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Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL  
PT Lestari Asri Jaya 

 
I. Identitas LP-PHPL : 

a. Nama LP-PHPL :  PT Global Resource Sertifikasi 
b. No. Akreditasi KAN :  LPPHPL-017-IDN 
c. Alamat Kantor :  Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, 

Tangerang Selatan, Banten 15313 
d. Telp./Fax :  021-7562345 
e. Website dan Email :  www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id  

 
II. Identitas Auditee : 

a. Nama IUPHHK-HA :  PT LESTARI ASRI JAYA 
b. SK IUPHHK-HA :  SK. 430/Menhut-II/2006, 29 Agustus 2006 
c. Luas Areal :  ± 43.880 Ha 
d. Alamat Kantor Pusat :  Wisma Barito Pacific 

Jalan Letjend S. Parman Kav 62-63 Jakarta 
e. Waktu Pelaksanaan :  12 – 19 Oktober 2020 

  
III. Tahapan Kegiatan : 

 
Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

Koordinasi dengan Instansi 
Kehutanan 

- Mengirimkan surat 
pengantar penilikan II 
PHPLPT Lestari Asri Jaya Ke 
Dinas Kehutanan dan BPHP 
Provinsi Jambi 
menggunakan jasa 
pengiriman. 

Pertemuan Pembukaan Senin, 12 Oktober 2020  
Via Daring (Aplikasi Zoom 

Meeting) 

Pertemuan pembukaan 
dihadiri oleh Camp Manajer 
dan jajaran manajemen  
PT LAJ. 
Tim Auditor menyampaikan 
maksud dan tujuan Audit, 
kelanjutan perbaikan pada 
saat penilikan I PHPL PT LAJ 
2019, serta kerahasiaan dan 
ketidakberpihakan Tim 
Auditor PT GRS. 
Tim Auditor meminta surat 
tugas manajemen 
representative dari  
PT LAJ untuk Penilikan II. 
Tim Auditor dan MR PT LAJ 
menandatangani daftar 
hadir. 

http://www.global-resource.co.id/
mailto:info@global-resource.co.id
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Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

Verifikasi Dokumen Senin – Selasa,  
12 – 20 Oktober 2020 

Via Daring (Aplikasi Zoom 
Meeting, Aplikasi 

Timestamp, Video Call 
Aplikasi Whatsapp) 

Verifikasi Dokumen semua 
indikator dan kriteria dari 
Aspek Prasyarat, Produksi, 
Ekologi, Sosial, dan VLK 
berdasarkan Lampiran 1.1 
dan Lampiran 2.1 Perdirjen 
PHPL Nomor 
P.14/PHPL/SET/4/2016. 

Observasi Lapangan Selasa – Selasa,  
13 – 20 Oktober 2020 

Via Daring (Aplikasi Zoom 
Meeting, Aplikasi 

Timestamp, Video Call 
Aplikasi Whatsapp) 

Verifikasi Lapangan 
meliputi berdasarkan bukti 
yang diberikan berdasarkan 
foto lapangan tentang: 
Prasyarat: 
 Verifikasi batas areal 

kerja 
 Verifikasi ladang/kebun 

masyarakat 
 Atribut visi dan misi 

perusahaan di lapangan 
Produksi: 
 Verifikasi blok dan petak 

RKT 2019 dan 2020 
 Verifikasi kegiatan THPB 
 Pengamatan potensi 

tegakan, permudaan, 
kerusakan tegakan 
tinggal dan FE 

 Verifikasi PUP dan KB 
 Verifikasi kegiatan 

implementasi RIL 
Ekologi 
 Verifikasi penanaman 

bekas jalan sarad, 
penanaman bekas TPn, 
penanaman KKJ, 
indentifikasi flora dan 
fauna di KPPN 

 Verifikasi penataan 
kawasan lindung berupa 
Sempadan Sungai, KPPN, 
Buffer Zone dll. 

 Verifikasi kegiatan dan 
sapras pengamanan dan 
perlindungan hutan 
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Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

 Verifikasi kegiatan dan 
sapras pemantauan dan 
pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air 

 Verifikasi pengelolaan 
flora dan fauna 
dilindungi di kawasan 
lindung 

Sosial : 
 Verifikasi ladang/kebun 

masyarakat 
 Verifikasi aktivitas 

masyarakat lokal di 
dalam areal 

 Verifikasi pengelolaan 
konflik 

 Verifikasi distribusi 
manfaat fasilitas umum 
di camp terhadap 
masyarakat sekitar 

 Observasi Desa 
VLK 

 Verifikasi kayu log di 
logpond 

 Verifikasi batas blok dan 
petak 2019 dan 2020 

 Verifikasi tunggak dan 
kayu log di blok/petak 
tebangan, TPn dan TPK 
hutan) 

 Verifikasi Kawasan 
Lindung 

 Verifikasi pelaksanaan 
dan atribut K3. 

Pertemuan Penutup Kamis, 20 Agustus 2020 
Via Daring (Aplikasi Zoom 

Meeting) 

Pertemuan penutup 
dihadiri oleh Camp Manajer 
dan jajaran manajemen PT 
LAJ. 
Tim Auditor menyampaikan 
hasil temuan terkait 
verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan pada 
Penilikan II PHPL PT LAJ. 
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Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

Tim Auditor dan MR 
menandatangani daftar 
hadir. 

Koordinasi Dengan Instansi 
Kehutanan 

- - 

Pengambilan Keputusan Selasa, 27 Oktober 2020 
Kantor LPPHPL PT GRS 

a. PT LAJ mendapatkan 
predikat BAIK 
berdasarkan Rapat 
Pengambilan Keputusan 
Hasil Penilaian Kinerja 
PHPL sesuai Lampiran 1.1 
dan 2.1 Perdirjen 
P.14/PHPL/SET/4/2/2016. 

b. Menerbitkan SK 
Keputusan dan Sertifikat 
Hasil Penilikan II Penilaian 
Kinerja PHPL PT LAJ 
2020. 

 
IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilikan II PHPL PT LAJ : 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
1. PRASYARAT 

1.1 Kepastian Kawasan 
Pemegang Izin dan 
Pemegang Hak 
Pengelolaan 

1.1.1 IUPHHK HTI PT Lestari Asri Jaya memiliki 
bukti ijin dan legalitas dalam 
operasionalnya meliputi akta pendirian 
perusahaan dan perubahannya, SK 
IUPHHK-HTI dan dokumen perizinan 
lainnya antara lain Nomor Induk 
Berusaha.  Terdapat dokumen 
perencanaan (RKUPHHK-HTI dan 
RKTUPHHK-HTI) beserta peta 
lampirannya serta dokumen Penataan 
Batas areal kerja berupa Pedoman Tata 
Batas Pernyataan No. 010/LAJ-
DIR/III/2015 tanggal 6 Maret 2015, 
Instruksi kerja Tata batas  Nomor: 
Ins.08/BPKH.XIII-3/2016 tanggal 07 April 
2016, Berita Acara pelaksanaan 
Penataan Batas areal IUPHHK-HTI PT 
LAJ dan batas persekutuan (untuk Blok 
I, II, III dan IV, ), Laporan Hasil 
Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri 

Baik (3) 



 

PR-01.rev10/F.24-GRS/PHPL/2019  5 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Areal Kerja IUPHHK-HTI PT LAJ dan 
Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HT 
PT Wana Mukti Wisesa PT Tebo Multi 
Agro di Kabupaten Tebo  Nomor : 
Lap.02/BPKH.XIII/2018 tahun 2018 

1.1.2 IUPHHK HTI PT Lestari Asri Jaya telah 
menyelesaikan tata batas seluruh areal 
kerjanya sepanjang 333.027 meter dan 
telah temu gelang  (100%) namun SK 
Penetapan/pengukuhan  Batas PT LAJ 
dari Menteri Linkungan Hidup dan 
Kehutanan belum terbit 

Sedang (2) 

