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PENGUMUMAN H,/ASIL PEUqI(SqNA/N{ AUDIT JARAK JAUH (REM(m AUDIT)
PENILIKAN IG - l SERIIFIIGSI

PENII.AIAN KINER'A PENGELOI.AAN HI'TAN PRODUIGI I.ESTARI (PTIPL)

Nomor : 849/A-SERT/XII/2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh

(remote audil) Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kineria PHPL terhadap :

a. Nama Auditi
b. Nomor Izin
c. Lokasi
d. Alamat Kantor
e. Luas
f. Pelaksanaan

Telpon
Fax
Email
Website

Ir. mad
Direktur

IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa
2611/IUPHHK-HA/PMDN/2016 tanggal 9 Desember 2016
Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku
Jl. Sisingamangaraja RT 017 RW 004, Passo, Ambon, Maluku
+ 28.950 Helcar
24 sld 27 November 2021

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja

PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "sedang", pemenuhan terhadap standar verifikasi

legalitas liayu "MEMENUHI". Dengan demikian Sertifikat PHPL yang telah diterbitkan pada

tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor: SPHPL. 56/ASERTi LPPHPL-001-IDN, masa berlaku

telah di perpanjang sampai dengan 1 Desember 2026, dinyatakan "terpelihara dan
berlanjuY

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan

secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

Bogor, 20 Desember 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

1.4M",tr

Lava n Sertifik

Tanggal 1 Agustus 2021

02s1-8333513, 8333515;
0251-8333593
asert@ayamarusertifi kasi.co.id
www.ayamarusertifi kasi.co.id

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :

asert@ayamsrusertifi kasi.co.id
Websile :

www.ayamarusertiikasi.co. id



PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001 , Bogor Barat - INDONESIA

Telp. : 0251-8333513,83335'15 Fax.0251 - 8333593

ASERT - 323.Rev.3 /**
LPPHPL-OOI.ION
LVLK.OI t.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 035/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlk/XU/2021

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOI.AAN HUTAN PRODUKSI
LESTARI (S-PHPL) TERHADAP IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM

(IUPHHK.HA) PT WANAPOTENSI NUSA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN BURU DAN
KABUPATEN BURU SELATAN PROVINSI MALUKU SELAKU PEMEGANG IUPHHK.HA NOMOR

26lUIUPHHK-HA/PMDN/2016, TANGGAL 9 DESEMBER 2016 SELUAS t28.950 HA

lvlenimbang 1.

2.

3.

4.

5.

Bahwa IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa pada tanggal 2 Desember 2020 telah
mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor
revisi : SPHPL.56/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 1 Desember

2025 dengan nilai akhir kinerla berpredikat "Sedang";
Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur lenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62lPHPUSET.5lKUM.Lll2l2020 ranggal

2 Desember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan setiap 1(satu) tahun sekali

selama masa berlaku S-PHPL;

Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa

telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Nomor : 44UASERT-WPN/PHPVX/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa

dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

Produki Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Sedang" dan pemenuhan

terhadap standar verifikasi legalitas kyu "MEMENUHI";

Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan

Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa.

lYengingat

Tanggal 1 Agustus 2021

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL
PENILIKCN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI (S.PHPL) IUPHHK.HA PT WANAPOTENSI NUSA.

Hal l dai 2

: 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPPHPL-00I-IDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5266/MenLHK-

PHPUUHP/HPL. U8l2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaqa Penilai

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) a.n. PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Lampiran 1.1 Keputusan DireKur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

SK.62/PHPVSET.5lKUM.Lltzl2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;

4. Lampiran 1.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduKi Lestari Nomor :

SK.62lPHPL/SET.5|KUM.ULZl2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

SK.62lPHPL/SET.5lKUl4.tlLZl2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi
Legalitas Kayu (vLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HA, dan Hak Pengelolaan;

6. SNI ISO/IEC !7065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Setiflkasi Produk, Proses Dan Jasa;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. Panduan l,4utu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN:

lvl e neta p ka n

Lavanan Sertitikasi :
Email :

asert@ayamarusertifi kasi.co. id

Website :

www.ayamarusertilikasi.co. id
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KESATU

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Penilikan Ke-z akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Standar
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yanq
berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan IUPHHK-HA PT Wanapotensi
Nusa.

IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa berhak menggunakan Sertifikat, Logo pT Ayamaru
Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 17 Desember 2021

LP AYAMARU SERTIFIKASI

1

Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris DireKorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. DireKur Usaha Hutan Produksi;

Tanggal 1 Agustus 2021 Hal2 dati 2

Email :

asert@ayamarusertif kasi.co.id
Website :

www.ayamarusertifi kasi. co.id

Lavanan Sertifikasi :

KEDUA

Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa
yang telah diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2020 denqan nomor :

SPHPL.56/ASERT/LPPHPL-00I-IDN masa berlaku sampai dengan 1 Desember 2026
dengan nilai akhir kinerja berpredikat "Sedang" dinyatakan "terpelihara dan
b€rlanjut".

Pengelolaan Hutan Produksi Leslan (PHPL)

Veriflkasi Legalitas Kayu 0r'LK)



SERTIFIKAT PHPL Yl(AN
Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OO{.ID1{

Berlaku hingga : 1 Dcsember 2026No : SPHPL.S6IASERTIPPHPL-001 -lDN
Tanggal Psnetapan : 2 Desember 2020
Tanggal Perubahan : 17 Desember 202't

Dlberlkan kepada :

PT WANAPOTENSI NUSA
SK IUPHHK-HANomor
Luas & Lokacl
Alemat Kantor

: 26/1/IUPHHK-HA/PMDNE016, Tanggal 9 Dseember 2016
: t 28.950 Hektar - Kabupaten Buru den Kabupatsn Buru Sslatan, Provinsi Maluku
: Jl, Sisingamangarale No, 't RT 0.l7/RW 004, Passo, Ambon, Provinti Maluku

telah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produkei Lcetarl (PHPL) dengan predlkat "SEDANG"

...u.t d.illr;
h4lnn l.l,l.irDLn 1., d.n t lltplrfl Z, K.Fnrl..lt DI llr hd.r.l P.og.lcl. Xut n Pr.{rkd !.ed llcmor I{(aZIPHPUaE$/XUl.lrl20Z0

..di Ln rtltrt Dotift.n vkldu..fll tLEOr

Direktur

KOMPT-EK RUKO BRAJAMUSTIKA&11, Lantal 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Srrtlffkat lnl Udrk bol6tr dksp.odukal acbaglar, kccuall recara kraclurdran dcngan izln tertullr darl PT, AYAMARU sERTlFlKASl.
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RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1 KINERJA PHPL  
AUDIT JARAK JAUH  (REMOTE AUDIT) 

PADA IUPHHK-HA PT WANAPOTENSI NUSA 
KABUPATEN BURU DAN KABUPATEN BURU SELATAN 

PROVINSI MALUKU 
 

(1) Identitas Lembaga  Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  (LPPHPL)  

 
a. Nama Lembaga : PT.  Ayamaru Sertfikasi 

 b. Nomor Akreditasi :  LPPHPL-001-IDN (Re-Akreditasi) : tanggal 2 

September 2018, berlaku s.d. tanggal 1 

September 2022. 

 LVLK-011-IDN (Re-Akreditasi) : tanggal 23 

November 2020, berlaku s.d. tanggal 22 

November 2025 

 c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11                                       

Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111  Indonesia 

 d. Nomor  Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  

Fax. 0251-8333593,  

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id 

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id 

 e. Direktur : Ir. Akhmad 

 f. Standar : 1) Lampiran 1.1  Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 

: SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 

tanggal 2 Desember 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan  Penilaian Kinerja 

PHPL. 

2) Lampiran 1.2  Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 

: SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 

tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar 

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA. 

3) Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 

: SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 

tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman 

dan Standar VLK Pada Pemegang Izin dan 

Hak Pengelolaan. 

4) Lampiran 2.2  Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 

: SK.62/PHPL/ SET.5/Kum.1/12/2020 

tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar 

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/
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Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada 

IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak 

Pengelolaan. 

 g. Tim Audit : 1) Ir. Agung Supriyanto (Lead Auditor/Auditor 

Prasyarat) 

2) Ir. Sulistiyo N.,MM (Auditor Produksi) 

3) Sunarwan S.Hut. (Auditor Ekologi) 

4) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial) 

5) Dadan Darmawan S.Hut  (Auditor Legalitas 

Kayu) 

 h. Pengambil Keputusan  1) Ir. Akhmad 

2) Dr. Ir. Lukman Yunus 

 
 (2)   IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA 

a.  Nama Pemegang Izin/ 

Hak Pengelolaan                      

: PT. Wanapotensi Nusa 

b.  Keputusan Menteri 

Kehutanan 

 

 

 

  SK IUPHHK-HA : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016, 9 Desember 2016. 

  Luas Areal : ± 28.950 Ha 

  Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi 

Maluku 

c.  Alamat Kantor dan 

Nomor  Telpon : 

 

  Kantor Pusat : Jl. Puri Kencana, Rukan Puri Niaga I Blok K.7 No.1-V 

RT.010 RW.007, Kelurahan Kembangan Selatan, 

Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat 

  Kantor Cabang : Jl. Sisingamangaraja No. 1 Desa Passo, Ambon, Provinsi 

Maluku 

d.  Nomor Pokok Wajib 

Pajak  (NPWP) 

: 01.562.223.6.074.000 

e.  Surat Izin Usaha 

Perdagangan  (SIUP) 

: No. 791/24.1PM/31.73/-1.824.27/e/2017  

tanggal 14 Juli 2017. 

f.  Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) 

: 1044/24.3PT/31.73/-1.824.27/e/2017  

tanggal 14 Juli 2017 

g.  Manajemen 

Representatif 

: Saepudin 
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(3) Komposisi Pemegang Saham   

Kepemilikan saham PT. Wanapotensi Nusa berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor 16 

tanggal  22 Mei 2017 yang dibuat oleh Erlinda Ridwan Prasetio, SH., M.Kn., adalah sebagai 

berikut: 

a. Nugroho Hendarto : 1.275.000 Saham 

b. Rina Tanny : 1.225.000 Saham 

 
(4) Susunan Komisaris dan Direksi   

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Wanapotensi Nusa berdasarkan Akta 

Perubahan terakhir Nomor 16 tanggal  22 Mei 2017 yang dibuat oleh Erlinda Ridwan Prasetio, 

SH., M.Kn., adalah sebagai berikut: 

a. Komisaris Utama : Nugroho Hendarto 

b. Komisaris : Rina Tanny 

c. Direktur Utama :  Harry Kuntjoro 

d. Direktur : Jeffry Guntar Basrawy 

 
 

(5)   Ringkasan Tahapan 

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Penilikan 

1 Audit Tahap I Bogor, Tanggal 15 s.d. 19 

November 2021 

 Melakukan pengumpulan dokumen dan verifikasi 

dokumen. 

 Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui 

komunikasi telepon dan email. 

 Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HA                      

PT Wanapotensi Nusa, dinilai dengan bobot verifier 

dengan umur auditi  diatas  5 tahun.  

