visi misi perusahaan dan sejauh ini 

belum terdapat perubahan yang dilakukan manajemen PT 
Rangau Abdinusa. Visi, misi dan strategi perusahaan 
ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Nomor: 002-

RAN-2015 tanggal 15 Januari 2015. Adapun Visi misi telah 
disosialisasikan kepada karyawan dan masyarakat baik 
secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi kepada 

karyawan dan masyarakat telah dilaksanakan selama 
periode tahun 2021 s/d 2022, namun berdasarkan hasil 
wawancara pemahaman karyawan maupun masyarakat 

terhadap visi misi dan strategi perusahaan dirasa masih 
kurang. 

1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan 
implementasi PHL 

Sedang Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi 
dan misi PHL. Manajemen PT Rangau Abdinusa telah 
berupaya melaksanakan operasional perusahaan sesuai 

dengan kerangka PHL dan Visi misi yang telah ditetapkan. 
Sebagai contoh dari kinerja dibidang prasyarat yang belum 
maksimal diantaranya karena tata batas areal yang belum 

temu gelang. Komitmen dalam memenuhi kebutuhan Ganis 
PHL belum mencukupi kebutuhan minimal begitu juga 
dengan bidang lainnya yang masih harus ditingkatkan 

supaya implementasi PHL seluruhnya sesuai dengan visi 
dan misi. 

1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk 
Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan. 

1.3.1.  Keberadaan tenaga 
profesional bidang 

kehutanan (sarjana 

Buruk 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, sampai dengan 
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KRITERIA/ 

INDIKATOR/VERIFIER 
NILAI* RINGKASAN JUSTIFIKASI 

kehutanan dan tenaga 
teknis menengah 
kehutanan) di lapangan 

pada setiap bidang 
kegiatan pengelolaan 
hutan sesuai dokumen 
perencanaan 

penilikan ke-1 tahun 2022 ini jumlah Ganis PHPL yang 
dimiliki PT Rangau Abdinusa setiap tahunnya dari tahun 
lalu masih belum mencukupi untuk kebutuhan jumlah 

minimal. 

1.3.2.  Peningkatan kompetensi 

SDM 

Sedang Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi atau pelatihan 

PT Rangau Abdinusa selama periode tahun 2021 s/d 2022 
mencapai lebih dari 50 % (sebesar 63,88 %) dari jumlah 
peserta yang direncanakan. 

1.3.3.  Ketersediaan dokumen 
ketenagakerjaan 

Sedang Tersedia dokumen ketenagakerjaan yang dimilik PT 
Rangau Abdinusa, namun kelengkapan untuk masing-

masing dokumen setiap tahun masih belum bisa dipenuhi. 
Bukti pembayaran BPJS dan pernyataan kebebasan 
berserikat hanya tersedia pada beberapa tahun saja. 

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi 
dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA 

1.4.1.  Kelengkapan unit kerja 

perusahaan dalam 
kerangka PHPL 

Baik Tersedia struktur organisasi dan job description yang 

sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh 
Direksi PT Rangau Abdinusa. Struktur organisasi dilengkapi 
dengan uraian tugas untuk masing-masing jabatan dan 

telah mencakup bidang-bidang dalam Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari (PHPL) seperti bidang produksi, 
lingkungan dan sosial dengan didukung oleh bidang 
perencanaan hutan, pembinaan hutan dan Pengaman 

Perlindungan Hutan sehingga telah sesuai dengan 
kerangka PHL. 

1.4.2.  Keberadaan perangkat 
Sistem Informasi 

Manajemen dan tenaga 
pelaksana 

Baik Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) 
di PT Rangau Abdinusa relatif tidak terdapat perubahan. 

Perusahaan berupaya melakukan penyempurnaan yang 
disebabkan dengan kemajuan teknologi untuk melakukan 
penyesuaian-penyesuaian mengikuti perkembangan 
teknologi yang ada. Adapun perangkat SIM didukung 

dengan tersedianya perangkat lunak dan perangkat keras 
yang sudah berjalan efektif dan tersedia petugas pelaksana 
SIM yang setiap kepala bagian dibawah koordinasi 

Manager camp. 

1.4.3.  Keberadaan tenaga 
pelaksana untuk 
mengopersasikan SIM 

milik Kementerian LHK 
dan kepatuhan 
pengisiannya 

Baik Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk mengoperasikan 
SIM milik kementerian LHK yang dibuktikan dengan 
menunjuk operator pelaksana melalui SK Direksi PT 

Rangau Abdinusa. Berdasarkan hasil penilaian juga telah 
menunjukkan kepatuhan pengisian sesuai ketentuan yang 
berlaku untuk SIPUHH Online, SIPONGI, SIGANISHUT, 
SIPNBP 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. Hasil internal audit yang dilaksanakan 
belum menyeluruh sehingga belum dapat mengontrol 

setiap tahapan kegiatan dengan baik. 

1.4.5   Keterlaksanaan tindak 

koreksi dan pencegahan 

Sedang Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim SPI 

terhadap keterlaksanaan tindak koreksi manajemen PT 
Rangau Abdinusa untuk kegiatan tahun 2021 s/d 2022, 
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KRITERIA/ 

INDIKATOR/VERIFIER 
NILAI* RINGKASAN JUSTIFIKASI 

manajemen berbasis hasil 
monitoring dan evaluasi 

diketahui pemenuhan tindak koreksi yang dilakukan oleh 
manajemen operasional lapangan sampai dengan saat ini 
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 PT Rangau Abdinusa dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
RKT telah berupaya melakukan sosialisasi, membuat 

kesepakatan atau meminta persetujuan dari masyarakat 
dari desa-desa yang ada di sekitar perusahaan yang 
dijadikan sebagai desa binaan di tahun 2021 dan 2022, 

namun masih terdapat beberapa desa binaan atau desa 
terdampak kegiatan RKT yang belum menyetujui yang 
dibuktikan dengan tidak adanya bukti sosialisasi atau 

persetujuan pada beberapa desa. 

1.5.2.  Persetujuan dalam proses 

dan pelaksanaan CSR/CD 

Sedang Penyusunan program CSR/CD yang dilakukan PT Rangau 

Abdinusa tidak secara langsung melibatkan masyarakat 
sekitar terutama desa binaan. Akan tetapi didasarkan dari 
informasi dan adanya proposal yang diajukan masyarakat 

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

jumlah desa binaan yang ada. 