1.1.3 IUPHHK HTI PT Lestari Asri Jaya telah 
melaksanakan dan menyelesaikan tata 
batas areal kerjanya dan memperoleh 
pengakuan dari sebagian para pihak.  
Hal ini ditunjukkan dengan adanya 
Berita Acara Tata Batas (BATB) yang 
telah ditanda tangan oleh para pihak, 
namun berdasarkan Laporan Pemetaan 
Potensi Dan Resolusi Konflik Tahun 2019 
masih terdapat potensi konflik berupa 
perambahan, pemukiman, jual beli 
lahan, illgal logging, reclaim lahan yang 
secara keseluruhan terdapat penurunan 
status potensi konflik  dan pengurangan 
luas potensi konflik 

Baik (3) 

1.1.4 Tidak terdapat perubahan fungsi 
kawasan IUPHHK-HTI PT Lestari Asri 
Jaya sehingga verifier ini menjadi Not 
Applicable 

NA (-) 

1.1.5 IUPHHK PT Lestari Asri Jaya telah 
mendata penggunaan kawasan di luar 
sektor kehutanan di areal kerjanya 
seperti adanya pemukiman, lahan atau 
kebun di dalam areal yang 
diklasifikasikan  kegiatan tanpa ijin dan 
melaporkannya ke instansi berwenang 
namun pendataan ladang dan 
pemiliknya belum seluruhnya adapun 
upaya-upaya mencegah semakin 
meluasnya  penggunaan areal tanpa ijin 
telah dilakukan secara persuasif 

Sedang (2) 

1.2 Komitmen pemegang 
izin   

1.2.1 IUPHHK – HTI PT Lestari Asri Jaya telah 
memiliki Visi dan Misi yang ditetapkan 
berdasarkan surat keputusan Direktur 

Baik (3) 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Utama dan sesuai dengan kerangka 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 
yang mencakup kelestarian produksi, 
sosial dan lingkungan 

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah 
dilakukan pada internal karyawan (level 
pemegang izin) secara langsung pada 
tanggal 23 Maret 2020 dan secara tidak 
langsung dengan menempel dokumen 
visi misi pada beberapa lokasi disekitar 
areal kerja IUPHHK –HTI PT Lestari Asri 
Jaya serta pada Name Tag karyawan.  
Sosialisasi Visi misi Perusahaan kepada 
masyarakat tahun 2020 dilaksanakan 
kepada masyarakat desa Teluk Kuali, 
Napal Putih, Malako Intan, Muara 
Sekalo, Suo-Suo, Tebo Ulu tetapi belum 
ke semua desa terdampak kegiatan PT 
LAJ yang dilengkapi dokumen Berita 
Acaranya 

Baik (3) 

1.2.3 PT Lestari Asri Jaya telah 
mengimplementasikan PHL berupa 
kegiatan-kegiatan penataan kawasan, 
perencanaan, penanaman, 
pemeliharaan tanaman, perlindungan 
dan pengamanan hutan, pengelolaan 
lingkungan, pembinaan SDM dan kelola 
sosial namun belum seluruhnya 
terlaksana dan sesuai dengan visi dan 
misi PHL antara lain realisasi kegiatan 
penanaman tahun 2019 sebesar 7,4%, 
realisasi  penandaan kawasan lindung 
sebesar 71% dan penutupan tegakan 
kawasan lindung sebesar 16% 

Sedang (2) 

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 Lestari Asri Jaya berupa 
sarjana kehutanan telah memenuhi 
Sedangkan Keberadaan GANIS-PHPL 
belum memenuhi ketentuan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan nomor 
P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 
Tanggal 10 Desember 2019  yaitu belum 
ada Ganis PHPL Nenhut yang 
mengevaluasi kegiatan PWH baik 

Sedang (2) 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
perencanaan, pembuatan dan pasca 
tebangan 

1.3.2 IUPHHK HTI PT Lestari Asri Jaya memiliki 
komitmen dalam upaya peningkatan 
kompetensi sesuai kebutuhannya pada 
saat yaitu  realisasi peningkatan 
kompetensi SDM untuk periode periode 
Oktober 2019 s/d September 2020 
adalah 100%  namun Rencana pelatihan 
tidak mengacu kepada kebutuhan 
bidang Ganis PHPL yang belum ada yaitu 
tidak ada rencana pelatihan Ganis  
Nenhut yang mengontrol kegiatan PWH 

Sedang (2) 

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan IUPHHK HTI 
PT Lestari Asri Jaya tersedia lengkap 
antara lain dokumen Perjanjian Kerja 
Bersama, Serikat pekerja yaitu SBSI PT 
LAJ, Surat perjanjian kerja karyawan, SK 
Promosi karyawan, wajib lapor 
ketenagakerjaan tahun 2019, dokumen 
kepesertaan dan bukti bayar BPJS 
Tenaga Kerja dan Kesehatan, SOP 
Ketenagkerjaan yang mengatur 
berbagai prosedur terkait tenaga kerja 
di perusahaan, dan SK Gubernur Jambi 
tentang Penetapan Upah Minimum 
Provinsi Jambi tahun 2020 dan 
penerapannya pada karyawan. 

Baik (3) 

1.4 Kapasitas dan 
mekanisme untuk 
perencanaan 
pelaksanaan 
pemantauan periodik, 
evaluasi dan penyajian 
umpan balik mengenai 
kemajuan pencapaian 
(kegiatan) IUPHHK – 
HA/RE/HT/Pemegang 
Hak Pengelolaan 

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan job 
deskripsi SK Direktur Utama PT Lestari 
Asri Jaya  Nomor  02/DIR-LAJ/I/2017 yang 
sesuai dengan kerangka PHPL yaitu 
tersedia unit kerja/bagian/departemen 
yang bertanggung jawab menjamin 
terlaksananya kelestarian fungsi 
produksi, lingkungan/ekologi dan sosial 
dan disahkan melalui keputusan 
Direktur Utama PT Lestari Asri Jaya No. 
02/DIR-LAJ/I/2017 tanggal 23 Januari 
2017. Hubungan kerja unit kerja 
perencanaan dengan unit-unit kerja 
lapangan yang lain sebagian besar 
berjalan sebagaimana mestinya namun 
struktur organisasai di lapangan masih 
terdapat jabatan yang kosong yang 
belum ada pejabatnya yaitu jabatan 

Sedang (2) 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
chemical (assistant ,  headman, clerc), 
planting (assistant, headman), GA 
headman, nursery (assistant, headman, 
clerc) di unit kerja BU1, untuk jabatan 
planting (assistant, headman, clerc), 
paramedic, GA clerc, production store 
helper di unit kerja BU3 dan untuk 
jabatan chemical (assistant,  headman, 
clerc), GA clerc, production store helper, 
paramedic di unit kerja BU4. 

1.4.2 Tersedia perangkat SIM yang memadai 
di lapangan antara lain WIFI, komputer, 
HT, drone untuk melaporkan 
pelaksanaan kegiatan lapangan 
termasuk SIPUHH on line dan mengelola 
komunikasi di lapangan antara lapangan 
dengan kantor pusat di jakarta 
dilengkapi tenaga pelaksana yang  
digambarkan pada struktur organisasi 
PT Lestari Asri Jaya 

Baik (3) 

1.4.3 IUPHHK HTI PT Lestari Asri Jaya memiliki 
SPI yang bertanggung jawab langsung 
kepada Direktur Utama sesuai SK 
Direktur Utama Nomor. 09/DIR-
LAJ/II/2017 dan  SPI telah melaksanakan 
pengawasan internal serta membuat 
laporan atas hasil pengawasan kegiatan 
tahun 2019 namun belum berjalan 
efektif dalam mengontrol seluruh 
tahapan kegiatan pengusahaan hutan 
tanaman antara laian pemeliharaan pal 
batas luar, keberadaan ganis PHPL   

Sedang (2) 

1.4.4 IUPHHK HTI PT Lestari Asri Jaya telah 
melakukan tindak lanjut terhadap 
temuan SPI dengan melakukan 
perbaikan-perbaikan namun tindakan 
pencegahan belum dilakukan pada 
seluruh kegiatan pengelolaan hutan 

Sedang(2) 

1.5 Persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa 
paksaan (PADIATAPA)  

1.5.1 IUPHHK HTI PT Lestari Asri Jaya telah 
menerbitkan dan mengesahkan RKT 
2020 secara self approval yang disetujui 
oleh pihak pemerintah adapun terhadap 
mesyarakat telah dilakukan sosialisasi 
dan konsultasi kepada masyarakat  Teluk 
Kuali, Napal Putih, Malako Intan, Muara 