 Pelaksanaan Penilikan Tahun Ke-1 Kinerja PHPL  

mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : 

SK.62/PHPL/SET.5/Kum.1/12/2020 tanggal 2 

Desember 2020 tentang Pedoman dan Standar 

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

(PHPL) Pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, 

dan Hak Pengelolaan. 

2 Koordinasi dengan 

Instansi 

Kehutanan  

Rabu, 24 November 2021 
Virtual Zoom Meeting 

 

 Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan 

BPHP Wilayah XIV Ambon perihal rencana penilikan 

ke-1 kinerja PHPL  IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa 

yang berlokasi Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru 

Selatan, Provinsi Maluku. 

 Menggali data dan informasi yang diperlukan terkait 

kinerja PHPL 

Sabtu,  27 November 

2021 Virtual Zoom 

Meeting 

 Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Malukudan 

BPHP Wilayah XIV Ambon perihal telah  selesai 

dilaksanakan Audit penilikan ke-1  kinerja PHPL  

IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa yang berlokasi 
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No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Penilikan 

Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, 

Provinsi Maluku  

 Pengumpulan data dan informasi tambahan. 

4 Pertemuan 

Pembukaan 

Rabu, 24 November 2021 
Virtual Zoom Meeting 

 

 Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana 

pelaksanaan kegiatan Penilikan Tahun Ke-1 Kinerja 

PHPL   

 Penjelasan mengenai metodologi yang akan 

digunakan dalam Penilikan Tahun Ke-1 Kinerja PHPL. 

 Penetapan Manajemen Representif oleh    PT 

Wanapotensi Nusa untuk mendampingi Tim Auditor 

dan penandatanganan Berita Acara Opening Meeting. 

5 Verifikasi 

Dokumen dan 

Dokumentasi 
Bukti Fisik lapang 

 

Kamis dan Jumat, 

25 dan 26 November 

2021 

Virtual Zoom Meeting 

 Melakukan verifikasi dokumen legal dan laporan 

pelaksanaan kegiatan di masing-masing aspek, yaitu 

: prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan VLK. 

 Wawancara dengan karyawan yang 

bertanggungjawab (PIC) atas seluruh kegiatan di 

lapangan. 

 Melakukan verifikasi terhadap dokumentasi bukti fisik 

lapang (Blok RKT, TPN, TPK Hutan, Kantor TUK, 

batas areal kerja) serta kampung di sekitar areal 

kerja  PT Wanapotensi Nusa  

 Melakukan klarifikasi setiap ada temuan lapangan. 

6 Pertemuan 

Penutup 

Sabtu,  27 November 

2021   Virtual Zoom 

Meeting 

 Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh 

auditi; 

 Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran 

kinerja PHPL PT Wanapotensi Nusa; 

 Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup 

(Closing Meeting)  Penilikan Kinerja PHPL. 

8 Pengambilan 

Keputusan 

Kantor PT Ayamaru 

Sertifikasi 

Bogor, 17 Desember 

2021 

 

 Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA                      

PT Wanapotensi Nusa  yang berlokasi di Kabupaten 

Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku 

berpredikat “SEDANG” dengan nilai kinerja sebesar 

74,24 %, tidak terdapat verifier dominan yang 

bernilai buruk dan “MEMENUHI” standar verifikasi 

legalitas kayu. 

 Atas dasar hal tersebut, maka sertifikat PHPL 

IUPHHK-HA PT Wanapotensi Nusa yang telah 

diterbitkan pada tanggal 2 Desember 2020 No. 

SPHPL.56/ASERT/LPPHPL-001-IDN dinyatakan 

terpelihara dan berlanjut. 
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(6)   Resume Hasil Penilikan Aspek Prasyarat,  Produksi,  Ekologi dan Sosial  

No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilaian Awal 

Nilai Kinerja 
Indikator Penilikan Tahun 

Ke-1 

Progres 
Kinerja 
PHPL 

1 PRASYARAT    

1.1. Kepastian Kawasan 
Pemegang IUPHHK-HA 

BAIK 
 PT Wanapotensi Nusa telah memiliki 

dokumen legal usaha (Akte, SIUP, 
TDP dan NPWP serta IUPHHK-HA 
perpanjangan sesuai SK BKPM No. 
26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016 
tanggal 9 Desember 2016) dan 
administrasi tata batas areal kerja 
(Laporan TBT dan BATB serta 
Rencana Penataan Batas) 

 PT Wanapotensi Nusa telah 
merealisasikan Pelaksanaan 
Penataan Batas Sendiri dan Batas 
Persekutuan sepanjang 144.961 
meter (60,9%) dan yang belum 
sepanjang 92.902 meter (39,1%), 
dengan Total Panjang tata batas 
237.863 meter   

 Tidak terdapat konflik terkait batas 
areal kerja dengan perusahaan lain 
(IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, 
Perkebunan, Pertambangan atau 
Penggunaan lain), dan terdapat 
pengakuan para pihak yang 
dibuktikan dengan BATB   

 Berdasarkan SK IUPHHK-HA 
Perpanjangan bahwa tidak terdapat 
perubahan fungsi Kawasan hutan 
yaitu Hutan Produksi Tetap (HP) 
seluas ± 4.750 ha, Hutan Produksi 
Terbatas (HPT) seluas ± 12.335 ha 
dan Hutan Produksi yang dapat di 
Konversi (HPK) seluas ± 11.865  ha. 

 Berdasarkan hasil verifikasi lapangan 
dan hasil konsultasi publik serta hasil 
penafsiran citra satelit bahwa tidak 
ada informasi penggunaan Kawasan 
diluar sektor kehutanan. 

BAIK 
 PT. Wanapotensi Nusa telah 

memiliki dokumen legal 
usaha (Surat Keputusan 
Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal A.n. 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor: 
26/1/IUPHHK-
HA/PMDN/2016 tanggal 9 
Desember 2016) dan 
administrasi tata batas areal 
kerja (Laporan TBT dan 
BATB) 

 PT. Wanapotensi Nusa telah 
merealisasikan Pelaksanaan 
Penataan Batas Sendiri dan 
Batas Persekutuan sepanjang 
144.961 meter (60,9%) dari 
total panjang tata batas 
237.863 meter. 

 Tidak terdapat konflik terkait 
batas areal kerja dengan 
perusahaan lain dan terdapat 
pengakuan para pihak yang 
dibuktikan dengan BATB 

 Tidak ada perubahan fungsi 
hutan pada areal kerja PT 
Wanapotensi Nusa, yakni : 
Hutan Produksi Tetap (HP), 
Hutan Produksi Terbatas 
(HPT) dan Hutan Produksi 
yang dapat di Konversi (HPK)   

 Pada areal kerja  PT 
Wanapotensi Nusa tidak 
terdapat penggunaan 
kawasan di luar Sektor 
Kehutanan  

 Tidak ada konflik (konflik 
tenurial) pada areal kerja PT 
Wanapotensi Nusa 

TETAP 

1.2. Komitmen Pemegang 
IUPHHK-HA 

SEDANG 
 PT Wanapotensi Nusa telah 

menyusun atau memiliki Visi dan Misi 
perusahaan yang telah 
ditandatangani Direksi dan sesuai 
dengan kerangka pengelolaan hutan 
lestari (PHL), yakni terkait dengan 
kelola produksi, kelola 
ekologi/lingkungan dan kelola sosial 

 PT Wanapotensi Nusa telah 
melaksanakan kegiatan sosialisasi 
visi dan misi terhadap karyawan 
(level pemegang izin) tetapi belum 
ada bukti telah dilaksanakan kepada 
masyarakat Desa sekitar areal kerja 
atau Desa terdampak kegiatan 
operasional 
Kegiatan pengelolaan hutan lestari 
(PHL) sebagian yang sesuai dengan 
visi dan misi yang telah dibuat dan 
ditetapkan, seperti tata batas belum 
temu gelang, sosialisasi pada 
sebagian para pihak, belum 
dilakukan pengukuran PUP dll 

SEDANG 
 PT Wanapotensi Nusa telah 

melaksanakan kegiatan 
sosialisasi visi dan misi 
terhadap karyawan (level 
pemegang izin) dan sebagian 
masyarakat sekitar, yakni 
Desa Waekatin, yang 
dibuktikan dengan 
tersedianya dokumen Berita 
Acara Sosialisasi dan daftar 
hadir sosialisasi.  Selain itu 
telah dibuat poster/pamflet 
yang memuat visi dan misi  
sebagai salah satu sarana 
sosialisasi secara informal 
Auditi telah melaksanakan 
sebagian kegiatan 
pengelolaan hutan lestari 
(PHL) yang sesuai dengan 
visi dan misi yang telah 
dibuat 

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

SEDANG 
 PT Wanapotensi Nusa telah memiliki 

Tenaga Teknis (GANIS) PHPL pada 
seluruh bidang pengelolaan (Bidang 
Perencanaan Hutan, Pembinaan 
Hutan dan Pemnfaatan Hutan) sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor: P.70/MENLHK/SETJEN/ 
KUM.1/10/2019 

 PT Wanapotensi Nusa telah 
melaksanakan kegiatan pendidikan 
dan pelatihan (DIKLAT), sebagai 
salah satu kegiatan PT Wanapotensi 
Nusa dalam meningkatkan 
kompetensi SDM-nya secara periodik. 
Realisasi peningkatan kompetensi 
SDM sebesar 60%, Rencana 10 
orang terealisasi 6 orang. 

 PT Wanapotensi Nusa telah memiliki 
dokumen ketenagakerjaan 
diantaranya peraturan perusahaan, 
laporan tenaga kerja, SPK dan slip 
gaji tetapi belum tersedia dokumen 
BPJS Karyawan dan dokumen 
penugasan karyawan secara terkini 
 

BAIK 
 Auditi telah memiliki tenaga 

teknis (GANIS) PHPL yakni : 
Perencanaan Hutan 
(CANHUT), Pemanfaatan 
Hasil Hutan (PKB-R) dan 
Bidang Pembinaan Hutan 
(BINHUT) sesuai dengan 
PermenLHK No. 8 Tahun 
2021 tanggal 1 April 2021 

 Berdasarkan data dari Bagian 
Administrasi Umum, realisasi 
pendidikan dan pelatihan 
(DIKLAT) Oktober 2021 
dalam rangka peningkatan 
kompetensi SDM adalah 
sebesar 107,14 % atau 15 
dari rencana 14  yang 
direncanakan 

 PT. Wanapotensi Nusa telah 
memiliki dokumen 
ketenagakerjaan diantaranya 
peraturan perusahaan, 
laporan tenaga kerja, SK 
Penunjukan GANIS PHPL, 
Kartu GANIS dan slip gaji 
tetapi belum tersedia 
dokumen BPJS Karyawan 

NAIK 

1.4. Kapasitas dan Mekanisme 
untuk Perencanaan, 
Pelaksanaan, Pemantauan 
Periodik, Evaluasi dan 
Penyajian Umpan Balik 
Mengenai Kemajuan 
Pencapaian IUPHHK Pada 
Hutan Alam 

SEDANG 
 PT Wanapotensi Nusa telah memiliki 

struktur organisasi dan job deskripsi 
yang ditetapkan berdasarkan  
Keputusan Direktur Utama dengan 
No. 04/Kpts/Dir/WPN/ SO/IX/2020, 
tanggal 9 September 2020.  Struktur 
organisasi tersebut telah sesuai 
dengan kerangka PHPL tetapi secara 
jobdis personilnya yang tidak sesuai 
dan tidak dijumpai di lapangan. 