1.5.3.  Persetujuan dalam proses 
penetapan kawasan lindung 

Baik Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan 
lindung dari para pihak dan keberadaan kawasan lindung 
tersebut telah disosialisasikan kepada semua masyarakat 
desa binaan atau yang terdampak kegiatan operasional 

perusahaan. Penetapan kawasan lindung di areal kerja PT 
Rangau Abdinusa berdasarkan dokumen RKUPH yang telah 
disahkan oleh instansi yang berwenang. 

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 PT Rangau Abdinusa memiliki Dokumen Rencana Kerja 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) Berbasis 
IHMB Periode Tahun 2020 – 2029 yang telah disetujui oleh 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 
SK.10240/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 20 
Desember 2019. 

Dokumen RKUPHHK 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 2021 dan 

2022 seluruhnya telah sesuai dengan penataan blok di 
dalam dokumen RKUPHHK Berbasis IHMB periode 2020-
2029. PT Rangau Abdinusa telah melakukan Penataan 

areal kerja (PAK) dengan melaksanakan penandaan di 
lapangan yang berupa pemberian papan nama, 
pemasangan batas blok dan petak serta jalur rintisannya. 

2.1.3.  Pemeliharaan batas blok dan 
petak / compartemen kerja 

sesuai tata ruang RKT (IS 5 
%) 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah melakukan kegiatan 
pemeliharaan terhadap batas blok dan petak khususnya 

pada petak RKT 2021 dan 2022 dengan kondisi di lapangan 
masih terlihat jelas. Kegiatan penandaan pada blok 
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tebangan yaitu berupa pemasangan papan nama blok, 
pemasangan nomor petak, penandaan batas blok dan 
petak. Pada saat penilikan tanda batas blok dan petak kerja 

RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di 
lapangan.  

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

2.2.1.  Terdapat data potensi 
tegakan per tipe ekosistem 
yang ada (berbasis IHMB/ 

Survei Potensi, ITSP, 
Risalah Hutan) 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen hasil IHMB 
tahun 2019 dan hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir (2020, 
2021, 2022) yang menjelaskan sebaran potensi tegakan 

kayu di dalam areal kerja PT Rangau Abdinusa. Peta 
Sebaran pohon di blok tebangan yang menggambarkan 
letak pohon di dalam areal hanya tersedia pada RKT 2021, 

sedangkan RKT 2020 dan 2022 belum tersedia peta 
sebaran pohon. 

2.2.2.  Terdapat informasi tentang 
riap tegakan sebagai dasar 
perhitungan rencana panen 

(JTT / Etat volume). 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah memiliki data hasil pengukuran 
PUP, dan telah disampaikan kepada PUSLITBANG Hutan 
dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan c.q. KELTI Nilai Hutan di Bogor dengan Nomor 
03B/RAN-PLK/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 kepada 
PUSLITBANG Hutan dan Konservasi Alam Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. KELTl Nilai Hutan di 
Bogor dengan bukti pengiriman J&E:JD02036268. Namun 
PT Rangau Abdinusa 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 Terdapat dokumen standar operasional prosedur (SOP) 
pada PT Rangau Abdinusa untuk seluruh tahapan sistem 
silvikulture TPTI yang telah dilakukan revisi pada tahun 

2022 dan teknis/prosedur telah mengacu pada pedoman 
teknis kegiatan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih 
terdapat teknis kegiatan yang belum mengacu pada SOP 
02.01 seperti lebar rintisan, pemasangan pal dan 

pemasangan patok pada PAK. 

2.3.2.  Tingkat kecukupan potensi 
tegakan sebelum masak 
tebang  

Baik Pohon inti pada areal kerja PT Rangau Abdinusa 
berdasarkan hasil IHMB 2019 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 Pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan 
permudaan tingkat tiang dengan jumlah indiviu sebanyak 

338 batang / Ha berdasar IHMB 2019, 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 PT Rangau Abdinusa dalam dokumen RKUPHHK-HA 

periode 2020-2029 akan melaksanakan kegiatan 
penanaman (SILIN) pada tahun 2022, namun pada tahun 
2022 ini baru melakukan tahap persiapan bibit dan 

penataan area penerapan kegiatan SILIN. 
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2.3.5.  Realisasi Pelaksanaan 
Kegiatan SILIN dalam setiap 
Tahapan (Apabila tidak ada 

SILIN maka verifier ini 
menjadi Not Aplicable) 

Sedang Realisasi pelaksanaan kegiatan SILIN PT Rangau Abdinusa 
pada tahapan penyiapan bibit pada persemaian dan 
penataan area untuk kegiatan SILIN. 

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

2.4.1.  Ketersediaan prosedur 
pemafaatan/pengelolaan 
hutan ramah lingkungan 

Sedang SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (Reduce Impact 
Logging /RAN 03.12) yang dimiliki PT Rangau Abdinusa 
isinya belum mengacu pada Pedoman Reduced Impact 

Logging Indonesia yang di keluarkan oleh Center For 
International Forestry Research (Cifor), isi prosedur lebih 
kepada pembuatan jalan sebelum kegiatan penebangan 

dan setelah penebangan. Dan tidak memuat acuan 
minimum kerusakan air serta tumbuhan penutup, yang 
telah dicantumkan pada tujuan SOP, dan belum sesuai 

dengan karakteristik kondisi setempat. 

2.4.2.  Penerapan teknologi ramah 

lingkungan 

Sedang PT Rangau Abdinusa baru menerapkan tahapan penerapan 

penebangan ramah lingkungan pada 2 tahap yaitu 
praperencanaan, perencanaan yaitu berupa penyusunan 
rencana jangka panjang dan jangka pendek sedangkan 

tahapan operasional dan pasca penebangan belum 
dilakukan secara keseluruhan 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 yang menyebabkan kerusakan 

tegakan tinggal, berupa pohon tumbang, patah ranting dan 
cabang. Pada tingkatan permudaan (semai, pancang, 
tiang, pohon) berkisar 24,26%. 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 0,97. 

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

pada areal kerjanya 

2.5.1.  Keberadaan dokumen 

rencana kerja jangka 
pendek (RKTUPHHK-HA) 
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 2021 yang disahkan 
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai 
dengan prosedur pengesahannya dan berdasarkan pada 

dokumen rencana jangka panjang yang ada yaitu 
RKUPHHK, dan RKT tahun 2022 yang telah disahkan secara 
mandiri dengan masa berlaku sampai 31 Desember 2022. 