Sedang(2) 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Sekalo, Suo-Suo, Tebo Ulu dan desa 
Sungai Karang 

1.5.2 Berdasarkan dokumen laporan tata 
batas temu gelang PT Lestari Asri Jaya   
Lap.02/BPKH.XIII/2018 
terdapat persetujuan dalam proses tata 
batas areal kerja PT. LAJ dari  para pihak 
, yaitu pemerintah (Kementrian LHK, 
Dinas Kehutanan Provinsi dan 
Kabupaten, BPKH wilayah XIII 
Pangkalpinang ), perusahaan yang 
berbatasan, aparat kecamatan dan 
perwakilan masyarakat desa sekitar, 
namun SK Penetapan atau Pengukuhan 
Batas IUPHHK-HTI PT Lestari Asri Jaya 
dari instansi yang berwenang belum 
terbit 

Sedang (2) 

1.5.3 Persetujuan pihak pemerintah dalam 
proses dan pelaksanaan CSR/CD tahun 
2020 telah ada dengan disyahkannya 
RKT 2020 oleh Direktur Utama PT Lestari 
Asri Jaya  secara Self Approval nomor. 
01/Kpts/LAJ-DIR/RKT/I/2020/2019 
sedangkan kepada masyarakat telah ada 
realisasii CSR/CD tahun 2020 berupa 
penyerahan bantuan proporsal CSR/CD 
tahun 2020 kepada masyarakat desa Aur 
Cino, Muara Sekalo, Pemayungan, Teluk 
Kuali, Napal Putih, Pemukiman Patokan, 
Suo-Suo, VII Koto,  Sumay, Serai 
Serumpun, Semambu sehingga terdapat 
persetujuan dari sebagian para pihak  > 
50% 

Sedang (2) 

1.5.4 Kawasan lindung IUPHHK HTI PT Lestari 
Asri Jaya telah disetujuai oleh pihak 
pemerintah dengan disyahkannnya 
dokumen Revisi RKUPHHK- HTI periode  
Tahun 2012 - 2021 PT Lestari Asri Jaya  
oleh Menteri LHK nomor 
SK.3806/MenLHK-PHPL/UHP.1/7/2017 
sedangkan kepada masyarakat telah 
dilaksanakan sosialisasi kawasan 
lindung di desa Sekalo, Suo-Suo, 
Semambu, Napal Putih, Tanjung Pucuk 
Jambi, Kuamang, Aur Cino, Sungai 
Abang, Teluk Kayu Putih, Malaku Intan, 

Sedang (2) 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Teluk Kuali, Pemayungan namun  
beberapa kawasan lindung  dirambah 
oleh masyarakat. 

2 PRODUKSI 

2.1 Penataan areal kerja 
jangka panjang dalam 
pengelolaan hutan 
lestari  

2.1.1 PT LAJ telah mempunyai RKUPHHK 
2012-2021 yang disusun berdasarkan 
Deliniasi Mikro dan telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, serta tidak 
ada kewajiban pemenuhan RKU. 

Baik (3) 

2.1.2 Implementasi penataan areal kerja di 
lapangan untuk RKT 2020 sebagian 
sesuai dengan peta dokumen jangka 
panjang (RKU). 

Sedang (2) 

2.1.3 Tanda batas blok dan RKT PT LAJ pada 
RKT 2020 terlihat jelas di lapangan. 

Baik (3) 

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

2.2.1 PT LAJ memiliki data potensi tegakan 
per tipe ekosistem namun tidak 
memiliki kelengkapan peta 
pendukungnya (jalur survei, peta 
pohon). 

Baik (3) 

2.2.2 PT LAJ telah melakukan pengukuran lilit 
batang dan terdapat analisis 
perhitungan riap (diameter). 

Baik (3) 

2.2.3 PT LAJ belum memiliki target tebangan 
tahunan untuk periode 2020, sehingga 
verifier ini tidak dapat diterapkan (Not 
applicable/NA). 

Not 
Applicable 

2.3 Pelaksanaan penerapan 
tahapan 
sistemsilvikultur untuk 
menjamin regenerasi 
hutan.  

2.3.1 PT LAJ masuk ke dalam area hutan 
tanah kering dengan sistem silvikultur 
THPB dan memiliki SOP terkait sistem 
silvikultur THPB dan sesuai dengan 
kondisi di lapangan. 

Baik (3) 

2.3.2 SOP Sistem Silvikultur terimplementasi 
sebagian oleh PT LAJ pada tahun 2020. 
Kegiatan yang belum terlaksana secara 
sempurna yaitu Penataan Areal Kerja, 
Pengadaan Bibit, Penanaman. 

Sedang (2) 

2.3.3 Saat penilikan II belum ada tanaman 
karet yang masak tebang sehingga 
verifier ini tidak dapat dinilai (Not 
Applicable). 

Not 
Applicable 

2.3.4 PT LAJ periode 2019 – September 2020 
telah menanam tanaman karet dengan 
tingkat keberhasilan penanaman adalah 
99,54%. 

Baik (3) 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
2.4 Ketersediaan dan 

penerapan teknologi 
ramah lingkungan 
untuk pemanfaatan 
hutan  

2.4.1 PT LAJ telah memiliki SOP Pemanfaatan 
Hutan Ramah Lingkungan tetapi isi SOP 
Pemanfaatan Hutan Ramah Lingkungan 
tidak mencakup seluruh aspek RIL. 

Sedang (2) 

2.4.2 PT LAJ pada tahun 2020 telah 
menerapkan teknologi ramah 
lingkungan pada 3 tahapan dari 4 
tahapan yang belum dilaksanakan 
adalah perencanaan. 

Baik (3) 

2.4.3 PT. LAJ sudah melakukan aktivitas 
penanaman karet sejak tahun 2008 dan 
sejak tahun 2017 tidak ada produksi 
kayu. Dengan demikian angka factor 
eksploitasi kayu tidak bisa dihitung (Not 
Applicable/NA). 

Not 
Applicable 

2.4.4 PT LAJ telah memiliki dokumen RKT 
tahun 2020 yang isinya sesuai dengan 
RKU 2012-2021 yang telah disahkan 
secara self approval. 

Baik (3) 

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

2.5.1 PT LAJ telah memiliki peta kerja untuk 
RKT 2020 yang sesuai dengan RKU 2012-
2021 dan telah menggambarkan area 
yang boleh 
ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditana
m /dipelihara beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan lindung. 

Baik (3) 

2.5.2 PT LAJ pada tahun 2020 telah 
mengimplementasikan peta kerja 
berupa penandaan pada sebagian 
(minimal 50%) batas blok tebangan/ 
dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ 
dipelihara beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan lindung. 

Baik (3) 

2.5.3 Pada verifier 2.2.3 dan 2.4.3 telah 
dijelaskan bahwa PT LAJ tidak 
melakukan pemanenan pada tahun 
2020, maka verifier ini tidak dapat 
diverifikasi atau Not Applicable. 

Not 
Applicable 

2.5.4 Kondisi kesehatan finansial PT LA pada 
tahun 2019 adalah nilai likuiditas 
sebesar 119,2%; nilai solvabilitas sebesar 
141,8% dan nilai rentabilitas negatif 
sebesar 6,1%. Laporan tersebut terdapat 
opini yaitu wajar tanpa pengecualian. 

Sedang (2) 
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2.6 Tingkat investasi dan 

reinvestasi yang 
memadai dan 
memenuhi kebutuhan 
dalam pengelolaan 
hutan, administrasi, 
penelitian dan 
pengembangan serta 
peningkatan 
kemampuan sumber 
daya  

2.6.1 Realisasi alokasi dana kegiatan PT LAJ 
pada tahun 2019 sebesar 73,88% atau 
mencukupi 60-79%. 

Sedang (2) 

2.6.2 Simpangan realisasi alokasi dana 
kegiatan PT LAJ pada tahun 2019 adalah 
26,12% atau >20-50%. 

Sedang (2) 

2.6.3 Realisasi pendanaan kegiatan 
pengusahaan hutan PT LAJ tahun 2019 
lancar tetapi belum merealisasikan 
seluruh anggaran yang telah 
direncanakan. 