 PT. Wanapotensi Nusa telah memiliki 
perangkat SIM dan tenaga pelaksana 
berdasarkan surat penunjukan dari 
Direktur PT. Wanapotensi Nusa 
(Surat Keputusan Direktur PT. 
Wanapotensi Nusa nomor : No. 
33/Kpts/Dir/WPN/SIM/II/2017 
tanggal 13 Februari 2017).  Aktifitas 
dan fungsi SIM telah berjalan dan 
keberadaan tenaga pelaksana SIM 
tersebut masih aktif (bekerja) dan 
dijumpai di lapangan.  

 PT Wanapotensi Nusa telah 
membentuk unit kerja SPI yang 
dikukuhkan berdasarkan Surat 
Keputusan Direktur dengan No. 
18/Kpts/Dir/WPN/SPI/VIII/2017 
tanggal 15 Agustus 2017, tetapi hasil 
internal audit yang telah 
dilaksanakan belum dapat 
mengontrol seluruh tahapan kegiatan 
yaitu hanya khusus untuk persiapan 
operasional. 
PT Wanapotensi Nusa telah 
melaksanakan sebagian evaluasi dan 
tindak koreksi terhadap kegiatan 
operasional hasil monitoring dan 
evaluasi yang dilaksakan oleh Tim 
SPI dan tindakan perbaikan juga 
belum jelas personil yang 
bertanggungjawab dan rentang 

BAIK 
 PT Wanapotensi Nusa telah 

memiliki struktur organisasi 
(revisi) dan job deskripsi 
yang ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Direktur Utama 
PT Wanapotensi Nusa No. : 
07/Kpts/DIR/SO/VI/ 2021, 
tanggal 7 Juni 2021.  
Struktur organisasi tersebut 
telah sesuai dengan 
kerangka PHPL. Selain itu 
terdapat personil pada 
seluruh unit kerja yang telah 
dibuat dalam struktur 
organisasi t dan tidak ada 
yang merangkap jabatan 

 PT. Wanapotensi Nusa telah 
memiliki perangkat SIM dan 
tenaga pelaksana 
berdasarkan surat 
penunjukan dari Direktur PT. 
Wanapotensi Nusa (Surat 
Keputusan Direktur PT. 
Wanapotensi Nusa nomor : 
No. 33/Kpts/Dir/ 
WPN/SIM/II/ 2017 tanggal 
13 Februari 2017).  Aktifitas 
dan fungsi SIM telah berjalan 
dan keberadaan tenaga 
pelaksana SIM tersebut 
masih aktif (bekerja) dan 
dijumpai di lapangan 

 PT Wanapotensi Nusa telah 
memiliki perangkat dan 
sebagian tenaga pelaksana 
SIM milik Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan 
Direktur PT Wanapotensi 
Nusa sebagai 

NAIK 
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waktu penyelesaian atas temuan 
ketidaksesuaian  

petugas/operator 
SIGANISHUT, SIPKHL-
SIPONGI, E-MONEV dan SI-
PUHH. Implementasi SIM 
milik KemenLHK  tersebut  
telah berjalan. 

 PT Wanapotensi Nusa telah 
membentuk unit kerja SPI 
yang dikukuhkan 
berdasarkan Surat Keputusan 
Direktur Utama No : 011/PY/ 
SK-DIR/PSO/ VIII/2021, 
tanggal 5 Agustus 2021 
tentang struktur organisasi 
dan telah ditunjuk 
penanggungjawab SPI sesuai 
Surat Keputusan Direktur 
Utama PT Wanapotensi Nusa 
No. : 08/PY/SK-
DIR/SPI/V/2021, tanggal 18 
Mei 2021. Aktifitas SPI belum 
berjalan dengan efektif untuk 
mengontrol seluruh tahapan 
kegiatan PHPL.. 

 Telah dilaksanakan sebagian 
tindak koreksi atas 
rekomendasi hasil audit 
internal sebanyak 13 item dari 
90 item yang 
direkomendasikan (tingkat 
pemenuhan 14,44%). 

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

SEDANG 
 PT Wanapotensi Nusa telah 

melaksanakan kegiatan 
sosialisasi/padiatapa kegiatan RKT 
terhadap masyarakat sekitar hutan 
khususnya kepada pemilik lahan 
ulayat yang dibuktikan dengan 
adanya Berita Acara Kegiatan tetapi 
tidak lengkap. 

 PT Wanapotensi Nusa telah 
melaksanakan kegiatan 
sosialisasi/padiatapa kegiatan proses 
Tata Batas terhadap masyarakat 
sekitar hutan yang dibuktikan 
dengan adanya Berita Acara Tata 
Batas, tetapi berkaitan dengan 
berkurangnya areal IUPHHK-HA 
perpanjangan, maka areal menjadi 
terbuka dan belum dilaksanakannya 
Tata Batas luar areal konsesi yang 
baru.   

 PT Wanapotensi Nusa telah 
melaksanakan kegiatan 
sosialisasi/padiatapa kegiatan proses 
pelaksanaan CD/CSR terhadap 
sebagian masyarakat sekitar hutan 
yang dibuktikan dengan adanya 
Berita Acara kegiatan khususnya 
hanya di wilayah Desa Fakal   

 PT Wanapotensi Nusa telah 
melaksanakan kegiatan 
sosialisasi/padiatapa kegiatan proses 
penetapan Kawasan lindung 
terhadap sebagian masyarakat 
sekitar hutan yang dibuktikan 
dengan adanya Berita Acara kegiatan 
khususnya hanya di wilayah Desa 
Fakal   

 

SEDANG 
 Auditi telah sosialisasi dalam 

rangka mengkosultasikan 
aktifitas  pemanenan  RKT 
2021 (RKT 2021 murni & CO 
RKT 2020) terhadap 
masyarakat Desa Waekatin, 
sebagai pemilik wilayah, 
yang ditunjukkan dengan 
tersedianya Berita Acara 
Sosialisasi yang telah ditanda 
tangani oleh perwakilan desa 

 PT Wanapotensi Nusa telah 
melaksanakan kegiatan 
sosialisasi/padiatapa proses 
pelaksanaan CSR/CD 
terhadap sebagian 
masyarakat sekitar hutan 
yang dibuktikan dengan 
adanya Berita Acara kegiatan 

 PT. Wanapotensi Nusa telah 
telah melaksanakan kegiatan 
sosialisasi/padiatapa proses 
penetapan kawasan lindung 
terhadap sebagian 
masyarakat sekitar hutan 
yang dibuktikan dengan 
adanya Berita Acara kegiatan 
dan daftar hadir 

TETAP 
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2 PRODUKSI    

2.1. Penataan areal kerja 
jangka panjang dalam 
pengelolaan hutan lestari  

SEDANG 
- PT. Wanapotensi Nusa telah memiliki 

dokumen rencana jangka panjang, 
yaitu RKUPHHK-HA Berbasis 
Inventarisasi Hutan Menyeluruh 
Berkala (IHMB) untuk periode Tahun 
2020 – 2029 yang telah disetujui oleh 
pejabat yang berwenang, yaitu 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan ub. Plt. Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, 
dengan Keputusan Nomor 
SK.4859/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 tanggal 24 
Agustus 2020 dan tidak mendapatkan 
peringatan terkait penyusunan 
RKUPHHK-HA 

- Terdapat kegiatan penataan areal 
kerja blok RKTUPHHK-HA tahun 2020 
seluas 607 Ha yang telah sesuai 
dengan RKUPHHK-HA  Berbasis IHMB 
Periode Tahun  2020-2029, namun 
pelaksanaannya belum kontinu/ 
berkesinambungan setelah 
RKHUPHHK disahkan 

- Terdapat upaya kegiatan 
pemeliharaan batas blok dan petak, 
namun belum dilaksanakan secara 
optimal, dimana tanda batas blok dan 
petak kerja hanya 71,42 % (> 50 %) 
yang terlihat dengan jelas di lapangan 

SEDANG 
- PT. Wanapotensi Nusa telah 

memiliki dokumen rencana 
jangka panjang, yaitu 
RKUPHHK-HA Berbasis 
Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala (IHMB) 
untuk periode Tahun 2020 – 
2029 yang telah disetujui oleh 
pejabat yang berwenang, 
yaitu Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan ub. Plt. 
Direktur Jenderal Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari, 
dengan Keputusan Nomor 
SK.4859/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/8/2020 
tanggal 24 Agustus 2020 dan 
tidak mendapatkan peringatan 
terkait penyusunan RKUPHHK-
HA 

- Terdapat kegiatan penataan 
areal kerja blok RKTUPHHK-
HA tahun 2020 seluas 607 Ha 
yang telah sesuai dengan 
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 
Periode Tahun  2020-2029, 
namun pelaksanaannya belum 
terdapat penandaaan 
penanaman teknik SILIN di 
lapangan secara jelas 
sebagaimana tercantum 
dalam RKUPHHK disahkan 

- Terdapat upaya kegiatan 
pemeliharaan batas blok dan 
petak, namun belum 
dilaksanakan secara optimal, 
dimana tanda batas blok dan 
petak kerja hanya 85,71 % (> 
50 %) yang terlihat dengan 
jelas di lapangan 

TETAP 

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

SEDANG 
- PT. Wanapotensi Nusa telah memiliki 

data potensi tegakan per ekosistem 
dari hasil IHMB sebagai dasar 
penyusunan RKUPHHK-HA peiode 
2020-2029 dan data hasil kegiatan 
ITSP periode 1 tahun terakhir, yaitu 
untuk RKT 2020 beserta kelengkapan 
peta pendukungnya seperti peta jalur 
survey, peta sebaran pohon, dan peta 
potensi hutan 

- Verifier ini tidak dapat diverifikasi 
karena PT. Wanapotensi Nusa belum 
mempunyai kewajiban melakukan 
kegiatan Petak Ukur Permanen 
dikarenakan lokasi kegiatan PUP 
sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA 
2020-2029 pada URKT 2023, hal ini 
sebagai akibat dengan dikeluarkannya 
SK Perpanjang luas areal kerjanya 
menjadi 28.950 Ha dari luas 
sebelumnya 41.000 Ha sehingga 
lokasi PUP yang lama tidak dapat 
ditelusuri 

- Verifier ini tidak dapat diverifikasi 
karena auditi belum mempunyai 
kewajiban melakukan kegiatan Petak 
Ukur Permanen dan Penentuan JTT 

SEDANG 
- PT. Wanapotensi Nusa telah 

memiliki data potensi tegakan 
per ekosistem dari hasil IHMB 
sebagai dasar penyusunan 
RKUPHHK-HA peiode 2020-
2029 dan data hasil kegiatan 
ITSP periode 1 tahun terakhir, 
yaitu untuk RKT 2021, namun 
belum terdapat kelengkapan 
peta pendukungnya seperti 
peta jalur survey, peta 
sebaran pohon, dan peta 
potensi hutan. 