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 Rangau 
Abdinusa yaitu areal yang ditebang/dipanen, areal yang 

dilindungi, areal yang dipelihara dan areal yang ditanam. 
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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 PT Rangau Abdinusa telah mengimplementasikan peta 
kerja berupa penataan kawasan pemanenan berupa 
penandaan blok tebangan tahun 2021 dan 2022, kegiatan 

penanaman kanan kiri jalan, dan penandaan kawasan 
dilindungi sempadan sungai, namun masih terdapat 
sebagian kawasan lindung yang belum seluruhnya ditata 
batas di lapangan. 

2.5.4.  Kesesuaian lokasi, luas, 
kelompok jenis dan volume 

panen dengan dokumen 
rencana jangka pendek 
serta minimum produksi 

pemanfaatan hutan 

Sedang Realisasi volume tebangan dalam periode 2021 s/d 2022 
mencapai 37,6%, sedangkan realisasi luasannya sebesar 

83,86% dengan jenis yang dipanen yaitu sebagian besar 
jenis komersil Meranti yang sesuai dengan lokasi blok yang 
telah ditetapkan/disahkan. Namun untuk realisasi 

perkelompok jenis hanya 46,21% untuk semua jenis dan 
40,23 % luasan RKT 2021, sedangkan untuk RKT 2022 
sebesar 28,48 % untuk semua jenis, dan 43,63% luasan 

RKT 2022 berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dan 
sesuai dengan surat pernyataan direksi Nomor 50A/RAN-
JKT/XI/2022, bahwa pencapaian produksi dibawah 50% 

disebabkan oleh harga kayu yang mengalami penurunan 
harga, serta Sebagian alat penunjang kegiatan produksi 
mengalami kerusakan. 

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

serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia 

2.6.1. Kondisi kesehatan finansial Sedang PT Rangau Abdinusa memiliki laporan keuangan periode 
tahun 2020 yang telah diaudit oleh akuntan publik dengan 
pernyataan/Opini Kantor Akuntan Publik atas Laporan 

Keuangan Wajar dengan Pengecualian. Kondisi kesehatan 
finansial PT Rangau Abdinusa secara kumulatif 
menunjukan angka Solvabilitas cukup baik >100%, 
Rentabilitas positif. 

2.6.2.  Realisasi alokasi dana yang 

cukup berdasarkan laporan 
penata-usahaan keuangan 
yang dibuat sesuai dengan 

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

Sedang Realisasi anggaran kegiatan pengelolaan hutan selama 

periode tahun 2020 dan realisasi alokasi dana kegiatan 
tahun 2021 adalah sebesar 84,0 %, namun kegiatan 
penyediaan tenaga kerja (SDM) masih kurang pada bagian 

kursus dan diklat (hanya 50%), dan belum sesuai dengan 
pedoman pelaporan keuangan pemanfaatan hutan yang 
telah di audit oleh akuntan publik. 

2.6.3.  Realisasi alokasi dana yang 

proporsional 

Buruk Berdasarkan laporan keuangan akuntan publik tahun 2020 

terdapat alokasi dana yang tidak proporsional yaitu 
terdapat perbedaan yang tidak proposional antara semua 
kegiatan, pada perencanaan sebesar 26,18%, spare parts 

alat berat 29,41% untuk proposional yang paling besar, 
pembinaan hutan 7,25%, perlindungan dan pengamanan 
hutan 20,32% dan kelola sosial 5,17% proporsional paling 

kecil pembuatan jalan ranting 1,76%. 
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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 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 %. 

2.6.6.  Realisasi kegiatan fisik 
penanaman/pembinaan 
hutan 

Sedang Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan 
(penanaman) untuk realisasi luasan sebesar 83% dan 
untuk tingkat kualitas tegakan 73%, atau realisasi 

pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan hanya realisasi 
luasan yang telah diatas 80%, sedangkan untuk kualitas 
tegakan masih 73%. 

3. Kriteria Ekologi  

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

3.1.1. Luasan kawasan dilindungi Sedang Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen 
perencanaan yang ada, tetapi tidak seluruhnya sesuai 
dengan kondisi biofisiknya, hal ini dibuktikan adanya 
kawasan lindung yang penutupannya non hutan berupa 

belukar dan tanah terbuka. 

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

dikenali) 

Sedang Kawasan Lindung PT Rangau Abdinusa yang ditata baru 
mencapai 314,20 km (65,87%) dari total panjang 
keseluruhan 477,00 Km. 

3.1.3.  Kondisi penutupan kawasan 

dilindungi 

Sedang Berdasarkan hasil overlay Kawasan Lindung dengan Peta 

Citra Landsat 7 ETM+Band 543 Band Liputan 8 Juni 2021 
dan 23 Maret 2021, kondisi Kawasan Lindung yang 
berhutan mencakup 6.909,43 Ha (67,64%) dari total 

Kawasan Lindung seluas 10.206,83 Ha. 

3.1.4.  Pengakuan para pihak 

terhadap kawasan dilindungi 

Sedang Kawasan lindung PT Rangau Abdinusa telah diakui oleh 

para pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan karyawan, 
akan tetapi sosialisasi terhadap masyarakat baru 
dilaksanakan 4 Desa dari 7 Desa yang berada disekitar 

areal kerja PT Rangau Abdinusa. 

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 laporan pengelolaan kawasan lindung sesuai 
dengan dokumen RKU, akan tetapi terdapat 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 Kawasan Lindung 
non hutan sebagian belum dilaksanakan. 

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan 

3.2.1.  Ketersediaan prosedur 

perlindungan yang sesuai 
dengan jenis-jenis 
gangguan yang ada 

Sedang PT Rangau Abdinusa 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, 

akan tetapi sebagian dari SOP tersebut masih belum 
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mengacu kepada aturan Permen LHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016. 

3.2.2.  Sarana prasarana 
perlindungan gangguan 
hutan 

Sedang Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan sesuai 
dengan Peraturan Menteri LHK Nomor: P.32/Menlhk/ 
Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan akan tetapi jenis, jumlah dan fungsi 
sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang atau 
belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.   

3.2.3. SDM Perlindungan hutan Sedang PT Rangau Abdinusa memiliki SDM Perlindungan dan 
pengamanan hutan sebanyak 2 orang, tetapi personil 

tersebut belum kompetensi sehingga mendapatkan 
bantuan tenaga pengamanan dari Koramil dan dari 
Kapolsek, sehingga total tenaga perlindungan dan 

pengamanan hutan sebanyak 6 orang. 