Sedang (2) 

2.6.4 Persentase realisasi penanaman masih 
di bawah 80% yaitu 73,20%. Hal tersebut 
terjadi karena luas lahan minimal untuk 
diland clearing adalah 5 Ha. Ada banyak 
lahan hasil tali asih yang luasnya di 
bawah 5 Ha. Sehingga masih belum 
seluruh lahan dibuka untuk ditanam 
tanaman karet. 

Sedang (2) 

2.6.5 Realisasi penanaman PT LAJ pada tahun 
2019 adalah 73,20% atau >70% tetapi 
belum melakukan penanaman pada 
area tanaman kehidupan. 

Sedang (2) 

2.6.6 PT LAJ telah mempunyai RKUPHHK 
2012-2021 yang disusun berdasarkan 
Deliniasi Mikro dan telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, serta tidak 
ada kewajiban pemenuhan RKU. 

Baik (3) 

3 EKOLOGI 

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

3.1.1 Kawasan lindung PT LAJ sesuai dengan 
dokumen perencanaan yang ada yaitu 
dokumen Revisi RKUPHHK-HT 
pengesahan tanggal 6 Juli 2017 dengan 
jenis kawasan lindung antara lain Buffer 
Zone HL dan TN, Areal Sempadan 
Sungai, Areal KPPN, Areal DPSL, HCV 
dan HCS; tetapi tidak seluruhnya sesuai 
dengan kondisi biofisiknya. Sebagian 
areal kawasan lindung diklaim 
masyarakat dengan ditanami tanaman 
jenis Jengkol dan Kopi serta dilakukan 
pembukaan lahan pada areal kawasan 
lindung DPSL. 

Sedang (2) 

3.1.2 PT Lestari Asri Jaya telah melakukan 
penataan batas untuk seluruh jenis 
kawasan lindung. Prestasi penataan 

Sedang (2) 
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batas kawasan lindung PT LAJ sebesar 
71%. 

3.1.3 Kawasan lindung yang berhutan sebesar 
2.106 Ha atau 17% dari luasan kawasan 
lindung keseluruhan, namun PT LAJ 
telah berupaya menghutankan kembali 
melalui kegiatan rehabilitasi dengan 
tingkat realisasi sebesar 80%, kegiatan 
rehabilitasi terdiri dari penanaman 
tumbuhan keras spesies alami dan 
pakan gajah. Kegiatan rehabilitasi belum 
berjalan maksimal terutama pada area 
berkonflik. 

Sedang (2) 

3.1.4 Kawasan lindung PT LAJ mendapat 
pengakuan dari para pihak yaitu dari 
Pemerintah Pusat dan Daerah melalui 
pengesahan dokumen ANDAL, 
RKUPHHK dan RKTUPHHK.  Internal 
perusahaan melalui SK Penetapan 
Kawasan Lindung, dan masyarakat 
sekitar melalui kegiatan Sosialisasi 
Kawasan Lindung serta Konsultasi 
Publik HCVS. Akan tetapi masih terdapat 
perambahan di areal kawasan lindung 
yang dilakukan oleh sebagian 
masyarakat, sehingga dengan adanya 
hal ini pengakuan para pihak terhadap 
kawasan lindung PT LAJ belum 
seluruhnya, dengan prosentase yaitu 
(100% + 100% + 50%)/3 = 83,33%. 

Baik (3) 

3.1.5 PT Lestari Asri Jaya telah melaksanakan 
dan membuat laporan pengelolaan 
kawasan lindung untuk seluruh jenis 
kawasan lindung berdasarkan hasil tata 
ruang areal yang terdapat dalam 
RKUPHHK-HT revisi tahun 2017 yaitu 
Sempadan Sungai, BZ HLBL dan BZ 
TNBT, DPSL, KPPN, HCV dan HCS. 

Baik (3) 

3.2 Perlindungan dan 
pengamanan hutan  

3.2.1 PT Lestari Asri Jaya memiliki prosedur 
yang mencakup seluruh jenis gangguan 
yang ada, antara lain mencakup 
kebakaran hutan, pencurian hasil hutan, 
hama dan penyakit tanaman. Prosedur 
tersebut telah sesuai dengan jenis-jenis 
gangguan yang ada yang juga 

Baik (3) 
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disebutkan dalam dokumen AMDAL dan 
Revisi RKUPHHK-HT tahun 2017. 

3.2.2 Jenis, jumlah dan fungsi sarana 
prasarana perlindungan gangguan 
hutan yang dimiliki PT LAJ sesuai dengan 
ketentuan dan berfungsi dengan baik. 
Sarpras yang dimiliki PT LAJ antara lain 
yaitu sarpras pengendalian kebakaran 
hutan, sarpras pencegahan pencurian 
kayu, dan sarpras pengendalian hama 
dan penyakit tanaman. 

Baik (3) 

3.2.3 PT Lestari Asri Jaya memiliki SDM 
perlindungan hutan antara lain SDM 
pencegahan kebakaran hutan, SDM 
pencegahan pencurian hasil hutan, dan 
SDM pengendalian hama dan penyakit. 
Adapun jumlah dan kualifikasi SDM 
pencegahan kebakaran hutan sebesar 
100%, SDM pencegahan pencurian hasil 
hutan sebesar 82,19%, dan SDM 
pengendalian hama dan penyakit 
tanaman sebesar 100%. Dengan 
demikian pemenuhan jumlah dan 
kualifikasi SDM perlindungan hutan 
sebesar (100% + 82,19% + 100%) : 3 = 
94,06%. 

Sedang (2) 

3.2.4 PT Lestari Asri Jaya telah 
mengimplementasikan kegiatan 
perlindungan hutan melalui tindakan 
tertentu (preemptif/ preventif/ represif) 
dengan mempertimbangkan seluruh 
jenis gangguan yang ada, antara lain 
pencegahan kebakaran hutan, 
pencegahan pencurian hasil hutan, dan 
pencegahan hama dan penyakit 
tanaman. 

Baik (3) 

3.3 Pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan iar  

3.3.1 PT Lestari Asri Jaya memiliki prosedur 
pengelolaan dan pemantauan tetapi 
tidak mencakup pengelolaan seluruh 
dampak terhadap tanah dan air akibat 
pemanfaatan hutan. Prosedur tersebut 
yaitu SOP Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan, nomor PRO/HO-P/SHE/27, 
tanggal 18 September 2018. Prosedur 
dimaksud hanya mencakup dampak 
terhadap kesuburan tanah (sifat fisik 

Sedang (2) 
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dan kimia tanah), erosi tanah 
(sedimentasi, debit sungai dan kualitas 
air), tetapi belum mencakup dampak 
terkait kualitas udara (ANDAL, RKL dan 
RPL) dan limbah B3. Ketersediaan 
prosedur pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air sebesar 
5:7 x 100 % = 71,43%. 

3.3.2 Jumlah sarana pengelolaan dan 
pemantauan yang dimiliki PT LAJ tidak 
sesuai dengan ketentuan dokumen 
perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) 
tetapi berfungsi dengan baik. Sarana 
pemantauan kualitas udara ambien dan 
sarana pengelolaan limbah B3 belum 
tersedia. 

Sedang (2) 

3.3.3 Jumlah dan kualifikasi personil PT 
Lestari Asri Jaya sudah memadai sesuai 
dengan ketentuan (PermenLHK No 
P.70/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2019) 
dengan jumlah personil yang memiliki 
kualifikasi sebagai Ganis Binhut 
sebanyak 2 orang. SDM pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air seluruhnya berjumlah 10 orang. 

Baik (3) 

3.3.4 PT Lestari Asri Jaya memiliki dokumen 
perencanaan pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air dan 
diimplementasikan sesuai dengan 
ketentuan. Rencana pengelolaan 
dampak terhadap tanah dan air yang 
tertuang dalam Dokumen RKL 
pengesahan 11 Januari 2010, antara lain 
terkait kualitas air, kesuburan tanah 
(sifat fisik dan kimia tanah), dan erosi 
tanah (sedimentasi, debit sungai, dan 
kualitas air). 