- Verifier ini tidak dapat 
diverifikasi karena Auditi 
belum mempunyai kewajiban 
melakukan kegiatan Petak 
Ukur Permanen dan 
Penentuan JTT dilakukan 
berdasarkan hasil kegiatan 
ITSP serta angka riap tegakan 
nasional (riap volume = 1,749 
M3/ha/thn) tegakanl 

TETAP 
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dilakukan berdasarkan hasil kegiatan 
ITSP serta angka riap tegakan 
nasional (riap volume = 1,749 
M3/ha/thn) tegakan 

2.3. Pelaksanaan penerapan 
tahapan sistem silvikultur 
untuk menjamin 
regenerasi  hutan 

SEDANG 
- PT. Wanapotensi Nusa  telah memiliki 

dokumen SOP seluruh tahapan sistem 
silvikultur TPTI yang sebagian besar 
telah sesuai dengan pedoman 
pelaksanaan atau ketentuan teknis, 
namun isinya terdapat sebagian yang 
belum sesuai dengan pedoman 
pelaksanaan atau ketentuan berlaku 

- PT. Wanapotensi Nusa telah berupaya 
melakukan implementasi Prosedur 
Standar Operasional (PSO) tahapan 
sistem silvikultur TPTI, namun 
terdapat  beberapa kegiatan yang 
pelaksanaannya belum optimal atau 
terdapat kegiatan yang tidak tercapai  
100 % dari rencana yang telah 
ditetapkan dan hanya sebagian SOP 
atau Prosedur Standar Operasional 
tahapan sistem silvikultur yang 
terimplementasikan dengan baik 

- Terdapat pohon inti dan pohon yang 
disisakan (tidak ditebang) dari jenis-
jenis komersial yang tersebar merata 
dalam jumlah yang (dengan 
mempertimbangkan kemampuan riap 
pertumbuhan riap setempat) mampu 
menjamin terjadinya kelestarian 
pemanenan hasil pada rotasi ke-2 
sebesar 20,33 batang/ha (17-24 
batang/ha) 

 Terdapat permudaan tingkat tiang 
dari jenis-jenis komersial yang 
tersebar merata dalam jumlah yang 
(dengan mempertimbangkan 
kemampuan riap pertumbuhan 
tegakan setempat) mampu menjamin 
kelestarian pemanenan hasil pada 
rotasi ke-3 sebesar 1.875 batang/ha 
(> 100 batang/ha atau setara dari 
400 batang pancang/ha) 

SEDANG 
- PT. Wanapotensi Nusa  telah 

memiliki dokumen PSO 
seluruh tahapan sistem 
silvikultur TPTI yang sebagian 
besar telah sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan atau 
ketentuan teknis, namun 
isinya terdapat sebagian yang 
belum sesuai dengan 
pedoman pelaksanaan atau 
ketentuan yang berlaku auditi 
telah berupaya melakukan 
implementasi Prosedur 
Standar Operasional (PSO) 
tahapan sistem silvikultur 
TPTI, namun terdapat  
beberapa kegiatan yang 
pelaksanaannya belum 
optimal atau terdapat 
kegiatan yang tidak tercapai  
100 % dari rencana yang 
telah ditetapkan dan hanya 
sebagian PSO atau Prosedur 
Standar Operasional tahapan 
sistem silvikultur yang 
terimplementasikan dengan 
baik 

- Terdapat pohon inti dan 
pohon yang disisakan (tidak 
ditebang) dari jenis-jenis 
komersial yang tersebar 
merata dalam jumlah yang 
(dengan mempertimbangkan 
kemampuan riap 
pertumbuhan riap setempat) 
mampu menjamin terjadinya 
kelestarian pemanenan hasil 
pada rotasi ke-2 sebesar 23 
batang/ha (17-24 batang/ha) 

- Terdapat permudaan tingkat 
tiang dari jenis-jenis komersial 
yang tersebar merata dalam 
jumlah yang (dengan 
mempertimbangkan 
kemampuan riap 
pertumbuhan tegakan 
setempat) mampu menjamin 
kelestarian pemanenan hasil 
pada rotasi ke-3 sebesar 106 
batang/ha (> 100 batang/ha 
atau setara dari 400 batang 
pancang/ha)   

- PT Wanapotensi Nusa telah 
melaksanakan kegiatan TPTI 
Teknik Penanaman Silvikultur 
Intensif/SILIN seluas 130 ha, 
namun pelaksanaannya belum 
sesuai dengan tahapan 
kegiatan yang tertuang dalam 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hiidup Dan Kehutanan Nomor 
:8 Tahun 2021 Lampiran 11 
dan RKUPHHK-HA periode 
2020-2029 

 

TETAP 
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- PT Wanapotensi Nusa pada 
pelaksanaan RKT 2020 telah 
berupaya melakukan 
implementasi tahapan 
silvikultur TPTI Teknik 
Penanaman Silvikultur 
Intensif/SILIN sesuai 
RKUPHHK-HA periopde 2020-
2029, namun hanya sebagian 
tahapan yang telah 
dilaksanakan yaitu kegiatan 
pengadaan bibit dan 
penanaman, dengan realisasi 
rata-rata 80,76 % 
 

2.4. Ketersediaan dan 
penerapan teknologi 
ramah lingkungan untuk 
pemanfaatan 

SEDANG 
- Tersedia SOP 

pemanfaatan/pengelolaan hutan 
ramah lingkungan (PSO-3.2-WPN-
2017 tanggal 10/02/2017) untuk 
seluruh kegiatan pengelolaan hutan, 
dan isinya sesuai untuk karakteristik 
kondisi setempat, namun belum 
sesuai dengan peraturan Pedoman 
RIL Nomor : 
P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/2018 

- PT. Wanapotensi Nusa telah berupaya 
melakukan SOP atau Prosedur 
Standar Operasional Pemanfaatan 
Ramah Lingkungan (Reduce Impact 
Logging), namun dalam 
pelaksanaannya belum optimal 
dimana pada  tahapan pasca 
pemanenan dan K3 seperti 
keberadaani klinik belum dilaksanakan 
dengan baik, terdapat operator alat 
berat yang tidak menggunakan APD , 
serta tidak terdapat cross drain atau 
pembuatan guludan pada bekas jalan 
sarad 

- Terdapat tingkat kerusakan tegakan 
untuk semua tingkatan permudaan 
hasil kegiatan pemanenan pada areal 
blok BKUPHHK-HA 2017/2018 sebesar 
17,41% (16 – 30 %) 

- Limbah yang dihasilkan dari aktivitas 
pemanenan berdasarkan perhitungan 
pendekatan Faktor Eksploitasi (FE)  
adalah 1,23, namun  masih banyak 
limbah berupa tunggak pohon yang 
masih tinggi, potongan batang yang 
pecah, kayu gerowong, atau potongan 
batang yang berbanir yang tidak 
dimanfaatkan 

   

BAIK 
- Tersedia dokumen  PSO 

Pemanfaatan Ramah 
Lingkungan (Reduce Impact 
Logging) Nomor : PSO-3.2-
WPN-2021 tanggal 09 
September 2021, untuk 
seluruh kegiatan pengelolaan 
hutan dan terdapat 
perubahan atau revisi yang 
ke-2 PSO tersebut untuk 
menyesuaikan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan 
serta Pemanfaatan Hutan di 
Hutan Lindung dan Hutan 
Produksi, dimana isinya sesuai 
untuk karakteristik kondisi 
setempat 

- PT. Wanapotensi Nusa telah 
berupaya melakukan PSO 
atau Prosedur Standar 
Operasional Pemanfaatan 
Ramah Lingkungan (Reduce 
Impact Logging/RIL), namun 
dalam pelaksanaannya belum 
optimal dimana pada  tahapan 
pasca pemanenan dan K3 
seperti keberadaani klinik 
belum dilaksanakan dengan 
baik, terdapat operator alat 
berat yang tidak 
menggunakan APD, serta 
tidak terdapat cross drain 
atau pembuatan guludan 
pada bekas jalan sarad 

- Terdapat tingkat kerusakan 
tegakan untuk semua 
tingkatan permudaan hasil 
kegiatan pemanenan pada 
areal blok RKT 2021 sebesar 
12,83% (< 15 %) 

 Limbah yang dihasilkan dari 
aktivitas pemanenan 
berdasarkan perhitungan 
pendekatan Faktor 
Eksploitasi (FE)  adalah 1, 
namun  masih banyak limbah 
berupa tunggak pohon yang 
masih tinggi, potongan 
batang yang pecah, kayu 
gerowong, atau potongan 

NAIK 
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batang yang berbanir yang 
tidak dimanfaatkan 

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

SEDANG 
- Terdapat dokumen rencana kerja 

jangka pendek (RKTUPHHK-HA Tahun 
2020) 1 tahun terakhir yang disusun 
berdasarkan rencana kerja jangka 
panjang (RKUPHHK-HA periode 2020-
2029) dan telah disahkan oleh pejabat 
yang berwenang, yaitu Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Maluku  

- PT. Wanapotensi Nusa telah memiliki 
peta kerja sesuai dengan peta RKT 
2020 atau RKU yang disahkan oleh 
pejabat yang berwenang yang 
menggambarkan areal yang boleh 
ditebang / dipanen / dimanfaatkan // 
dipelihara beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan lindung, 
namun tidak terdapat lokasi areal 
yang ditanam 

- Terdapat implementasi peta kerja 
berupa penandaan pada sebagian 
besar (57,14 %) batas blok tebangan/ 
dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ 
dipelihara beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan lindung 

- Realisasi volume tebangan total 
BKUPHHK-HA 2017/2018 dan per 
kelompok jenis 73,73 %( > 70  %)  
dari rencana tebangan tahunan  dan 
lokasi  panen yang sesuai dengan 
yang disahkan serta tidak melebihi 
luas yang direncanakan, namun 
kegiatan produksi belum berlangsung 
secara kontinu 

SEDANG 
- Terdapat dokumen rencana 

kerja jangka pendek 
(RKTUPHHK-HA Tahun 2020 
serta RKT 2021dan CO RKT 
2020) yang disusun 
berdasarkan rencana kerja 
jangka panjang (RKUPHHK-HA 
periode 2020-2029) dan telah 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang, yaitu Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi 
Maluku 

- PT. Wanapotensi Nusa telah 
memiliki peta kerja sesuai 
dengan peta RKT 2020 serta 
RKT 2021 dan Carry Over RKT 
2020 beserta RKU yang 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang yang 
menggambarkan areal yang 
boleh 
ditebang/dipanen/dimanfaatk
an/dipelihara beserta areal 
yang ditetapkan sebagai 
kawasan lindung, namun tidak 
terdapat lokasi areal yang 
ditanam 

- Terdapat implementasi peta 
kerja berupa penandaan pada 
sebagian besar (66,67 %) 
batas blok tebangan/ 
dipanen/ dimanfaatkan/ 
ditanam/ dipelihara beserta 
areal yang ditetapkan sebagai 
kawasan lindung 

- Realisasi volume tebangan 
total RKT 2021 sampai 
dengan Oktober 2021 dan per 
kelompok jenis 51,84% dari 
rencana tebangan tahunan  
dan lokasi  panen yang sesuai 
dengan yang disahkan serta 
tidak melebihi luas yang 
direncanakan 

TETAP 

2.6. Tingkat investasi dan 
reinves tasi yang memadai 
dan memenuhi 
kebutuhandalam 
pengelolaan hutan, 
administrasi, penelitian 
dan pengemba-ngan, 
serta peningkatan 
kemampuan SDM 

BURUK 
- Kondisi kesehatan finansial dari nilai 

ketiga parameter (likuiditas, 
solvabilitas dan rentabilitas), selama 
periode 2018/2019 dan 2019/2020 
tidak dapat diketahui dan belum 
terdapat Laporan Keuangan yang 
berpedoman pada Peraturan Menteri 
mengikuti Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor : P 
71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 
tanggal 17 Oktober 2019 tentang 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan 
Hutan Produksi. 