3.2.4.  Implementasi perlindungan 

gangguan hutan (preemptif/ 
preventif/represif) 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah melakukan Kegiatan 

perlindungan dan mengimplementasi perlindungan dan 
pengamanan hutan tetapi belum seluruhnya sesuai dengan 
jenis – jenis gangguan yang ada sehingga masih terdapat 

penebangan ulin oleh masyarakat. 

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

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

Sedang Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air, tetapi tidak mencakup seluruh 
dampak terhadap tanah dan air seperti penanganan 
sampah dan limbah B3. 

3.3.2.  Sarana pengelolaan dan 

pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

Sedang Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air yang secara jumlah dan 
kualifikasinya belum seluruhnya. Sarana pengelolaan yang 
belum optimal yaitu Penguat tebing, terasering, sudetan, 

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

sungai. 

3.3.3.  SDM pengelolaan dan 

pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 

Sedang PT Rangau Abdinusa belum memiliki SDM Pembinaan 

hutan dan Kelola Lingkungan yang memiliki kualifikasi 
sebagai GANIS BINHUT, sesuai dengan P.70/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/10/2019. 

3.3.4.  Rencana dan implementasi 
pengelolaan dampak 

terhadap tanah dan air 
(teknis sipil dan vegetatif). 

Sedang Terdapat dokumen dan ada implementasi kegiatan 
pengelolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi PT 

Rangau Abdinusa belum melakukan pengelolaan sedimen 
trap, sudetan, guludan, Pengamanan tebing sungai, 
penanaman bekas jalan sarad, cover crop dan oil trap. 

3.3.5.  Rencana dan implementasi 
pemantauan dampak 

terhadap tanah dan air 

Sedang Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air, yang di implementasikan seperti 

pengukuran curah hujan, laju erosi, debit air sungai, 
inventarisasi flora dan fauna di KPPN dan KPSL. Dampak 
terhadap tanah dan air yang belum diimplementasikan PT 

Rangau Abdinusa yaitu pengujian kualitas tanah, 
pengamatan plankton, benthos dan nekton. 

3.3.6.  Dampak terhadap tanah dan 
air 

Sedang Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah dan 
air seperti penambahan BOD, Suspenden Soil, 

penambahan disolved soil dan Ph air sendiri masih di batas 
normal. Upaya pengelolaan sudah dilakukan oleh PT 
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Rangau Abdinusa, akan tetapi dampak terhadap 
kandungan tanah belum diketahui. 

3.4. Identifikasi species 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/ peraturan 
yang berlaku  

Sedang PT Rangau Abdinusa telah memiliki SOP identifikasi flora 
dan fauna dilindungi dan SOP tersebut sudah dilakukan 

revisi, akan tetapi masih belum mengacu kepada Peraturan 
Pemerintah yang diacu yaitu PP No 7 Tahun 1999 berubah 
menjadi PP No. 106 Tahun 2018, IUCN dan CITES masih 

mengacu kepada tahun 2009 belum disesuaikan dengan 
rilis terbaru Tahun 2020. 

3.4.2.  Implementasi kegiatan 
identifikasi 

Sedang Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna, akan 
tetapi belum mencakup seluruh jenis dan belum melakukan 

identifikasi flora atau fauna pada kawasan yang dilindungi 
(Sempadan Sungai dan Buffer Zone HL) dan belum 
mengklasifikasikan status perlindungannya berdasarkan 

IUCN dan CITES, serta Endemik di areal PT Rangau 
Abdinusa. 

3.5. Pengelolaan flora untuk:  

(1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.  

(2) Perindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah 

dan endemik. 

3.5.1.  Ketersedian prosedur 

pengelolaan flora yang 
dilindungi mengacu pada 
peraturan perundangan 
yang berlaku 

Sedang Terdapat prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup 

seluruh jenis yang dilindungi atau langka, terancam punah 
di areal PT Rangau Abdinusa, dan SOP tersebut masih 
belum spesifik pada kegiatan pengelolaan dari jenis-jenis 
flora dilindungi. 

3.5.2.  Implementasi kegiatan 

pengelolaan flora sesuai 
dengan yang direncanakan. 

Sedang Terdapat implementasi pengelolaan flora dilindungi dan / 

atau langka, jarang, terancam punah dan endemic tetapi 
tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi. 
Implementasi yang dilakukan yaitu pemasangan papan 

himbauan/larangan dan melakukan identifikasi flora dan 
fauna di areal kerja PT Rangau Abdinusa. 

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

dan endemik 

Sedang Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian flora 
dilindungi yang terdapat di areal PT Rangau Abdinusa 
akibat adanya proses produksi dan gangguan masyarakat. 

Meski terdapat gangguan terhadap kelestarian flora 
dilindungi tetapi PT Rangau Abdinusa telah melakukan 
upaya untuk menjaga kelestarian flora dilindungi yang ada 

di areal PT Rangau Abdinusa. 

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 

endemik 

3.6.1. Ketersedian prosedur 
pengelolaan fauna yang 
dilindungi mengacu pada 

peraturan perundangan 
yang berlaku, dan tercakup 
kegiatan perencanaan, 

Sedang Tersedia SOP Pengelolaan fauna PT Rangau Abdinusa 
tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi 
dan/langka, jarang terancam punah dan endemik. SOP 

yang tersedia juga belum disesuaikan dengan peraturan 
terbaru yaitu PP No 106 Tahun 2018, CITES dan IUCN. 
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pelaksana, kegiatan, dan 
pemantauan) 

3.6.2.  Realisasi pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan fauna 
sesuai dengan yang 

direncanakan 

Sedang Terdapat implementasi pengelolaan fauna, akan tetapi 
tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik yang 

terdapat di areal PT Rangau Abdinusa. 

3.6.3.  Kondisi species fauna 

dilindungi dan/atau jarang, 
langka dan terancam punah 
dan endemik 

Sedang Terdapat gangguan terhadap jenis fauna dilindungi 

dan/atau jarang langka dan terancam punah dari kegiatan 
proses produksi dan perburuan yang dilakukan oleh 
masyarakat, akan tetapi PT Rangau Abdinusa telah 

berupaya untuk menjaga kelestarian fauna dengan cara 
memasang papan larangan berburu satwa, 
mengalokasikan sebagian areal untuk kawasan lindung 

yang secara tidak langsung menjadi habitat satwa dan 
melakukan patroli keamanan hutan. 