Baik (3) 

3.3.5 Terdapat dokumen perencanaan 
pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air tetapi hanya sebagian yang 
diimplementasikan oleh PT Lestari Asri 
Jaya. Kegiatan yang belum dilakukan 
yaitu pemantauan erosi tanah. Rencana 
pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air sebagaimana yang disebutkan 
dalam Dokumen RPL pengesahan 

Sedang (2) 
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tanggal 11 Januari 2010, antara lain 
kualitas udara, iklim mikro, kesuburan 
tanah (sifat fisik dan kimia), erosi tanah, 
debit sungai, sedimentasi, dan kualitas 
air. 

3.3.6 Berdasarkan telaah dokumen dan 
verifikasi foto lapangan, dapat diketahui 
bahwa masih terdapat indikasi 
terjadinya dampak yang besar dan 
penting terhadap tanah dan air, tetapi 
ada upaya pengelolaan dampak yang 
dilakukan oleh PT LAJ. 

Sedang (2) 

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

3.4.1 PT Lestari Asri Jaya memiliki SOP 
identifikasi flora dan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka 
(endangered), jarang (rare), terancam 
punah (threatened) dan endemik. 
Prosedur telah menguraikan tahapan-
tahapan identifikasi flora dan fauna 
(mamalia, burung, herpetofauna) dan 
status perlindungannya telah mengacu 
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 
7 Tahun 1999, CITES dan IUCN. 

Baik (3) 

3.4.2 PT Lestari Asi Jaya 
mengimplementasikan identifikasi 
untuk seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di 
areal kerja. Data hasil kegiatan 
identifikasi flora fauna yang terdapat 
dalam dokumen AMDAL, HCVF, 
dokumen Daftar Jenis Flora dan Fauna 
PT Lestari Asri Jaya dan dokumen 
SMART Patrol diketahui bahwa hasil 
identifikasi flora dan fauna telah 
mencakup seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di 
areal PT LAJ. 

Baik (3) 

3.5 Pengelolaan flora 
untuk: 
1. Luasan tertentu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu dan 
bagian yang tidak 
rusak. 

3.5.1 PT Lestari Asri Jaya telah memiliki 
prosedur pengelolaan flora. Prosedur 
yang dibuat telah menguraikan terkait 
kriteria, pelestarian, pengelolaan In Situ, 
Pengelolaan Ex Situ, dan Penyelamatan 
sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. Prosedur yang dibuat 

Sedang (2) 
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2. Perlindungan 

terhadap spesies 
fauna dilindungi 
dan/atau langka, 
jarang, terancam 
punah dan endemik 

masih bersifat umum, belum secara 
spesifik untuk pengelolaan masing-
masing jenis flora dilindungi. 

3.5.2 PT Lestari Asri Jaya telah 
mengimplementasikan pengelolaan 
flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik yang 
terdapat di areal kerja. Kegiatan 
pengelolaan flora yang dilakukan masih 
bersifat umum belum spesifik untuk 
jenis-jenis yang dilindungi di areal PT 
LAJ. 

Sedang (2) 

3.5.3 Terdapat gangguan terhadap kondisi 
sebagian spesies flora dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di 
areal PT LAJ. Gangguan tersebut berasal 
dari kegiatan perambahan dan terjadi 
pada area kawasan lindung yang 
merupakan habitat flora fauna 
dilindungi. Dengan demikian, 
keberadaan flora dilindungi di areal PT 
LAJ masih terganggu. 

Sedang (2) 

3.6 Pengelolaan fauna 
untuk: 
3. Luasan tertentu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu dan 
bagian yang tidak 
rusak 

4. Perlindungan 
terhadap spesies 
fauna dilindungi 
dan/atau langka, 
jarang, terancam 
punah dan endemik  

3.6.1 PT Lestari Asri Jaya memiliki prosedur 
pengelolaan fauna untuk sebagian jenis 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik. SOP yang 
dibuat telah menguraikan kriteria, 
pelestarian, pengelolaan In Situ, 
Pengelolaan Ex Situ, dan Penyelamatan 
tetapi belum meliputi seluruh jenis 
fauna dilindungi, jarang, langka, 
terancam punah, dan endemik. 

Sedang (2) 

3.6.2 PT Lestari Asri Jaya telah 
mengimplementasikan pengelolaan 
fauna tetapi tidak mencakup seluruh 
jenis yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik. 
Sebagian kegiatan pengelolaan fauna 
yang dilakukan antara lain yaitu 
identifikasi, inventarisasi, pemantauan, 
dan pembinaan habitat dan 
populasinya. 

Sedang (2) 

3.6.3 Terdapat gangguan tetapi ada upaya 
penanggulangan gangguan oleh PT LAJ. 

Sedang (2) 
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Upaya yang dilakukan PT LAJ untuk 
mengendalikan gangguan spesies fauna 
dilindungi, antara lain Mitigasi konflik 
manusia dan satwa liar (patroli oleh 
ranger patrol dan sosialisasi kepada 
masyarakat). Serta kegiatan pembinaan 
habitat seperti penanaman pakan gajah 
dan rehabilitasi kawasan lindung. 

4 SOSIAL 

4.1 Kejelasan deliniasi 
kawasan operasional 
perusahaan/pemegang 
izin dengan kawasan 
masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat 
setempat  

4.1.1 PT LAJ masih memiliki dokumen 
perencanaan SDH, Keberadaan data dan 
informasi tersebut telah  seluruhnya 
mencakup aktivitas dan wilayah 
desa/masyarakat lokal setempat 

Baik (3) 

4.1.2 PT LAJ  masih  memiliki mekanisme 
penataan batas partisipatif dan 
mekanisme resolusi konflik sosial.  
Keberadaan perangkat SOP namun 
belum disepakati para pihak. 

Sedang (2) 

4.1.3 PT LAJ telah memiliki mekanisme 
mengenai pengakuan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan masyarakat 
setempat dalam perencanaan 
pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap 
dan tidak jelas 

Sedang (2) 

4.1.4 PT LAJ telah memiliki mekanisme 
mengenai pengakuan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan masyarakat 
setempat dalam perencanaan 
pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap 
dan tidak jelas 

Sedang (2) 

4.1.5 Keberadaan pengelolaan kawasan 
hutan oleh PT LAJ telah mendapat 
persetujuan dan  legalitas dari 
pemerintah dan mendapat pengakuan 
dari sebagian masyakat lokal/setempat 
secara tertulis maupun tidak tertulis. 
Masih terdapat konflik penguasaan dan 
penggunaan lahan oleh masyarakat, 
namun masih teridentifikasi sebagian 
(belum keseluruhan) dan menunjukkan 
proses konflik dapat dikelola. 

Sedang (2) 

4.2 Implementasi tanggung 
jawab sosial 
perusahaan  sesuai 
dengan  peraturan 

4.2.1 PT  LAJ memiliki dokumen menyangkut 
tanggung jawab sosial 
perusahaan/pemegang izin  kepada 
masyarakat. Dokumen yang tersedia 

Sedang (2) 
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perundangan yang 
berlaku  

meliputi legalitas IUPHHK-HT, dokumen 
perencanaan, dokumen prosedur, 
dokumen laporan pelaksanaan kegiatan 
dan dokumen hasil kajian. Sebagian 
dokumen-dokumen tersebut sesuai 
dengaan peraturan perundangan yang 
berlaku dan mendapatkan pengesahan 
dari pihak berwenang. Namun demikian 
masih terdapat beberapa dokumen 
yang perlu sinkronisasi lebih lanjut 
mengenai validitas data dan informasi 
serta referensi sesuai aturan 
perundangan terkait dan tanggung 
jawab para pihak (dinas terkait, 
masyarakat sekitar). 

4.2.2 PT LAJ memiliki mekanisme tentang 
pemenuhan kewajiban sosial pemegang 
izin terhadap masyarakat. Namun, 
keberadaan mekanisme yang tersedia 
belum lengkap, menyeluruh dan dapat 
ditelusuri terhadap bidang/aspek yang 
dimandatkan dalam SK IUPHHK-HTI 

Sedang (2) 

4.2.3 PT LAJ  telah melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat yang berada di 
sekitar areal kerja  baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Secara 
langsung dilakukan dengan pertemuan 
dalam bentuk forum komunikasi rutin 
baik tingkat 
Desa/Kecamatan/Kabupaten, 
sedangkan secara tidak langsung 
melalui perangkat organisasi dan fungsi 
kehumasan. Sosialisasi telah dilakukan 
kepada seluruh desa sekitar areal kerja 
PT LAJ serta masyarakat permukiman 
dan komunitas di dalam areal kerja PT 
LAJ. 