- Realisasi alokasi dana pada periode 
tahun 2018/2019 dan 2019/2020  
hanya mencapai 42,18 % dari 
kebutuhan kelola hutan yang 
seharusnya berdasarkan laporan 
penatausahaan keuangan yang belum 
sesuai dengan Pedoman Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan Hutan 

BURUK 
- Kondisi kesehatan finansial 

dari nilai ketiga parameter 
(likuiditas, solvabilitas dan 
rentabilitas), selama periode 
2020 dan 2021 tidak dapat 
diketahui dan belum terdapat 
Laporan Keuangan yang 
berpedoman pada Peraturan 
Menteri mengikuti Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor : 8 
Tahun 2021, Lampiran 16, 
BAB III tentang tentang 
Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi 
(Dolapkeu-PHP 

- Realisasi alokasi dana pada 
periode sampai dengan 
Oktober 2021  hanya 
mencapai 59,72% dari 
kebutuhan kelola hutan yang 
seharusnya berdasarkan 

TETAP 
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Produksi (yang telah diaudit oleh 
akuntan publik) 

- Alokasi dana untuk seluruh bidang 
kegiatan tidak proporsional dimana 
selisih antara proporsi biaya tertinggi 
dan terendah adalah sebesar 44,15%, 
berdasarkan laporan penatausahaan 
keuangan yang belum sesuai dengan 
Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang 
telah diaudit oleh akuntan publik). 

- Kemampuan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban jangka 
pendeknya atau Likuiditas perusahaan 
tahun 2018/2019 dan 2019/2020 
adalah tidak dapat diketahui dan 
realisasi pendanaan kegiatan teknis di 
lapangan kurang optimal serta hanya 
tercapai 42,18 % dari rencana 
anggaran kegiatan serta belum 
didasarkan pada tata kelola keuangan 
yang baik sehingga belum dapat 
memberikan gambaran yang optimal 
dalam pembiayaan kegiatan 
operasional maupun teknis kehutanan 

- Realisasikan modal pelaksanaan 
kegiatan pembinaan hutan dan 
perlindungan hutan dalam tahun 
2018/2019 dan 2019/2020 oleh PT. 
Wanapotensi Nusa adalah 89,91 % , 
namun realisasi tersebut belum bisa 
menggambarkan realisasi biaya yang 
sesungguhnya karena laporan 
penatausahaan keuangan yang 
disajikan belum sesuai dengan 
peraturan 

- Realisasi pelaksanaan kegiatan 
pembinaan hutan pada tahun 
2018/2019 dan 2019/2020 oleh PT. 
Wanapotensi Nusa adalah sebesar 
67,82 % dari yang telah direncanakan 
dan terdapat banyak tanaman yang 
mati akibat kurangnya pemeliharaan 
yang dilakukan oleh perusahaan 

laporan penatausahaan 
keuangan namun belum 
disusun mengikuti Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor : P 8 
Tahun 2021, BAB III tentang 
tentang Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi 
(Dolapkeu-PHP)) 

- Alokasi dana untuk seluruh 
bidang kegiatan tidak 
proporsional dimana selisih 
antara proporsi biaya tertinggi 
dan terendah adalah sebesar 
44,15%, berdasarkan laporan 
penatausahaan keuangan 
yang belum sesuai dengan 
Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi 
(yang telah diaudit oleh 
akuntan publik. 

- Kemampuan perusahaan 
untuk memenuhi kewajiban 
jangka pendeknya atau 
Likuiditas perusahaan sampai 
dengan Oktober 2021 adalah 
tidak dapat diketahui dan 
realisasi pendanaan kegiatan 
teknis di lapangan kurang 
optimal serta hanya tercapai 
59,72% dari rencana 
anggaran kegiatan serta 
belum didasarkan pada tata 
kelola keuangan yang baik 
sehingga belum dapat 
memberikan gambaran yang 
optimal dalam pembiayaan 
kegiatan operasional maupun 
teknis kehutanan 

- Realisasikan modal 
pelaksanaan kegiatan 
pembinaan hutan dan 
perlindungan hutan dalam 
RKT 2021 sampai dengan 
Oktober 2021 oleh PT. 
Wanapotensi Nusa adalah 
85,71%, namun realisasi 
tersebut belum bisa 
menggambarkan realisasi 
biaya yang sesungguhnya 
karena laporan 
penatausahaan keuangan 
yang disajikan belum sesuai 
dengan peraturan  

- Realisasi pelaksanaan 
kegiatan pembinaan hutan 
pada RKT 2021 sampai 
dengan Oktober 2021 oleh 
PT. Wanapotensi Nusa adalah 
sebesar 80,76 dari yang telah 
direncanakan dan terdapat 
banyak tanaman yang mati 
akibat kurangnya 
pemeliharaan yang dilakukan 
oleh perusahaan serta tidak 
terdapat perbedaan 
penanaman tanaman teknik 
silvikultur SILIN 

 
 



 

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  LESTARI 

PT. AYAMARU SERTIFIKASI 

 

 ASERT-324. Rev.3 

 

 

Tanggal 1 Agustus 2021  Halaman 13 dari 29 

KomiteAkreditasiNasional 

LPPHPL - 001-IDN 

 

No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilaian Awal 

Nilai Kinerja 
Indikator Penilikan Tahun 

Ke-1 

Progres 
Kinerja 
PHPL 

3. EKOLOGI    

3.1. Keberadaan kemantapan 
dan Kondisi Kawasan 
Dilindungi Pada Setiap 
Tipe Hutan 

SEDANG 
 Dalam dokumen RKUPHHK-HA 

berbasis IHMB Periode 2020 s/d 
2029, luas areal yang di alokasikan 
untuk kawasan dilindungi adalah 
5.591 Ha atau sebesar 12,40% dari 
total areal konsesinya. Jenis kawasan 
lindung meliputi dan Buffer Zone 
Hutan Lindung seluas 1.222 ha, 
Sempadan sungai 217 ha, Kawasan 
Pelestarian Plasma Nutfah 878 ha 
dan Areal Lindung Karst  1.274 ha. 
Dalam penentuan lokasi untuk 
kawasan lindung tersebut sudah   
mempertimbangkan kondisi biofisik 
dan kondisi spesifik yang ada. 

 Panjang batas kawasan lindung yang 
sudah dilakukan penandaan batas 
adalah sepanjang 14,62 km atau 
63,37 % dari keseluruhan batas 
kawasan lindung  sesuai dengan 
kemajuan Blok RKT.  Kegiatan 
penandaan batas yang dilakukan 
yaitu penandaan jalur  dengan cat 
merah polet satu pada pohon-pohon 
yang ada di jalur rintis dan 
pemasangan papan nama. 

 Berdasarkan hasil  overlay Peta 
Kawasan Lindung dengan Peta 
Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Band 
653 path 110, Row 62 liputan tanggal 2 
April 2019  menunjukan bahwa kondisi 
penutupan lahan sebagian besar 
kawasan lindung (78,67%) masih 
berupa hutan (hutan lahan kering 
primer, hutan lahan kering sekunder 
serta hutan karst sekunder). 

 Adanya gangguan oleh masyarakat 
pada kawasan lindung 
mengindikasikan bahwa belum 
seluruh para pihak terutama 
masyarakat yang berada di sekitar 
areal konsesi mengakui keberadaan 
kawasan lindung yang terdapat di 
areal kerja auditi. Terdapat upaya 
dari pihak auditi untuk memperoleh 
pengakuan para pihak terhadap 
kawasan lindung seperti melakukan 
kegiatan sosialisasi maupun 
pemasangan papan nama kawasan 
lindung untuk memberikan informasi 
kepada masyarakat mengenai lokasi 
yang dijadikan kawasan lindun. 

 Kegiatan pengelolaan yang dilakukan 
terhadap kawasan dilindungi hasil 
tata ruang adalah hanya 
perlindungan saja, hal ini 
menunjukan bahwa kegiatan 
pengelolaan kawasan lindung belum 
seluruhnya dilakukan mengacu pada 
RKL. Terdapat dokumen laporan hasil 
kegiatan pengelolaan dalam bentuk 
Laporan Pelaksanaan Kegiatan 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan serta Laporan 
Perlindungan dan  Pengamanan 
Hutan. Belum tersedia  laporan 
kegiatan untuk masing-masing jenis 
kawasan lindung. 

SEDANG 
- Auditi sudah mengalokasikan 

kawasan dilindungi seluas 
3.591 ha atau sebesar 
12,40% dari total areal 
konsesinya sebagaimana 
yang tertuang dalam 
dokumen RKUPHHK-HA 
berbasis IHMB Periode 2020–
2029.  Dalam pengalokasian 
Kawasan lindung  telah 
mempertimbangkan kondisi 
biofisik serta kondisi 
spesifiknya seperti lokasi 
areal konsesi yang 
berbatasan dengan hutan 
lindung, penutupan lahan, 
keberadaan sungai, 
keberadaan flora fauna 
dilindungi dan sebagian dari 
kawasan lindung tersebut 
telah dilakukan penataan 
dilapangan sesuai dengan 
dokumen perencanaan. 

- Realisasi penandaan batas 
kawasan lindung sampai  
dengan tahun 2021 adalah 
sepanjang 14,62 km atau 
63,37 % dari keseluruhan 
batas kawasan lindung  yang 
harus dilakukan penandaan 
batas sesuai dengan 
kemajuan Blok RKT. 

- Mengacu pada hasil overlay 
antara Peta Areal kerja 
dengan Peta Penafsiran Citra 
Landsat 8 OLI Band 542 
Path/Row 126/62 liputan 
tanggal 30 Maret 2021 dan 
26 Juli 2021, menunjukan 
bahwa kondisi penutupan 
lahan kawasan lindung yang 
masih berupa hutan adalah 
seluas 2.825 ha (78,67%) 
yang meliputi hutan lahan 
kering primer, hutan lahan 
kering sekunder, dan hutan 
karst sekunder. 

- Masyarakat sekitar areal 
konsesi belum seluruhnya 
mengakui keberadaan 
kawasan lindung yang 
terdapat diareal auditi, hal ini 
terindikasi dari masih 
terdapatnya gangguan 
berupa kebakaran hutan, 
perambahan/claim areal dan 
perburuan satwa liar oleh 
masyarakat. 

 Laporan yang tersedia terkait 
pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan kawasan lindung 
hasil tata ruang adalah 
Laporan Pelaksanaan 
Kegiatan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan 
yang dibuat setiap semester, 
Laporan Perlindungan Hutan 
dan Laporan Tririwulanan 

TETAP 
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 Kegiatan Patroli Hutan. 
Belum tersedia laporan  
terkait pengelolaan pada 
masing masing jenis 
kawasan lindung. 