4. Kreiteria Sosial  

4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin 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 

SDA/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 diantaranya berupa: (1) SK 
SK.170/MENHUT-II/2009 yang diadendum dengan 

SK.575/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018, dan adendum 
kedua melalui SK.1471/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021; 
(2) Dokumen AMDAL; (3) RKUPHHK-HA Periode 2020 – 

2029; (4) RKT Periode 2021 – 2022. 

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 tahun 2022 yang ditandatangani oleh direktur (Leo 
Lardus Marinus) tanggal 09 Februari 2022, 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 07.06 Tentang 

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP 07.07 
Tentang Distribusi Insentif, SOP 07.08 Tentang Pembuatan 
Perjanjian dengan Masyarakat. SOP-SOP tersebut 

merupakan revisi-1 tahun 2022 (9 februari 2022). SOP 
ditandatangani oleh Leo Lardus Marinus selaku Direktur. 
Dokumen tersebut lengkap, legal, dan jelas. 
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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 perluasan areal berdasarkan SK.575/ 

MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018 belum dilakukan 
penatabatasan. Dengan demikian persetujuan para pihak 
atas areal kerja PT Rangau Abdinusa baru Sebagian. 

4.1.5.  Terdapat persetujuan para 
pihak atas luas dan batas 

areal kerja IUPHHK/KPH 

Sedang Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak atas luas 
dan batas areal kerja PT Rangau Abdinusa, dimana untuk 

areal PT Rangau Abdinusa sesuai SK 170/MENHUTII/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 perluasan sesuai SK adendum No. 575/MENLHK/ 
SETJEN/PHPL0/12/2018 belum melakukan kegiatan tata 

batas, dan persetujuan para pihak 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 sosial pemegang izin 
sesuai dengan peraturan-
perundangan yang relevan. 

Baik PT Rangau Abdinusa memiliki sebagian dokumen yang 
tanggung jawab sosial perusahaan, berupa dokumen 

AMDAL, RKU, dan RKT. Mekanisme penyaluran tanggung 
jawab sosial terdapat dalam Dokumen SOP Bina Desa 
Nomor: 07.01 Revisi-1 Tahun 2022. 

4.2.2.  Ketersediaan mekanisme 
pemenuhan kewajiban 

sosial 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 2022 
dan ditandatangani Leo Lardus Marinus 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 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 selama tahun 2021 dan 2022. Hal 
ini diperkuat dengan penjelasan Wakil Manajemen 
(Rahmat Setiawan) dan Camp Manager PT Rangau 

Abdinusa (M. Hawasil Yusuf). 

4.2.4.  Realisasi pemenuhan 
tanggung jawab sosial 
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 
selama periode tahun 2021 dan 2022. PT Rangau Abdinusa 
telah mengimplementasikan seluruh tanggung jawab sosial 

dengan baik, meliputi bantuan PMDH, peningkatan 
ekonomi masyarakat lokal, serta pendokumentasian bukti 
bukti kegiatan sosial dengan baik. 

4.2.5.  Ketersediaan laporan/ 
dokumen terkait 
pelaksanaan tanggung 

Baik Unit Manajemen PT Rangau Abdinusa telah 
mendokumentasikan pelaksanaan tanggung jawab sosial 
termasuk ganti rugi dalam bentuk laporan seluruh kegiatan 

pemberdayaan masyarakat desa hutan (PMDH)/Kelola 



 

 

  LASER-317b-00 

   

 

 Halaman  16 

KRITERIA/ 

INDIKATOR/VERIFIER 
NILAI* RINGKASAN JUSTIFIKASI 

jawab sosial pemegang izin 
termasuk ganti rugi. 

Sosial periode RKT 2021 - 2022, berupa dokumen bukti 
bukti berita acara pembayaran, foto-foto kegiatan Kelola 
Sosial/Bina Desa, yang menggambarkan secara jelas 

seluruh kegiatan di lapangan dan dapat menggambarkan 
proses pencapaian kegiatan sosial di seluruh desa 
terdekat/desa binaan. 

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 telah menyusun Laporan Hasil Survey 
Lapangan Identifikasi Karakteristik PBPH PT Rangau, 
Januari 2022 dan Laporan Hasil Survey Lapangan 

Identifikasi Kegiatan Masyarakat di Areal PBPH PT Rangau 
Abdinusa, April 2022 yang menyajikan data secara umum 
dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 

masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 
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 
periode 2020 - 2029, dan Rencana Kerja Tahunan PT 

Rangau Abdinusa tahun 2021 dan 2022. 

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 Berdasarkan telaah dokumen PT Rangau Abdinusa 
ditemukan bukti implementasi sebagian besar (≥50%) 

kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh PT 
Rangau Abdinusa. Bukti-bukti ini berupa direalisasikannya 
kegiatan kelola sosial selama periode 2021 dan 2022. 

4.3.5.  Keberadaan 
dokumen/laporan mengenai 
pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak 

Baik Terdapat bukti bukti realisasi kegiatan CSR/Kelola Sosial 
selama periode 2021 dan 2022 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 sampai dengan tahun 2022 
yang disusun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Perdirjen PHPL) 
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Nomor: P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 tentang Pedoman 
Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik. PT Rangau 
Abdinusa juga memiliki peta sebaran konflik di areal PT 

Rangau Abdinusa namun belum meliputi seluruh desa-desa 
disekitar areal kerja. 

4.4.3.  Adanya kelembagaan 
resolusi konflik yang 
didukung oleh para pihak 

Sedang Tersedia organisasi untuk mengelola konflik yang 
diperbaharui tanggal 09 Februari 2022, ditandatangani 
oleh Direktur PT Rangau Abdinusa (Leo Lardus Marinus) 

yang diantaranya terdiri dari manager camp, Kabag. 
PMDH, Humas, Tokoh masyarakat, Kepala Desa dan Camat 
Murung. Namun kelembagaan tersebut belum cukup 

memadai untuk mengelola konflik di seluruh areal kerja PT 
Rangau Abdinusa baik dari segi SDM maupun pendanaan. 

4.4.4.  Ketersediaan dokumen 
proses penyelesaian konflik 
yang pernah terjadi 

Baik PT Rangau Abdinusa telah mendokumentasikan seluruh 
proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi sampai 
dengan tahun 2021. Dokumen tersebut diantaranya 

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 tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan. 