Baik (3) 

4.2.4 Terdapat sebagian bukti realisasi 
pemenuhan tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat. 

Sedang (2) 

4.2.5 PT LAJ memiliki laporan/dokumen 
terkait pelaksanaan tanggung jawab 
sosial pemegang izin termasuk ganti 
rugi. Terdapat data akuisisi lahan tahun 
2019 dan 2020 dalam dokumen rekap 
MoU Perolehan Lahan PT LAJ, dokumen 

Sedang (2) 
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penyerahan tali asih, dokumen berita 
acara (sosialisasi, kesepahaman, 
kemitraan, forum komunikasi), laporan 
keuangan, Laporan Pelaksanaan Upaya 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan (UKL-UPL) tahun 2019 / 
2020 dokumen rencana dan realisasi 
CSR 2018 dan 2019, Surat Komitmen 
Perusahaan pemberdayaan masyarakat 
setempat melalui kemitraan kehutanan. 
Pelaksanaan tanggung jawab yang 
melibatkan lintas departemen belum 
sepenuhnya terkoordinasi dengan baik, 
tertata, tersaji dan terlaporkan sesuai 
dengan otoritas pelaporan yang berlaku 
di manajemen PT LAJ, khususnya 
pelibatan sumberdaya perusahaan yang 
berhubungan dengan kelola sosial, 
investasi sosial dan konflik sosial 

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

4.3.1 PT LAJ memiliki data dan informasi 
mengenai masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat yang 
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh 
aktivitas pengelolaan SDH. Data-data 
kondisi sosial ekonomi dan sosial 
budaya yang tersebar pada beberapa 
dokumen pokok (RKU, RKT, RKL/RPL, 
Andal), dokumen hasil studi/identifikasi, 
data ketenagakerjaan dan data 
inventarisasi lahan. Terdapat data 
studi/identifikasi HCV dan pemetaan 
potensi dan resolusi konflik. Informasi 
masyarakat hukum adata dan atau 
masyarakat setempat dokumen 
tersebut meliputi: Kec. VII Koto (Desa 
Pucuk Jambi, Kuamang, Teluk Kayu 
Putih, Sungai Abang dan Auri Cino), Kec. 
Serai Serumpun (Desa Napal Putih), Kec. 
Tebo Ulu (Desa Teluk Kuali dan Malako 
Intan), Kec. Sumay (Desa Pemayungan, 
Muara Sekalo, Suo-Suo, dan Semambu), 
dan Komunitas Suku Anak Dalam atau 
Orang Rimba 

Baik (3) 

4.3.2 PT LAJ memiliki mekanisme 
peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat, namun belum 

Sedang (2) 
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tersedia lengkap khususnya aktivitas 
ekonomi masyarakat yang berbasis 
hutan dan lahan. Dalam areal kerja PT 
LAJ terdapat masyarakat yang tinggal 
dan berladang/berkebun. Kelengkapan 
mekanisme dan prosedur kerjasama 
usaha kebutuhan barang dan jasa dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan hasil 
hutan, dan lain-lain belum tersedia. 

4.3.3 PT LAJ telah memiliki dokumen 
perencanaan menyangkut peningkatan 
peran serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat yang termuat dalam 
dokumen:  RKUPHHK-HTI PT LAJ, RKT 
UPHHK-HTI PT LAJ tahun 2019 & 2020, 
RKL, RPL, RKT CSR tahun 2019 & 2020. 
Realisasi pelaksanaan termuat dalam 
dokumen laporan realisasi CSR 2018 & 
2019 dan laporan UKL UPL 2020. 

Baik (3) 

4.3.4 Sebagian besar implementasi jenis 
program/kegiatan yang terkait dengan 
peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat sudah 
direalisasikan dan tepat sasaran. 
Implementasi program terkait meliputi 
pembangunan demplot, kerjasama 
koperasi, membangun kemitraan dan 
rekruitmen tenaga kerja lokal, dapat 
dibuktikan sebagian besar (≥50%). 

Baik (3) 

4.3.5 PT LAJ memiliki bukti dokumen/laporan 
mengenai pelaksanaan distribusi 
manfaat kepada para pihak yakni 
karyawan, masyarakat sekitar dan 
pemerintah. Namun keberadaan 
laporan dan dokumen terkait masih 
bersifat parsial dan tidak 
terdokumentasi dengan baik. Penyajian 
dokumen data dan informasi cukup 
lengkap untuk tahun 2019/2020. 

Sedang (2) 

4.4 Keberadaan mekanisme 
resolusi konflik yang 
handal  

4.4.1 PT LAJ memiliki mekanisme resolusi 
konflik yang telah mengacu kepada 
Perdirjen PHPL No. 5 Tahun 2016 
tentang pedoman pemetaan potensi 
dan resolusi konflik pada Pemegang 
IUPHHK dalam Hutan Produksi  dan 
secara implementatif telah 

Baik (3) 
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A PENILAIAN KINERJA PHPL 
dilaksanakan. Resolusi konflik yang 
telah diupayakan PT LAJ telah mengikuti 
rekomendasi dari hasil studi pemetaan 
potensi dan resolusi konflik tahun 2017  
dan  pendekatan resolusi konflik 
berdasar status konfliknya sesuai 
peraturan 

4.4.2 PT LAJ telah melakukan studi Pemetaan 
Potensi dan Resolusi Konflk di PT LAJ 
dan PT WW (group usaha) tahun 2017 
dan pembaharuan/update studi pada 
bulan Oktober 2019 yang bertujuan 
untuk: pembaharuan database dan peta 
potensi konflik, evaluasi perkembangan 
program dan kegiatan resolusi konflik, 
kajian efektifitas resolusi konflik dan 
rekomendasi keberlanjutan resolusi 
konfliknya. PT LAJ belum melakukan 
kewajiban pelaporan pemetaan potensi 
dan resolusi konflik  sesuai Perdirjen 
PHPL No. 5 Tahun 2016 periodik 6 bulan 
sekali kepada Dinas Kehutanan Provinsi 
ditembuskan pada Direktur Jenderal 
PHPL dan BPHP. 

Sedang (2) 

4.4.3 PT LAJ telah memiliki kelembagaan 
resolusi konflik yang dinamakan Tim 
Resolusi Konflik (TRK) melalui Surat 
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi no 168/ Kpts/Dishut-
5.3/VIII/2018 yang didukung oleh para 
pihak dan beraggotakan perwakilan 
KLHK, pemerintah Prov. Jambi, 
pemerintah Kab. Tebo, LSM/NGO, 
lembaga adat, lembaga studi dan 
perwakilan kedua perusahaan (PT LAJ 
dan PT WW). TRK terdiri dari Kelompok 
Kerja (Pokja) yang dibentuk melalui SK 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 
No. SK.263/Kpts/Dishut-5.3/XII/2018 
yang terdiri dari 3 Pokja, yaitu: Pokja 
Sosialisasi  Dan  Inventarisasi,  Pokja  
Mediasi   Dan  Pokja Suku Anak Dalam. 
Keberadaan kelembagaan resolusi 
konflik telah disosialisasikan kepada 
masyarakat dan pemangku lainya. PT 
LAJ memiliki perangkat internal yang 

Baik (3) 
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A PENILAIAN KINERJA PHPL 
berhubungan langsung dengan 
kelembagaan resolusi konflik dan 
anggaran CSR khusus konflik yang 
cukup memadai. 

4.4.4 PT LAJ telah melakukan upaya 
pendekatan penyelesaian/resolusi 
konflik melalui mekanisme pendekatan 
penyelesaian alternative (alternative 
Dispute  Resolution/ADR atau alternatif 
penyelesaian sengketa), mekanisme 
pendekatan kesejahteraan, dan 
mekanisme legal atau jalur hukum 
formal.  Proses identifikasi, 
sosialisasi/mediasi, penyerahan 
bantuan, kerjasama, dan penegakan 
hukum terdokumentasi dalam berita 
acara atau laporan kegiatan. Setiap 
dokumen proses dan hasil mendapat 
otoritas dan ditandatangani bersama 
para pihak. 