3.2. Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

SEDANG 
 Prosedur yang tersedia dan 

digunakan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan kegiatan perlindungan 
hutan  adalah prosedur : 
Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan. Prosedur tersebut sudah 
memiliki legalitas dan secara 
substansi sudah sesuai standar 
teknis dan cukup representatif 
sebagai pedoman dasar dalam 
pelaksanaan kegiatan operasional di 
lapangan, dimana dalam prosedur 
tersebut terdapat langkah-langkah 
dalam perlindungan hutan sesuai 
dengan jenis-jenis gangguan yang 
ada, dan terdapat pendekatan-
pendekatan persuasif-partisipatif, 
edukatif dan represif. 

 Untuk pelaksanaan kegiatan 
perlindungan hutan auditi sudah 
memiliki sarana prasarananya, yang 
meliputi  sarana prasarana 
penanganan kebakaran hutan dan 
lahan  maupun peralatan untuk 
pengamanan hutan. Mengacu pada 
standar kebutuhan peralatan yang 
ditetapkan dalam Permen LHK No. 
P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 
tentang Pengendalian Kebakaran 
Hutan dan Lahan,  dengan  luas 
areal konsesi seluas  28.950 ha, 
maka ketersedian sarana prasarana  
untuk penanggulangan kebakaran 
hutan dan lahan yang ada baik jenis 
maupun jumlahnya belum sesuai 
dengan ketentuan dimaksud. 

 Tersedia  lembaga dan sumber daya 
manusia  untuk penanganan 
perlindungan hutan yang terdiri dari 
2 orang satpam yang dibantu oleh  2 
personil Brimob, 1  regu inti RPK 
yang berjumlah 15 orang, dari 
seluruh personil yang tersedia  
semuanya belum memiliki sertifikat. 
Dengan demikian ketersediaan 
sumber daya manusia  untuk 
penanganan perlindungan hutan, 
terutama untuk penanganan 
kebakaran hutan dan lahan jumlah  
regu inti sudah sesuai dengan 
Permen LHK No. 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016, 
namun personel regu inti seluruhnya 
belum memiliki kompetensi 
sebagaimana yang dipersyaratkan 
dan anggota regu inti masih 
merangkap sebagai tenaga teknis 
atau karyawan yang bertugas di 
bidang lainnya. 

- Kegiatan perlindungan hutan belum 
dilakukan secara maksimal, 
mengingat masih terbatasnya sarana 
prasarana pendukung maupun 
sumber daya manusianya. Kegiatan 

SEDANG 
- Tersedia prrosedur sebagai 

acuan dalam pelaksanaan 
kegiatan perlindungan hutan 
yaitu Prosedur Perlindungan 
dan Pengamanan Hutan 
(PSO-6.2-WPN-2021). 
Prosedur tersebut sudah 
memiliki legalitas dan 
terdapat langkah-langkah 
dalam perlindungan hutan 
sesuai dengan jenis-jenis 
gangguan yang ada. 

- Tersedia sarana prasarana 
untuk pelaksanaan kegiatan 
perlindungan hutan, baik 
untuk pengamanan hutan 
maupun penanggulangan 
kebakaran hutan dan lahan.  
Namun ketersediaan sarana 
prasarana untuk  
perlindungan, khususnya 
untuk  penanggulangan 
kebakaran hutan dan lahan 
baik jenis maupun jumlahnya  
belum seluruhnya sesuai 
dengan ketentuan 
sebagaimana yang tertuang 
dalam Permen LHK No. 
P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/
2016. 

- Auditi sudah memilik 
sumberdaya manusia untuk 
pelaksanaan perlindungan 
hutan yang terdiri dari SDM 
pengamananb hutan 
sebanyak 2 orang satpam, 
sedangkan SDM RPK terdiri 
dari 1  regu inti yang 
beranggotakan 15 orang, dari 
seluruh personil yang tersedia  
semuanya belum ada 
memiliki sertifikat sesuai 
ketentuan. 

 Belum ada upaya yang 
maksimal dalam hal 
penanganan gangguan yang 
ada (perambahan/claim 
areal, perburuan satwa liar 
dan kebakaran),  kegiatan 
perlindungan yang dilakukan 
cenderung merupakan 
pekerjaan pengamanan aset 
perusahaan di sekitar 
kawasan dan dalam camp, 
belum pada pengamanan 
kawasan hutan secara 
keseluruhan. Kegiatan patroli 
yang dilakukan masih relatif 
minim, mengingat adanya 
keterbatasan personil dan 
sarana transfortasi. 

TETAP 
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perlindungan yang dilakukan 
cenderung merupakan pekerjaan 
pengamanan aset perusahaan di 
sekitar kawasan dan dalam camp, 
belum pada pengamanan kawasan 
hutan secara keseluruhan. 

3.3. Pengelolaan dan 
Pemantauan Dampak 
Terhadap Tanah dan Air 
Akibat Pemanfaatan Hutan 

SEDANG 
 Auditi sudah memiliki prosedur 

sebagai acuan untuk pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan dan 
pemantuan dampak terhadap tanah 
dan air. Namun demikian prosedur 
yang tersedia belum 
menggambarkan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan yang 
mencakup seluruh dampak terhadap 
tanah dan air akibat pemanfaatan 
hutan,  antara lain belum tersedianya 
prosedur untuk pengelolaan dan 
pemantauan limbah (limbah B3  
maupun limbah rumah tangga) serta 
prosedur yang terkait untuk 
penanganan blok tebangan yang 
sudah selesai dilaksanan kegiatan 
penebangan seperti prosedur 
pengelolaan bekas jalan sarad dan  
bekas TPn. 

 Auditi sudah memiliki sarana 
prasarana  untuk kegiatan 
pengelolaan  dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air 
akibat pengusahaan hutan antara 
lain : bangunan persemaian, saluran 
drainase pada kanan kiri jalan, tong 
sampah untuk limbah rumah tangga, 
plot pemantauan erosi, alat untuk 
pengukur curah hujan dan parameter 
lingkungan (suhu dan kelembaban)  
serta alat untuk mengukur tinggi 
muka air dan debit.  Ketersediaan 
sarana prasarana tersebut  baik 
kuantitas  maupun  kualitasnya  
belum sepenuhnya sesuai dengan 
yang dipersyaratakan dalam RKL dan 
RPL seperti belum memiliki Tempat 
Penyimpanan Sementara (TPS) 
Limbah B3 yang permanen sesuai 
dengan ketentuan dan pembuatan 
plot pengamatan laju erosi rosi yang 
tersedia belum mewakili kondisi laju 
erosi yang terjadi akibat 
pengusahaan hutan. 

 Tersedia lembaga dan personil untuk 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
dan pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air akibat pengusahaan 
hutan  yaitu Seksi Lingkungan.  
Jumlah personil sebagai pelaksana di 
lapangan sebanyak 3 orang dan 1 
orang  diantaranya sudah memiliki 
sertifikat sebagai Ganis-PHPL Binhut 
atas nama Saepudin (00200-
14/BINHUT/XXX/2018) dengan masa 
berlaku sampai 11 Desember 2021, 
dengan demikian  ketersediaan 
sumberdaya manusia untuk 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
dan pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air sudah sesuai dengan 
ketentuan. 

SEDANG 
- Prosedur yang tersedia belum 

menggambarkan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan 
yang mencakup seluruh 
dampak terhadap tanah dan 
air akibat pemanfaatan 
hutan,  antara lain belum 
tersedianya prosedur untuk 
pengelolaan dan pemantauan 
limbah (limbah B3  maupun 
limbah rumah tangga) serta 
prosedur yang terkait untuk 
penanganan blok tebangan 
yang sudah selesai dilaksanan 
kegiatan penebangan seperti 
prosedur pengelolaan bekas 
jalan sarad dan  bekas TPn. 

- Tersedia sarana prasarana 
untuk kegiatan pengelolaan 
dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
dengan jumlah dan jenis 
yang belum seluruhnya 
sesuai dengan yang 
dipersyaratkan dalam RKL 
dan RPL dan sarana 
prasarana tersebut sebagian 
kurang terawat dengan baik. 

- Kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air dilakukan oleh 
Seksi Lingkungan yang berada 
di bawah Kepala Bagian 
Pembinaan Hutan. Terdapat 
SDM yang menangani aspek 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air 
sebanyak 3 orang  dan 
diantaranya  1 orang sudah 
memiliki sertifikat sebagai 
Ganis-PHPL Binhut. 

- Auditi belum melakukan 
kegiatan pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air 
sebagaimana yang 
dipersyaratakan pada dokumen 
RKL. Beberapa kegiatan 
pengelolaan yang belum 
dilakukan secara maksimal 
antara lain  Pengelolaan blok 
yang sudah selesai dilakukan 
penebangan belum seluruhnya 
dilakukan pengelolaan 
terutama pada bekas jalan 
sarad dan TPn sesuai dengan 
prosedur,  beberapa jalan 
utama dan jalan cabang belum 
memiliki saluran/parit, dan 
tempat penyimpanan limbah 
B3 belum di buat sesuai 
ketentuan dan belum memiliki 
ijin 
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 Terdapat implementasi kegiatan 
pengelolaan dampak terhadap tanah 
dan air, yaitu: pengelolaan jalan 
angkutan, penanaman tanah kosong 
dan kanan kiri jalan, dan pengelolan 
limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (B3) dan limbah rumah 
tangga. Namun demikian masih 
terdapat beberapa kegiatan 
pengelolaan yang belum dilakukan 
secara maksimum antara lain : 
beberapa jalan utama dan jalan 
cabang belum memiliki saluran/parit 
sehingga masih banyak terlihat  erosi 
parit pada kanan kiri jalan, beberapa 
tebing yang dilakukan pengupasan 
tanpa terasering, pada beberapa 
saluran belum di pasang sedimen 
trap untuk mengurangi laju erosi dan 
pengelolaan limbah B3 yang belum 
maksimal seperti masih terdapat 
ceceran oli di sekitar penampungan 
olie bekas. 

 Implementasi kegiatan pemantauan 
yang dilakukan adalah: pemantauan 
iklim mikro dengan melakukan 
pengkuran curah hujan, suhu dan 
kelembaban secara rutin, pemantuan 
tinggi muka air sungai dan debit 
serta pemantauan erosi. Kegiatan 
pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air belum seluruhnya dilakukan 
sesuai dengan yang dipersyaratkan 
dalam RPL seperti belum melakukan 
pengujian kualitas air sungai dan 
informasi mengenai besaran laju 
erosi yang terjadi belum 
menggambarkan besarnya laju erosi 
akibat pengusahaan hutan secara 
keseluruhan mengingat lokasi plot 
pemantauan laju erosi hanya ada di 
lokasi bekas tebangan. 

- Terdapat dampak akibat kegiatan 
pemanfaatan hutan terhadap tanah 
dan air,  namun demikian dampak 
yang timbul masih dalam taraf yang 
wajar, serta terdapat upaya 
pengelolaan untuk menekan dampak 
tersebut. Dengan demikian tidak 
terindikasi adanya dampak besar dan 
penting. 