4.5.2.  Adanya rencana dan 

realisasi pengembangan 
kompetensi tenaga kerja 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah merencanakan memberikan 

pelatihan kepada tenaga teknis untuk tahun 2021 dan 
2022, namun PT Rangau Abdinusa belum merealisasikan 
seluruh rencana pelatihan karyawan tersebut. 

4.5.3.  Dokumen standar jenjang 
karir dan implementasinya 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah menyajikan dokumen standar 
jenjang karir dan baru sebagian (minimal 50%) 

diimplementasikan. 

4.5.4.  Adanya dokumen tunjangan 
kesejahteraan karyawan 
dan implementasinya 

Sedang PT Rangau Abdinusa telah berupaya merealisasikan 
seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan, meliputi gaji, 
tunjangan jabatan, fasilitas camp pekerja, makan, dll. PT 
Rangau Abdinusa telah menyediakan fasilitas kesehatan 

berupa Kotak P3K dan pos kesehatan darurat di camp, 
namun fasilitas Kesehatan tersebut masih belum memadai 
dan perlu ditingkatkan. 

B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan 

K.1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. 

1.1.1 Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan 
izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. 

a. Dokumen legal terkait 
perizinan usaha (SK IUPHHK) 

Memenuhi PT Rangau Abdinusa telah memperoleh IUPHHK-HA 
berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

SK.170/Menhut-II/2009, Tanggal 14 April 2009 tentang 
Pemberian IUPHHK-HA kepada PT Rangau Abdinusa 
seluas ±29.920 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah, 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri LHK 
Nomor SK.575/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2018 tanggal 
17 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Menteri Kehutanan Nomor SK.170/MENHUT-II/2009 
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tentang Pemberian IUPHHK-HA Kepada PT Rangau 
Abdinusa seluas ± 29.920 Ha di Provinsi Kalimantan 
Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
SK.1471/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 tanggal 31 
Desember 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.170/Menhut-

II/2009 Tanggal 14 April 2009 tentang Pemberian 
IUPHHK-HA kepada PT Rangau Abdinusa Seluas ± 29.920 
Ha di Provinsi Kalimantan Tengah. Luas areal kerja PT 

Rangau Abdinusa ± 53.295 Ha dengan jangka izin 45 
tahun. 

SK PBPH PT Rangau Abdinusa (termasuk perubahannya) 

berserta lampirannya tersedia lengkap dan absah, proses 
perizinannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
dan lokasi areal telah sesuai dengan peruntukan kawasan. 

b. Bukti pemenuhan kewajiban 
Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu (IIUPHHK). 

Memenuhi PT Rangau Abdinusa telah membayar kewajiban Iuran 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) 

sesuai dengan SPP Nomor: S.452/VI-BIKPHH/2009 yaitu 
sebesar Rp. 3.366.000.000 dan SPP Iuran Izin Usaha 
Pemanfaatan Hutan (IIUPH) Nomor S.187/PHPL/IPHH/ 

HPL.4/3/2018 sebesar Rp. 4.207.500.000,00. 

c. Penggunaan kawasan yang 
sah di luar kegiatan IUPHHK 
(jika ada). 

Memenuhi Tersedia data dan informasi yang cukup terkait dengan 
penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK 
di dalam areal kerja PT Rangau Abdinusa yaitu adanya 
IPPKH dan pembangunan Jalan Nasional Wilayah II 

Provinsi Kalimantan Tengah yang berlokasi pada Blok II 
areal kerja PBPH PT Rangau Abdinusa. 

P.2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah. 

K.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 (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. 

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, 
RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta 
lampirannya yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 
berwenang, meliputi : 

• Dokumen RKUPHHK/RPKH & 
lampirannya yang disusun 
berdasar-kan IHMB/risalah 
hutan dan dilaksanakan oleh 

Ganis PHPL Timber Cruising 
dan/atau Canhut. 

• Dokumen RKT/RTT yang 
disusun berdasarkan 
RKU/RPKH dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 
atau yang disahkan secara 
self approval 

• Peta rencana penataan areal 
kerja yang dibuat oleh Ganis 
PHPL Canhut. 

Memenuhi ▪ PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen 
RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode Tahun 2020 – 
2029 yang telah disetujui melalui Keputusan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 
SK.10240/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2019 tanggal 
20 Desember 2019, ditandatangani a.n. Menteri LHK, 

oleh Plt. Direktur Jenderal PHPL (Dr. Ir. Bambang 
Hendroyono, MM). 

▪ PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen 

RKTUPHHK-HA tahun 2021 yang disahkan melalui 
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor: 522/37/II.2/Dishut 
tanggal 10 Februari 2021 tentang Persetujuan 

RKTUPHHK-HA Tahun 2021. 

▪ PT Rangau Abdinusa telah memiliki dokumen RKTPH 
tahun 2022 yang disusun secara mandiri (self-
approval) melalui SICAKAP dan disahkan berdasarkan 
Keputusan Direktur PT Rangau Abdinusa Nomor : 
01/SK/RAN-PLK/2022 Tanggal 08 Februari 2022 

Tentang Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan 
Tahun 2022 Atas Nama PT Rangau Abdinusa. 

▪ Dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan RKTPH 

Tahun 2022 telah dilengkapi dengan Peta Skala 1 : 
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50.000, yang dibuat oleh Tenaga Profesional Bidang 
Kehutanan (Rahmat Setiawan, No.Reg : 
01200002152), dan disahkan oleh pejabat berwenang 

dan/atau secara self-approval. 

▪ Hasil telaah dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan 
RKTPH Tahun 2022 beserta lampirannya, 
menunjukkan bahwa dokumen tersebut disusun 

berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 
Periode 2020-2029, dan kelengkapan serta 
keabsahannya telah terpenuhi. 

b. Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 
Kerja/RTT dan bukti 
implementasinya di lapangan. 

Memenuhi Tersedia peta yang menggambarkan areal yang tidak 

boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar, 
dan keberadaan areal tersebut terbukti di lapangan dan 
lokasinya sesuai dengan Peta RKTUPHHK-HA tahun 2021 
dan RKTPH 2022. 

Terdapat penandaan di lapangan diantaranya berupa 
papan nama lokasi, tanda batas dan rintisan batas. 
Terdapat juga beberapa papan himbuan dan larangan 

terkait pengelolaan kawasan lindung dan lingkungan. 

c. Penandaan lokasi blok 
tebangan/ blok RKT/petak RTT 
yang jelas di peta dan terbukti 

di lapangan. 