Baik (3) 

4.5 Perlindungan, 
Pengembangan dan 
Peningkatan 
Kesejahteraan Tenaga 
Kerja  

4.5.1 Terdapat hubungan industrial antara 
unsur pengusaha (PT LAJ), tenaga 
kerja/buruh dan pemerintah 
berdasarkan Peraturan Perusahaan 
(proses pengajuan kembali ke 
Kementerian Ketenagakerjaan). 
Sebagian besar hubungan industrial 
telah dilaksanakan dan telah sesuai 
dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. 

Sedang (2) 

4.5.2 Peningkatan kompetensi bersifat 
kondisional, tentatif dan responsif. 
Terdapat pelaporan hasil rencana dan 
realisasi peningkatan dan 
pengembangan kompetensi 
(pendidikan dan latihan) Tahun 
2019/2020 dengan persentase realisasi 
100%. 

Baik (3) 

4.5.3 PT LAJ masih memiliki dokumen standar 
jenjang karir dan digunakan sebagai 
acuan dalam melakukan rotasi 
karyawan. Kebijakan kenaikan 
jabatan/status karyawan dilaksanakan 
secara adil melalui penilaian rutin kinerja 
setiap karyawan 

Baik (3) 
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A PENILAIAN KINERJA PHPL 
4.5.4 PT LAJ memiliki dokumen tunjangan 

kesejahteraan karyawan dan telah 
termaktub di dalam Peraturan 
Peusahaan. Sebagian besar fasilitas 
yang berhubungan dengan 
kesejahteraan karyawan tersedia dan 
memadai. Karyawan bulanan sudah 
terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan, terdapat realisasi dan 
bukti yang cukup 

Baik (3) 

 

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

1.1.  Areal unit manajemen hutan 
terletak dikawasan hutan 
produksi  

1.1.1.a  PT Lestari Asri Jaya memiliki IUPHHK-HTI 
berdasarkan SK Menhut No. 
SK.141/MENHUT-II/2010 tanggal 31 Maret 
2010 seluas + 61.495 Ha. Surat Keputusan 
dilengkapi Peta Areal Kerja IUPHHK-HTI PT 
LAJ dengan skala 1 : 250.000. Berdasarkan 
overlay Peta Areal Kerja dengan peta 
Kawasan Hutan Provinsi Jambi Jambi 
(Lampiran SK Menhut No. SK.863/Menhut-
II/2014 tanggal 29 September 2014) 
diketahui seluruh areal PT LAJ memiliki 
fungsi hutan produksi tetap (HP). 

Memenuhi 

1.1.1.b PT Lestari Asri Jaya sudah memenuhi 
kewajiban membayar IIUPHHK sesuai 
dengan SPP yang sudah diterbitkan oleh 
Kementeian Kehutanan No. S.315/VI-
BIKPHH/2010 tanggal 16 April 2010. 
Pembayaran dilakukan tanggal 20 April 
2010   sebesar   Rp.   159.887.000,00. 

Memenuhi 

1.1.1.c Berdasarkan Revisi RKUPHHK-HTI periode 
2012 – 2021, wawancara karyawan, dan 
Surat Pernyataan Direktur Utama PT LAJ 
No.28/DIR/LAJ-V/2020 tanggal 28 Mei 2020 
diketahui bahwa tidak ada penggunaan 
kawasan yang sah di luar kegiatan PT LAJ. 
Dengan demikian, verifier 1.1.1b tidak dapat 
diterapkan (Not Applicable). 

NA 

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

2.1.1.a PT Lestari Asri Jaya memiliki RKUPHHK-HT 
periode tahun 2012-2021 yang telah 
disahkan oleh   pejabat berwenang dan 
sudah dilengkapi dengan peta lampiran 
RKUPHHK-HT. PT Lestari Asri Jaya sudah 
memiliki dokumen RKTUPHHK-HT tahun 
2020 dan 2019 yang disahkan oleh pejabat 
yang berwenang dilampiri peta RKT 2019 
dan 2018 yang dibuat oleh Ganis PHPL 
CANHUT. 

Memenuhi 

2.1.1.b PT Lestari Asri Jaya memiliki peta yang 
menandakan areal yang dilindungi/tidak 
boleh ditebang pada RKT 2019 dan RKT 
2020 dan terbukti keberadaannya di 

Memenuhi 
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lapangan. 

2.1.1.c PT Lestari Asri Jaya sudah membuat 
penandaan lokasi blok dan petak 
penanaman karet pada peta lampiran RKT 
2020 dan RKT 2019 yang disahkan dan dicap 
oleh pihak yang berwenang serta telah 
dimplementasikan penandaanya di 
lapangan. 

Memenuhi 

2.2.  Adanya rencana kerja 
yang sah  

2.2.1.a PT Lestari Asri Jaya memiliki dua dokumen 
RKUPHHK-HTI yang berlaku yaitu Revisi 
RKUPHHK-HTI yang disahkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan No. 77/VI-
BUHT/2012 tanggal 12 November 2012 dan 
Revisi RKUPHHK-HTI berdasarkan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. 3806/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 6 Juli 2017. 
Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI dilengkapi 
lampiran peta yang disahkan oleh pejabat 
berwenang serta lampiran-lampiran-
lampiran lainnya. 

Memenuhi 

2.2.1.b Kegiatan penyiapan lahan/land clearing 
tahun 2019 dan 2020 dilakukan pada areal 
semak belukar, kebun masyarakat (karet, 
sawit). Penyiapan lahan dilakukan untuk 
persiapan penanaman Karet. Realisasi 
volume pemanenan Getah Karet masih 
rendah dikarenakan banyaknya areal yang 
diklaim masyarakat dan persoalan teknis 
lainnya. Adapun lokasi land clearing sesuai 
dengan yang terdapat pada RKT 2019 dan 
RKT 2020. 

Memenuhi 

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 
 
 
 
 

 

PT Lestari Asri Jaya memiliki dokumen LHP 
HHBK Getah  periode Oktober 2019 – 
September 2020 dengan jumlah 666.211 
Ton. Laporan Hasil Produksi HHBK Getah 
dibuat dan disahkan oleh petugas yang 
berwenang. Isi dokumen LHP sesuai 
dengan fisik Getah. 

Memenuhi 

3.1.2 Semua Getah Karet yang diangkut dari TPH 
Getah ke Gudang dan ke Industri dilengkapi 
dengan dokumen yang sah. Pengangkutan 
Getah dari Gudang Getah ke industri 
dilengkapi dengan dokumen Form 
Permohonan Kendaraan Dinas. Semua 
pengangkutan getah diangkut 
menggunakan truk bertujuan ke Jambi. 

Memenuhi 

3.1.3.a Berdasarkan Dokumen RKT 2020, pada 
tahun 2019 PT LAJ tidak ada pemanenan 
kayu. Pada tahun 2020 tidak ada rencana 
dan realisasi pemananenan kayu. Dengan 
demikian, PT LAJ tidak memiliki barcode 
atau tanda-tanda PUHH dan tidak bisa 
dilacak balak, sehingga verifier 3.1.3a 
menjadi tidak dapat diterapkan (Not 
Applicable). 

NA 

3.1.3.b Berdasarkan verifikasi dokumen dan 
wawancara diketahui bahwa tidak terdapat 
penebangan selama RKT 2019 dan RKT 

NA 
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2020 sehingga tidak ada kegiatan 
penandaan identitas kayu bulat. Dengan 
demikian, verifier  3.1.3.b tidak dapat 
diterapkan (Not Applicable). 

3.1.4 Dalam  setiap  pengangkutan  getah  keluar  
dari  perusahaan  selalu  dilengkapi  dengan 
dokumen Form Permohonan Kendaraan 
Dinas : Keluar area Salak – Sumay dan 
Wanamukti. Dokumen memuat informasi 
tujuan, pelaksana dan jumlah volume getah 
yang diangkut. 

Memenuhi 

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

3.2.1.a Dokumen SPP PSDH Getah Karet PT Lestari 
Asri Jaya telah diterbitkan melalui SIPNBP-
SIMPONI, Ditjen PHPL, KLHK dan sesuai 
dengan LHP yang disahkan. Jumlah SPP 
PSDH Getah Karet periode Oktober 2019 – 
September 2020 sebesar Rp.99.931.650,-. 