 Kegiatan pemantauan yang 
dilakukan meliputi : 
pemantuan tinggi muka air 
sungai dan debit air sungai 
serta  pemantauan erosi. 
Terdapat beberapa kegiatan 
pemantauan yang belum 
seluruhnya dilakukan sesuai 
dengan yang dipersyaratkan 
dalam RPL, antara lain  
belum melakukan pengujian 
kualitas air sungai, 
parameter lingkungan dan 
lokasi pemantauan laju erosi 
hanya di buat pada tempat 
tertentu saja (bekas jalan 
sarad), sementara pada 
tempat tempat lain seperti 
dilokasi tebangan, bekas TPn 
dan areal terbuka lainnya 
belum dilakukan. 

 Berdasarkan hasil 
pemantauan menunjukan 
bahwa terdapat dampak 
akibat kegiatan pemanfaatan 
hutan terhadap tanah dan air 
berupa erosi, sedimentasi, 
yang secara langsung akan 
mempengaruhi kualitas air. 
Terdapat upaya yang 
lakukan untuk menekan 
dampak tersebut melaui 
pemadatan jalan, pembuatan 
gorong gorong dan saluran 
drainase, pemeliharaan 
jaringan jalan, namun upaya 
yang dilakukan belum 
optimum seperti minimnya 
pengelolaan dampak secara 
vegetatif. 

3.4. Identifikasi  Spesies Flora 
dan Fauna Yang Dilindungi 
dan/ atau Langka 
(Endangered), Jarang 
(Rare), Terancam Punah 
(Threatened) dan Endemik 

SEDANG 
 Tersedia prosedur untuk identifikasi 

flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka (endangered), 
jarang (rare), terancam punah 
(threatened) dan endemik yaitu 
prosedur Identifikasi Flora Dilindungi 
dan Prosedur Identifikasi Fauna 
Dilindungi. Prosedur yang tersedia 
belum mengacu pada Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor 
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/20
18 dan metoda identifikasi untuk 
jenis satwa dilindungi masih bersifat 
umum serta belum menggambarkan  
kegiatan identifikasi untuk seluruh 
jenis yang dilindungi dan/atau  

SEDANG 
 Prosedur yang tersedia 

belum mengacu pada 
peraturan yang berlaku 
antara lain Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor 
P.106/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/12/2018 dan 
metoda identifikasi untuk 
jenis satwa dilindungi masih 
bersifat umum serta belum 
menggambarkan  kegiatan 
identifikasi untuk seluruh 
jenis yang dilindungi 
dan/atau  langka, jarang, 
terancam punah dan 
endemik yang terdapat di 
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langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal 
konsesinya. 

- Kegiatan identifikasi flora dan fauna 
dilindung belum dilakukan pada 
seluruh areal kawasan lindung 
sehingga informasi mengenai jenis 
jenis flora maupun fauna dilindungi 
yang tersedia belum menggambarkan 
jenis jenis dilindungi yang terdapat di 
seluruh areal konsesi auditi. 

areal konsesinya. 
 Informasi keberadaan jenis 

flora dan fauna dilindungi 
yang tersedia belum 
menggambarkan seluruh 
jenis flora dan fauna 
diindungi yang terdapat di 
areal konsesi, mengingat 
kegiatan identifikasi flora dan 
fauna dilindungi baru 
dilakukan pada beberapa 
kawasan lindung saja 
sedangkan pada kawasan 
lindung lainnya seperti Buffer 
Zone Hutan Lindung, Areal 
Lindung Karst  dan sebagian 
besar areal sempadan sungai 
maupun  KPPN  serta pada 
areal produksi belum 
dilakukan kegiatan 
identifikasi. 

3.5. Pengelolaan Flora untuk: 
1. Luasan terten tu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu, dan 
bagian yang tidak 
rusak. 

2. Perlindungan 
terhadap species flora 
dilindungi dan/ atau 
jarang langka dan 
terancam punah dan 
endemik 

SEDANG 
 Untuk pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan flora yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang dan 
terancam punah auditi sudah 
memiliki prosedurnya yaitu Prosedur 
Pengelolaan Flora Dilindungi (PSO-
6.11-WPN-2017). Dalam prosedur 
tersebut belum menguraikan tentang 
pengelolaan terhadap spesies flora 
dilindungi dan/atau jarang langka 
dan terancam punah dan endemik 
yang berada di dalam areal konsesi 
sehingga belum mengambarkan 
kegiatan pengelolaan terhadap flora 
dilindungi hasil identifikasi. 

 Kegiatan pengelolaan flora dilindungi 
masih bersifat umum belum 
dilakukan secara spsifik sesuai 
dengan prosedur yang ada seperti 
pengayaan atau maupun  
penanaman jenis flora dilindungi 
hasil identifikasi, khususnya pada 
areal KPPN. Kegiatan patroli belum 
bisa dilakukan secara maksimal 
mengingat masih terbatasnya sarana 
prasarana dan sumberdaya 
manusianya. 

- Belum tersedia informasi mengenai 
kondisi flora dilindungi yang terdapat 
diareal kawasan lindung baik 
kelimpahan maupun 
keaneragamanya. Terdapat gangguan 
terhadap kondisi species flora 
dilindungi dan/atau jarang, langka 
dan terancam punah dan endemik 
berupa kebakaran hutan, 
perambahan/claim areal yang dapat 
menyebabkan adanya tekanan 
terhadap kondisi spesies flora 
dilindungi. Kegiatan perlindungan 
yang dilakukan masih terbatas pada 
upaya pemasangan papan larangan 
dan himbauan saja. 

SEDANG 
 Prosedur yang digunakan 

sebagai acuan untuk 
pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan flora dilindungi 
dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan 
endemik masih bersifat 
umum untuk semua jenis 
flora dan belum spesifik 
untuk jenis dilindungi 
sebagaimana hasil hasil 
identifikasi flora dilindungi. 

 Belum ada upaya 
pengelolaaan secara khusus 
terhadap jenis flora 
dilindungi berdasarkan hasil 
identifikasi, kebiatan 
pengelolaan masih bersifat 
umum untuk seluruh jenis. 
Kegiatan perlindungan untuk 
menekan gangguan yang 
terjadi masih relatif minim 
lebih banyak dilakukan 
melalui tindakan preventif 
saja sedangkan kegiatan 
patroli belum bisa dilakukan 
secara maksimal mengingat 
masih terbatasnya sarana 
prasarana dan sumberdaya 
manusianya. 

 Terdapat gangguan terhadap 
kondisi sebagian species 
flora dilindungi dan/atau 
jarang, langka dan terancam 
punah dan endemic, berupa 
perambahan/claim areal, 
perburuan satwa liar, dan 
kebakaran hutan oleh 
masyarakat sekitar areal.  
Upaya untuk menekan 
gangguan tersebut masih 
relative minim lebih banyak 
dilakukan melalui tindakan 
preventif saja berupa 
pemasangan plang larangan 
atau himbauan. 
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3.6. Pengelolaan Fauna untuk:  
1. Luasan tertentu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu, 
dan bagian yang 
tidak rusak.  

2. Perlindungan terha 
dap species fauna 
dilidungi dan/ atau 
jarang, langka, 
terancam punah 
dan endemik 

SEDANG 
 Prosedur yang dimiliki auditi belum 

menguraikan pengelolaanya secara 
spesifik menurut jenis yang 
dilindungi dan/atau  langka, jarang, 
terancam punah dan endemik yang 
terdapat di areal pemegang izin serta 
dalam prosedur tersebut Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Republik Indonesia 
Nomor P.106/Menlhk/Setjen 
/Kum.1/12/2018 belum dijadikan 
sebagai salah satu referensinya. 

 Implementasi pengelolaan fauna 
dilindungi  meliputi pengalokasian 
areal perlindungan dan pemasangan 
papan larangan atau himbauan. 
Terdapat gangguan berupa 
perburuan satwa liar, namun belum 
ada  upaya perlindungan uang 
signifikan  dalam rangka pengelolaan 
fauna dilindungi terutama dalam 
menekan perburuan seperti tindakan 
tidakan yang bersifat represi. 

 Informasi mengenai kondisi seluruh 
spesies fauna dilindungi belum 
tersedia dan terdapat gangguan 
berupa kebakaran hutan, 
pengauasaan lahan/claim dan 
perburuan oleh masyarakat sekitar, 
adanya gangguan tersebut secara 
langsung maupun tidak langsung 
sudah mengancam terhadap kondisi 
habitat fauna. Upaya yang dilakukan 
oleh pihak manajemen masih 
terbatas pada kegiatan pemasangan 
papan larangan berburu dan patroli 
secara insidentil, sedang upaya lain 
seperti pananganan secara represif 
belum dilakukan. 

SEDANG 
 Tersedia prosedur 

pengelolaan fauna yang 
dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan 
endemik, namun prosedur 
yang tersedia masih bersifat 
umum untuk semua jenis 
fauna dan belum spesifik 
untuk jenis dilindungi 
sebagaimana hasil hasil 
identifikasi fauna dilindungi 
serta Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor 
P.106/Menlhk/Setjen 
/Kum.1/12/2018 belum 
dijadikan sebagai salah satu 
referensinya. 

 Kegiatan pengelolaan masih 
bersifat umum belum spesifik 
untuk masing-masing kelas 
mamalia, aves dan reptilia 
sesuai dengan jenis fauna 
dilindungi hasil identifikasi 
yang terdapat di areal 
kerjanya. Upaya untuk 
menekan gangguan masih 
sebatas hanya pemasangan 
papan larangan berburu atau 
papan himbauan, sedangkan 
patroli jarang dilakukan 
mengingat ketersediaan 
personil dan sarapa 
prasarananya yang masih 
kurang. 

 terdapat gangguan berupa 
perambahan/claim areal dan 
perburuan oleh masyarakat 
sekitar, adanya gangguan 
tersebut secara tidak 
langsung telah memberikan 
tekanan terhadap 
keberadaan  fauna 
dilindungi. Upaya yang 
dilakukan oleh pihak 
manajemen masih terbatas 
pada kegiatan pemasangan 
papan larangan berburu dan 
patroli secara insidentil, 
sedang upaya lain seperti 
secara represif belum 
dilakukan. 

TETAP 

4. SOSIAL    

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

BAIK 
 Tersedia dokumen terkait pola 

penguasaan lahan dalam bentuk Peta 
Penyebaran Marga yang 
menggambarkan wilayah marga-
marga pada areal kerja, sedangkan 
dokumen rencana pemanfaatan 
sumber daya hutan tersedia dalam 
bentuk RKUPHHK-HA, BKUPHHK-HA 
dan RKTUPHHK-HA  yang disusun 
berdasarkan kelestarian fungsi 
produksi, fungsi lingkungan dan 
fungsi sosial. Namun belum 
melakukan studii sosial terhadap hak-
hak dasar masyarakat yang berada di 

BAIK 
- Tersedia dokumen terkait pola 

penguasaan lahan dalam 
bentuk Peta Penyebaran 
Marga yang menggambarkan 
wilayah marga pada seluruh 
areal kerja meliputi Marga 
Hukunala, Marga Seleky, 
Marga Solissa dan Marga 
Teslatu; sedangkan dokumen 
rencana pemanfaatan 
sumberdaya hutan tersedia 
dalam bentuk RKUPHHK-HA, 
RKTUPHHK-HA yang disusun 
berdasarkan kelestarian 
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sekitar areal dan belum melakukan 
identifikasi terhadap hasil hutan 
bukan kayu yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat setempat. 

