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Kepada Yth :

Apk. Asrul (Deputy PCI

PT. Sawita Tandan Papua

Saya yang bertanda tansan di bawah ini,

PT. TANDAN SAWITA PAPUA

BERITA ACARA VERIFIl(ASI DEFORESTATION

No LoLasrKerla labatan/Departem€n

1 PT- TSP

2 PT-TSP Asst CSR

PT.TsP

PT.TSP KoordinatorGlS

Menindak lanjuti hasil laporan dusaan terjadinya deforestation di titik LS -2.96205341, LU 140.85983504, oleh

sebab itu pada tanggal Tigo bulan Mei tahun dua ibu duapuluh sotq telah dilakukan pehgechekan dilokasi

t€rsebut dimana dari hasil pensechekan didapatkan l,asiltemuan sebagai berikut :

1. Telah dilakukan pembukaan lahan yang diperuntukan untuk pemekalan kampuns Yaumumi didalam lahan

HGU (Hak Guna Usaha) pT.sawita Tandan Papua, dengan rencana pemanfaatan lahan seluas 58,6 Ha yans

dikelob seca.a swadaya atas perintah pemilik lahan (Markus Mesas) rcncana pemahfaatan lahan tersebut
digagas oleh pimpinan kampung tanpa melakukan komunikasi dengan management PT. Tandan Sawita Papua.

2. Pemakaran kampuns rencananya akan diternpati sebanyak 300 Kepala KeluarEa, dan saat dilakukan
penrechekan sudah dilakukan penandaan batas basi seiiap pemukiman yang akan ditempati dengan luas

lahan 25 m x 100 m dan lokasi yanr sudah dibuka untuk pemekaran kampung densan luasan 38,93 Ha hasil

trackins GPS PT. Tandan sawiia Papua

3. Dari hasil musyawarah yans dilakukan oleh Management PT .Tandan Sawita Papua melalui department cSR

dan pihak masyarakat melaluj Bpk Markus (ondo Kampuns), telah disepakati penghentian perluasan

pembukaan lahan.

5ekian berita acara ini karni buat, atas perhatiannya kamisampaikan rerimakasih.
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SURAT PERYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini ;

Nama : Markus Mesas

Jenis kelamin : Laki - lald

Usia

Jabatan

.49 rt*Ltv

: Pengarvas Adat Suskun

Menyatakan bahwa kami tidak mengetahui bahwa areal yang kami buka ini masuk dalam
HGU PT. Tandan Sawita papua, sehingga kami tidak akan membuka kembali Areal hutan
tersebut lagr.

Demikian pemyataan ini kami buat sebenar benamya tanpa ada paksaan pihak lainnya.

Markus
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Lampiran cambar

1. LokasiPemb!kaan Lahan untuk pemekaran kampung Yaumumi

2. Kondisilahan sekitaryang belum dibuka /dimanfaaikan untuk lokasipemekaran Kampung Yaumumi

3. Rencana Pemanfaatan lahen seluas 58,6 Ha dan tokasiyang sudah

pemilik lahan-

dibatas untuk untuk setiap



Folo Udara 3 Mei2021a.n tGmpungyaumumi
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