Memenuhi 

3.2.1.b PT Lestari Asri Jaya sudah melunasi seluruh 
kewajiban pembayaran PSDH Getah Karet 
periode Oktober 2019 – September 2020 
sesuai SPP yang diterbitkan oleh SIPNBP-
SIMPONI. Pembayaran PSDH periode 
Oktober 2019 – September 2020 sebesar 
Rp.99.931.650,-. 

Memenuhi 

3.2.1.c PT Lestari Asri Jaya sudah menggunakan 
tarif PSDH sesuai dengan ketentuan PP RI 
nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif 
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang Berlaku pada Kementerian 
Kehutanan. Tarif PSDH dikalian harga 
patokan berdasarkan Permen LHK Nomor 
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 
tentang Penetapan Harga Patokan Hasil 
Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber 
Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. 

Memenuhi 

3.3. Pengangkutan dan 
perdagangan antar pulau 

3.3.1 Kewajiban pemenuhan dokumen PKAPT 
telah dicabut berdasarkan 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 Perdagangan 
Kayu Antar Pulau, maka verifier 3.3.1.1 tidak 
dapat diterapkan (Not Applicable). 

NA 

3.3.2 PT Lestari Asri Jaya tidak mengirimkan 
Getah Karet menggunakan kapal. 

NA 

3.4. Pemenuhan penggunaan 
Tanda V-Legal  

3.4.1 PT Lestari Asri Jaya selama periode bulan 
Oktober 2019 – September 2020 tidak ada 
produksi kayu sehingga tidak ada kegiatan 
penandaan V-Legal. Dengan demikian 
verifier 3.4.1 menjadi tidak dapat 
diterapkan (Not Applicable). 

NA 

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

4.1.1 
 

PT  Lestari  Asri  Jaya  telah  memiliki  
Dokumen  AMDAL, meliputi  Dokumen 
ANDAL , RKL dan RPL PT LAJ yang disahkan 
oleh SK Gubernur No. 10/Kep.Gub/ BLHD/ 
2010 tanggal 11 Januari 2010 tentang 
Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana 
Kegiatan IUPHHK-HT oleh PT Lestari Asri 
Jaya di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 

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

Proses penyusunan dokumen lingkungan 
telah sesuai dengan peraturan/ketentuan 
yang berlaku. 

4.1.2.a PT Lestari Asri Jaya memiliki dokumen RKL 
dan RPL yang disahkan berdasarkan 
Gubernur No. 10/Kep.Gub/BLHD/2010 
tanggal 11 Januari 2010 tentang Kelayakan 
Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan 
IUPHHK-HT oleh PT Lestari Asri Jaya di 
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Dokumen 
RKL dan RPL yang ada selaras dengan 
Dokumen ANDAL. 

Memenuhi 

4.1.2.b PT Lestari Asri Jaya telah melaksanakan 
kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
dampak penting aspek fisik kimia, biologi, 
dan sosial yang dibuktikan dengan adanya 
Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan 
dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) 
Semester II Periode Juli – Desember 2019 
dan Semester I Periode Januari – Juni 2020. 
Laporan tersebut sesuai dengan rencana 
dan dampak penting yang terjadi di 
lapangan. 

Memenuhi 

5.1. Prosedur dan 
implementasi K3 

5.1.1.a PT Lestari Asri Jaya memiliki Prosedur K3 
yang dibuat untuk masing-masing jenis 
kegiatan. PT Lestari Asri Jaya memiliki 
organisasi P2K3 berdasarkan SK Kepala 
DInas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Jambi nomor 560.003/PK-
KWT/Disnakertrans/2017 Tentang 
Pembentukan Panitia Pembina 
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) 
PT LAJ (BU Unit Salak) tahun 2017. 

Memenuhi 

5.1.1.b PT Lestari Asri Jaya memiliki peralatan 
terkait K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan 
serta berfungsi baik dan belum kadaluarsa. 
Peralatan terkait K3 antara lain: APD, klinik 
kesehatan, sarpras penanganan kebakaran, 
papan himbauan/ spanduk peringatan 
keselamatan kerja, radio komunikasi, 
tabung APAR, kotak P2K3, dan kebutuhan 
P3K lainnya. 

Memenuhi 

5.1.1.c PT Lestari Asri Jaya memiliki catatan 
lengkap setiap kejadian kecelakaan kerja.  
lengkap setiap bulan dan upaya menekan 
tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk 
program K3. PT Lestari Asri Jaya telah 
berusaha untuk mengurangi kecelakanaan 
kerja, diantaranya dengan: penyusunan 
prosedur terkait K3, briefing kepada 
karyawan terkait pentingnya APD, briefing 
pada awal pembukaan areal kerja, 
pemasangan plang mengenai K3, 
pemasangan spanduk K3, pemasangan 
rambu – rambu jalan dan rambu 
keselamatan, penyediaan perlengkapan 
K3, pemberian induksi K3 kepada tamu 
yang baru datang ke Camp, training 
penggunaan APD, K3, pemupukan, 
dll.nspeksi ke lokasi terkait penggunaan K3. 

Memenuhi 
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5.2. Pemenuhan hak-hak 
tenaga kerja 

5.2.1. PT   Lestari   Asri   Jaya  memiliki Serikat 
Pekerja/Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit 
yang bernama LKS Bipartit PT Lestari Asri 
Jaya Periode 2020 – 2023  yang disahkan  
berdasarkan Keputusan Kepala DInas 
Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga 
Kerja Nomor: 560/08/TK/Perindagker/2020 
tentang Pengesahan Pengurus Lembaga 
Kerja Sama (LKS) Bipartit PT Lestari Asri 
Jaya.  Lembaga Kerja Sama Bipartit PT 
Lestari Asri Jaya telah dicatat dengan 
nomor bukti pencatatan 
No.08/LKB/TK/Perindagnaker/2020, 
tanggal 12 Oktober 2020. 

Memenuhi 

5.2.2. 
 

 

PT Lestari Asri Jaya sudah memiliki PKB 
yang telah terdaftar berdasarkan 
Keputusan Kepala Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Tebo Nomor: 
560/06/TK/Perindagnaker/2020 tentang 
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama 
antara PT Lestari Asri Jaya dengan Serikat 
Buruh Sejahtera Indonesia PT Lestrai Asri 
Jaya. Perjanjian Kerja Bersama tersebut 
memuat antar lain: Bab I Ketentuan Umum, 
Bab II. Hak dan Kewajiban, Bab III. 
Hubungan Kerja, Penggolongan & Keluarga 
Pekerja, Bab IV. Pengupahan, Bantuan 
Biaya, Tunjangan dan Sumbangan, Bab V. 
Masa Kerja, Bab VI. Waktu Kerja dan Waktu 
Istirahat, Bab VII. Kerja Lembur, Bab VIII. 
Cuti Tahunan & Cuti Besar, Bab IX. Hari 
Libur Resmi, Bab X. Izin Meninggalkan 
Pekerjaan, Bab XI. Keselamatan, Kesehatan 
Kerja dan Lingkungan Hidup, Bab XII. 
Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan, 
Bab XIII. Pemindahan/Mutasi, Promosi dan 
Demosi, XIV. Pendidikan atau Pelatihan, XV. 
Disiplin dan Tindakan Disiplin, XVI. 
Pembebasan Semnetara dari Tugas, XVII. 
Pemutusan Hubungan Kerja, XVIII. Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Bab IX. 
Tata Cara Penyelesaian Keluhan, Bab XX. 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial, Bab XXI. Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT), Bab XXII. Perjanjian Kerja 
Harian (PKH), Bab XXIII. Lain-Lain, Bab 
XXIV. Penutup. 

Memenuhi 

5.2.3. 
 

Berdasarkan verifikasi dokumen dan 
wawancara diketahui bahwa PT LAJ tidak 
mempekerjakan karyawan yang dibawah 
umur. Adapun karyawan termuda atas 
nama Queen Khopipah, jenis kelamin 
Perempuan. Lahir 24 Desember 1999 (umur 
saat diaudit 20 tahun 10 bulan), jabatan: 
Nursery Headman, pendidikan: SMA, 
status: PKWT, alamat: Kecamatan VII Koto 
Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 

Memenuhi 

 