Memenuhi Tersedia peta kerja RKTUPHHK-HA PT Rangau Abdinusa 
tahun 2021 dan RKTPH tahun 2022 yang disahkan oleh 
pejabat berwenang dan/atau secara self approval oleh 

Direktur PT Rangau Abdinusa, dimana blok tebangan yang 
disetujui ditandai dengan stempel/cap. 

Lokasi blok dan petak tebangan di lapangan sesuai 
dengan peta yang disahkan, dan bukti-bukti penandaan 

blok dan petak di lapangan terlihat jelas. 

K.2.2 Adanya rencana kerja yang sah. 

2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

a. Dokumen Rencana Kerja 

Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa 
dalam proses) dengan 

lampiran-lampirannya. 

Memenuhi PT Rangau Abdinusa memiliki dokumen RKUPHHK-HA 

Berbasis IHMB Periode 2020-2029 yang telah disetujui 
melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor: SK.10240/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 

12/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Persetujuan 
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2020 s/d 2029 Atas 
Nama PT Rangau Abdinusa, yang ditandatangani a.n. 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Plt. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dr. 
Ir. Bambang Hendroyono, MM). 

Proses penyusunan dan pengesahaan RKUPHHK-HA PT 

Rangau Abdinusa telah sesuai dengan ketentuan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

b. Kesesuaian lokasi dan volume 
pemanfaatan kayu hutan 
alam pada areal penyiapan 

lahan yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri. 

Not 
Applicable 

PT Rangau Abdinusa merupakan pemegang IUPHHK-HA 
atau PBPH untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu 
hutan alam, sehingga tidak terdapat kegiatan 

pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan 
lahan untuk pembangunan hutan tanaman industry. 

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat. 

K.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. 
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Dokumen LHP yang telah 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang. 

Memenuhi ▪ Tersedia lengkap dokumen LHP PT Rangau Abdinusa 
selama periode April 2021 s.d. November 2022 yang 
telah disahkan oleh petugas yang berwenang dengan 

jumlah total produksi (LHP) adalah sebanyak 9.834 
batang dengan volume sebesar 43.628,27 m3. LHP 
diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH dan disahkan oleh 
petugas pembuat LHP a.n. Suprapdi (No.reg: 

04200002454), sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

▪ Hasil uji petik antara dokumen LHP dengan fisik kayu 

bulat di TPK Hutan Sei Anyam dan TPK Antara Malasan 
menunjukan bahwa dokumen LHP sesuai dengan fisik 
kayu. 

▪ Nomor batang di LHP dapat ditemukan di 
lapangan/petak tebangan. 

3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. 

Surat keterangan sahnya hasil 
hutan dan lampirannya dari: 

• TPK hutan ke TPK Antara, 

• TPK hutan ke industri primer 
dan/atau penampung kayu 

terdaftar, 

• TPK Antara ke industri primer 
hasil hutan dan/atau 

penampung kayu terdaftar. 

Memenuhi ▪ Seluruh kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan Sei 
Anyam ke TPK Antara Malasan, dan dari TPK Antara 
Malasan ke Industri, serta dari TPK Antara Baratu ke 

TPK Antara Malasan, dan dari TPK Antara Teluk Subak 
ke TPK Antara Malasan selama periode April 2021 s.d. 
November 2022 telah dilindungi dengan dokumen 

SKSHHK sesuai ketentuan. 

▪ Hasil uji petik persediaan kayu pada masing-masing 
TPK Hutan dan TPK Antara yang tercantum dalam 
LMKB masing-masing TPK sesuai dengan dokumen 

pendukungnya (LHP, SKSHH, DKDS terkait) pada 
periode yang sama. 

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. 

a. Tanda-tanda PUHH/ barcode 
pada kayu dari pemegang 
IUPHHK-HA bisa dilacak 

balak. 

Memenuhi Tanda-tanda PUHH/ID Barcode pada kayu bulat PT 
Rangau Abdinusa telah sesuai dengan dokumen dan 
dapat di lacak balak hingga ke petak tebangan. 

b. Identitas kayu diterapkan 
secara konsisten oleh 
pemegang izin. 

Memenuhi PT Rangau Abdinusa telah melaksanakan sistem 
penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan 
menerapkan tanda-tanda PUHH (ID-barcode) pada setiap 
kayu bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran 

kayu dapat dilakukan. 

3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK. 

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar 

Hasil Hutan (DHH) untuk hutan 
alam, dan arsip FAKB dan 
lampirannya untuk hutan 

tanaman. 

Memenuhi ▪ Tersedia arsip dokumen SKSHHK dan lampiran DK 

yang lengkap dan sah selama periode April 2021 s.d. 
November 2022 untuk pengangkutan kayu dari TPK 
Hutan ke TPK Antara, dari TPK Antara ke TPK Antara, 

serta dari TPK Antara ke Tujuan Pembeli/Industri. 

▪ Seluruh dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Sei Anyam 
ke TPK Antara Malasan diterbitkan oleh P2SKSHHK 

a.n. Johansyah (No.reg: 04210001899); SKSHHK dari 
TPK Antara Malasan ke Industri, dari TPK Antara 
Baratu dan TPK Antara Teluk Subak ke TPK Antara 

Malas diterbitkan oleh R.J. Ardiansyah (No.reg: 
04200001731). 

▪ SKSHHK di TPK Antara Malasan, Baratu, dan Teluk 

Subak diterima dan diverifikasi melalui aplikasi SIPUHH 
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dan dituang dalam DPKB oleh P3KB a.n. Suprapdi 
(No.reg: 04200002454). 

K.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 atau Provisi Sumber Daya Hutan 
(PSDH). 

a. Dokumen SPP (Surat Perintah 
Pembayaran) DR dan/atau 
PSDH telah diterbitkan 

Memenuhi Dokumen tagihan/SPP PSDH dan DR yang diterbitkan 
atas LHP PT Rangau Abdinusa selama periode April 2021 
s.d. November 2022 telah sesuai dengan jumlah dan 

volume kayu yang di-LHP-kan, baik menurut kelompok 
jenis, volume maupun tarif yang berlaku. Dimana, tagihan 
PSDH sebesar Rp. 3.493.104.330 dan DR sebesar USD 

712.113,89 untuk volume kayu sebesar 43.628,27 m3. 

b. Bukti Setor DR dan/atau 

PSDH. 

Memenuhi PT Rangau Abdinusa telah melunasi kewajiban 

pembayaran PSDH dan DR periode April 2021 s.d. 
November 2022 sesuai dengan dokumen tagihan/SPP 
yang diterbitkan yaitu PSDH sebesar Rp. 3.493.104.330 

dan DR sebesar USD 712.113,89. 

c. Kesesuaian tarif DR dan 

PSDH atas kayu hutan alam 
(termasuk hasil kegiatan 
penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan 
tanaman) dan kesesuaian 
tarif PSDH untuk kayu hutan 

tanaman. 

Memenuhi Pembayaran PSDH dan DR PT Rangau Abdinusa selama 

periode April 2021 s.d. November 2022 telah sesuai 
dengan dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai 
dengan tarif. 

K.3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau. 

3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar 

Pulau Terdaftar (PKAPT). 

Dokumen PKAPT Not 
Applicable 

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Pedagang Kayu Antar 

Pulau, dokumen PKAPT tidak diwajibkan/dipersyaratkan 
lagi. 

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

Dokumen yang menunjukkan 
identitas kapal. 

Memenuhi Setiap pengapalan kayu bulat PT Rangau Abdinusa baik 
ke TPK Antara maupun ke Industri selama periode April 

2021 s.d. November 2022 menggunakan kapal yang 
berbendera Kebangsaan Indonesia. 

K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. 

3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal. 

Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

Memenuhi Seluruh kayu bulat PT Rangau Abdinusa selama periode 

April 2021 s.d. November 2022 yang telah di-LHP-kan 
telah menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan. 
Tanda V-Legal juga dibubuhkan pada dokumen SKSHHK. 

P.4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

K.4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan 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. 
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4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku 
meliputi seluruh areal kerjanya. 

Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/ 
RKL-RPL. 

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.  

PT Rangau Abdinusa telah memperoleh izin lingkungan 
sesuai keputusan Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan 
Tengah Noor 570/24/LH-SKKL/XII/DPMPTSP-2017 

tanggal 29 Desember 2017. 

4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk 
mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. 

a. Dokumen RKL dan RPL 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 disusun mengacu 

kepada dokumen ANDAL telah disahkan oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 
2017. 

b. Bukti pelaksanaan 
pengelolaan dan pemantauan 

dampak penting aspek fisik-
kimia, biologi dan sosial. 

Memenuhi Kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (aspek 
fisik, kimia, biologi, dan sosial) yang dilaksanakan oleh PT 

Rangau Abdinusa selama periode April 2021 s.d. 
November 2022, sebagian besar telah sesuai dengan 
rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan 

dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL PT Rangau 
Abdinusa yang disahkan oleh pejabat berwenang. 

PT Rangau Abdinusa telah menyusun laporan realisasi 

RKL-RPL semester I dan II tahun 2021, semester I tahun 
2022, dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. 

P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. 

K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3. 

a. Pedoman/prosedur K3 Memenuhi PT Rangau Abdinusa telah memiliki Prosedur Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor SOP 08.01 Revisi 1 
tanggal 09 Februari 2022. Dalam pelaksanaan 
implementasi kegiatan K3 di lapangan, PT Rangau 

Abdinusa telah membentuk Panitia Pengurus Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (P2K3) ditetapkan oleh Manager 
Camp PT Rangau Abdinusa tanggal 05 Juni 2021 dan 

diperbaharui pada tanggal 05 Juni 2022. 

b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi PT Rangau Abdinusa telah secara konsisten menyediakan 
peralatan dan perlengkapan K3 sesuai dengan kebutuhan 
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dan berfungsi baik dan tidak kadaluarsa, seperti:  APD 
bagi karyawan, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), kotak 
P3K dan persediaan obat-obatan yang memadai. Di 

sekitar Basecamp Sei Anyam serta areal kerja PT Rangau 
Abdinusa terdapat rambu-rambu/ himbauan K3, serta di 
sepanjang jalan angkutan terdapat rambu-rambu jalan. 

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Tersedia laporan kecelakaan kerja PT Rangau Abdinusa 
periode bulan April 2021 s.d. November 2022, dimana 

selama periode tersebut, tidak terdapat kejadian 
kecelakaan kerja (nihil). 

Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang 

dilakukaan PT Rangau Abdinusa diantaranya adalah 
dengan penyediaan APD bagi karyawan, pemasangan 
rambu-rambu K3, dan menjaga kondisi jalan angkutan 
kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasiona, serta 

melalui penerapan program K3. 

K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 

5.2.1Kebebasan berserikat bagi pekerja. 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (Auditee) yang 
membolehkan untuk membentuk 
atau terlibat dalam kegiatan 

serikat pekerja. 

Memenuhi Sampai dengan pelaksanaan Penilikan ke-1 tahun 2022 

ini, pada PT Rangau Abdinusa masih belum terdapat 
organisasi serikat pekerja.  

PT Rangau Abdinusa telah memberikan kebebasan 

kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam 
kegiatan serikat pekerja melalui Surat Pernyataan 
bermaterai Nomor 06/RAN-PH/SP/I/2020 tanggal 02 
Januari 2020 dan diperbaharui dengan Surat Pernyataan 

Nomor 37A/RAN-PH/SP/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022. 
Hasil wawancara dengan beberapa perwakilan karyawan 
disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi 

karyawan PT Rangau Abdinusa. 

5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 

Ketersediaan Dokumen KKB atau 

PP 

Memenuhi PT Rangau Abdinusa telah memiliki Peraturan Perusahaan 

(PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK 
Nomor: KEP.1381.A/HI.03/XI/NAKERTRANS/2020 tanggal 

11 Nopember 2020 tentang Pengesahan PP PT Rangau 
Abdinusa dengan berlaku sampai dengan 12 Nopember 
2022. Saat ini PT Rangau Abdinusa dalam proses 

perpanjangan pengesahaan PP di Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah. 

5.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). 

Pekerja yang masih di bawah 
umur 

Memenuhi PT Rangau Abdinusa tidak mempekerjakan tenaga kerja 
yang masih di bawah umur. Karyawan termuda yaitu 
Windra, tanggal lahir 15 Februari 2003 (19 tahun), 
jabatan Helper Chainsaw. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Manager Camp, PT Rangau Abdinusa tidak akan 
mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur, dan 
salah satu persyaratan administrasi dalam penerimaan 

tenaga kerja adalah KTP. 
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