 Tersedia mekanisme pembuatan 
batas kawasan secara parstisipatif 
dalam bentuk Prosedur Standar 
Operasional (PSO) yaitu PSO Tata 
Batas Partisipatif No. PSO-4.6-WPN-
2017 dan POS Deliniasi Batas Sosial 
No. PSO-4.7-WPN-2017. Sedangkan 
mekanisme penyelesaian konflik yaitu 
PSO Penyelesaian Konflik No. PSO-
4.8-WPN-2017 dan PSO Pemetaan 
Potensi Konflik No. PSO-4.10-WPN-
2017. 

 Mekanisme pengakuan hak-hak dasar 
masyarakat adat dan masyarakat 
setempat dalam perencanaan 
pemanfaatan sumber daya hutan 
tersedia lengkap, jelas dan legal 
dalam bentuk Prosedur Standar 
Operasional (PSO), yaitu PSO 
Peningkatan Akses Masyarakat 
Terhadap Hutan No. PSO-4.2-WPN-
2017 dan PSO Hak Tradisionil No. 
PSO-4.5-WPN-2017. 

 Terdapat sebagian bukti yang 
menunjukkan adanya batas antara 
areal kerja Auditi dengan sebagian 
areal penguasaan masyarakat/hukum 
adat berupa papan pemberitahuan 
lokasi areal kerja Auditi pada 
koordinat 126°37’16,58 BT dan 
3°33’44,04 LS, namun belum 
melakukan penandaan batas secara 
partisipatif dengan seluruh kawasan 
kehidupan masyarakat yang 
berbatasan dengan areal Auditi. 

- Terdapat persetujuan atas 
keberadaan luas (± 28.950 ha) dan 
batas areal kerja Auditi sebagaimana 
tertuang dalam SK IUPHHK-HA dan 
SK RKUPHHK-HA beserta lampiran 
petanya, namun belum melaksanakan 
tatabatas secara temu gelang untuk 
mendapat persetujuan dari pihak 
desa-desa sekitar areal. Sedangkan 
berdasarkan Laporan Monitoring dan 
Penanganan Konflik Sosial Tahun 
2016 s.d Tahun 2020  dan masukan 
masyarakat pada saat Konsultasi 
Publik, tidak pernah terjadi konflik 
batas dengan masyarakat. 

fungsi produksi, fungsi 
lingkungan dan kelangsungan 
fungsi sosial. Namun belum 
melakukan studi sosial 
terhadap hak-hak dasar 
masyarakat yang berada di 
sekitar areal dan belum 
melakukan identifikasi 
terhadap hasil hutan bukan 
kayu yang dimanfaatkan oleh 
masyarakat setempat. 

- Tersedia mekanisme yang 
lengkap, jelas dan legal dalam 
bentuk Prosedur Standar 
Operasional (PSO) yaitu untuk 
pembuatan batas kawasan 
secara parstisipatif berupa 
PSO Tata Batas Partisipatif 
No. PSO-4.6-WPN-2017 dan 
POS Deliniasi Batas Sosial No. 
PSO-4.7-WPN-2017. 
Sedangkan untuk penanganan 
konflik berupa PSO 
Penyelesaian Konflik No. PSO-
4.8-WPN-2017, PSO 
Pemetaan Potensi Konflik No. 
PSO-4.10-WPN-2017 dan PSO 
Klaim dan Keluhan No. PSO-
4.11-WPN-2017. 

- Mekanisme pengakuan hak-
hak dasar masyarakat 
setempat dalam perencanaan 
pemanfaatan sumberdaya 
hutan tersedia lengkap, jelas 
dan legal dalam bentuk 
Prosedur Standar Operasional 
(PSO), yaitu PSO Peningkatan 
Akses Masyarakat Terhadap 
Hutan No. PSO-4.2-WPN-2017 
dan PSO Hak Tradisionil No. 
PSO-4.5-WPN-2017 

- Tersedia bukti yang 
menunjukkan adanya batas 
antara areal kerja Auditi 
dengan sebagian areal 
penguasaan 
masyarakat/hukum adat 
berupa papan nama 
pemberitahuan memasuki 
areal yang dipasang pada 
batas areal kerja Auditi, dan 
penandaan batas blok 
tebangan RKTUPHHK-HA 
Tahun 2021 pada lahan 
Marga Hukunala seluas 657 
ha dengan panjang batas 
20,0 km. Namun belum 
melakukan penandaan batas 
secara partisipatif dengan 
seluruh kawasan kehidupan 
masyarakat yang berbatasan 
dengan areal kerja Auditi. 

- Terdapat persetujuan atas 
keberadaan luas (± 28.950 
ha) dan batas areal kerja 
Auditi sebagaimana tertuang 
dalam SK IUPHHK-HA dan SK 
RKUPHHK-HA beserta 
lampiran petanya, namun 
belum melaksanakan 
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tatabatas secara temu gelang 
untuk mendapatkan kepastian 
areal dan persetujuan dari 
pihak desa-desa sekitar areal. 
Sedangkan berdasarkan 
Laporan Monitoring dan 
Penanganan Konflik Sosial 
Periode Bulan Nopember 2020  
s.d Oktober 2021, 
menunjukkan bahwa selama 
periode tersebut tidak pernah 
terjadi konflik. Hal tersebut 
sesuai informasi dari piahak 
Dinas Kehutanan Provinsi 
Maluku pada saat entry 
meeting yang menyampaikan 
bahwa selama ini tidak 
pernah mendengar adanya 
konflik  dengan masyarakat 
yang muncul ke media. 

4.2. Implementasi tanggung 
jawab sosial perusahaan  
sesuai dengan peraturan 
dan perundangan yang 
berlaku. 

SEDANG 
 Tersedia dokumen terkait tanggung 

jawab sosial sesuai dengan peraturan 
perundangan yang relevan, berupa 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. 26/1/IUPHHK-
HA/PMDN/2016, Keputusan Gubernur 
Maluku No. 1764 Tahun 2004, 
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 
Tahun 2020 s.d 2029, RKTUPHHK-HA 
Tahun 2020 dan Surat Pernyataan 
Kesepakatan Bersama Pemilik Lahan 
Tanah Adat. Namun belum tersedia 
hasil studi yang menganalisis dampak 
sosial masyarakat di sekitar areal 
Auditi. 

 Tersedia mekanisme yang lengkap, 
jelas dan legal  terkait pemenuhan 
kewajiban sosial Auditi terhadap 
masyarakat dalam bentuk Prosedur 
Standar Operasional (PSO), yaitu: 
PSO Pemberdayaan Masyarakat Desa 
Hutan No. PSO-4.1-WPN-2017, PSO 
Pemberian Dana Kompensasi No. 
PSO-4.3-WPN-2017, PSO Distribusi 
Manfaat No. PSO-4.4-WPN-2017, 
PSO Pola Kemitraan No. PSO-4.9-
WPN-2017 dan PSO Rekrutmen 
Tenaga Kerja No. PSO-1.1-WPN-2017 

 Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi hak dan kewajiban Auditi 
terhadap masyarakat dalam 
mengelola sumber daya hutan yang 
dituangkan dalam Berita Acara 
Kegiatan Sosialisasi Rencana Kerja 
Blok RKT 2020 yang meliputi 
sosialisasi Rencana kegiatan produksi 
pada Blok RKT Tahun 2020; Visi, Misi 
dan Sasaran Strategis Perusahaan; 
Kawasan Lindung; Batas areal 
konsesi IUPHHK dan Rencana Kelola 
Sosial. Namun sosialisasi tersebut 
hanya disampaikan kepada 
masyarakat Desa Fakal dan tidak 
dilengkapi dengan foto dokumentasi 
kegiatan. 

 Auditi pada tahun 2016 s.d 2020 (s.d 
Oktober) telah merealisasikan 
pemenuhan tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat setempat 

SEDANG 
 Tersedia dokumen terkait 

tanggung jawab sosial sesuai 
peraturan perundangan yang 
relevan berupa: Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. 
26/1/IUPHHK-
HA/PMDN/2016, Keputusan 
Gubernur Maluku No. 1764 
Tahun 2004, RKUPHHK-HA 
Periode Tahun 2020 - 2029, 
RKTUPHHK-HA Tahun 2020 
dan Tahun 2021, RO Kelola 
Sosial Tahun 2021, serta 
Surat Pernyataan 
Kesepakatan Bersama 
Pemilik Lahan Tanah Adat. 
Namun belum tersedia 
dokumen hasil studi yang 
menganalisis dampak sosial 
terhadap masyarakat di 
sekitar areal Auditi. 

 Tersedia mekanisme yang 
lengkap, jelas dan legal  
terkait pemenuhan kewajiban 
sosial terhadap masyarakat 
dalam bentuk Prosedur 
Standar Operasional (PSO), 
yaitu: PSO Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Hutan No. 
PSO-4.1-WPN-2017, PSO 
Pemberian Dana Kompensasi 
No. PSO-4.3-WPN-2017, PSO 
Distribusi Manfaat No. PSO-
4.4-WPN-2017, PSO Pola 
Kemitraan No. PSO-4.9-WPN-
2017 dan PSO Rekrutmen 
Tenaga Kerja No. PSO-1.1-
WPN-2017. 

 Tersedia bukti pelaksanaan 
kegiatan sosialisasi terkait 
hak dan kewajiban Auditi 
yang disampaikan kepada 
masyarakat Desa Waekatin 
sebagaimana tertuang dalam 
dokumen Berita Acara 
Sosialisasi Rencana Kegiatan 
Tahun 2021, dengan materi 
sosialisasi meliputi: Visi, Misi 

TETAP 
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sebesar Rp.1.808.533.566 yang 
terdiri dari bantuan sosial sebesar 
Rp.457.595.000, honor tokoh 
adat/marga, tokoh masyarakat dan 
tripika sebesar Rp.1.008.300.000, 
Bina Desa sebesar Rp.241.368.166, 
serta terdapat penyerapan tenaga 
kerja lokal sebesar 60,38 % atau 
sebanyak 32 dari total 53 orang 
karyawan. 

- Tersedia dokumen terkait 
pelaksanaan tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat di sekitar areal 
operasional dalam bentuk rekap 
bantuan perusahaan, berita acara 
penyerahan bantuan yang dilampiri 
foto dokumentasi,  berita acara 
pembayaran fee kayu, Kwitansi 
pembayaran honor tokoh adat/marga, 
tokoh masyarakat dan tripika, 
kwitansi pembayaran bina desa. 
Namun tidak tersedia butkti bantuan 
pembangunan/perbaikan jalan desa, 
perataan lahan lapangan futsal, 
perataan lapangan volley dan 
pembuatan pagar Puskesmas. 

dan Tuiuan Perusahaan; Luas 
dan Batas Areal IUPHHK-HA; 
Blok Tebangan RKTUPHHK-
HA Tahun 2021; Kawasan 
Lindung pada Blok Tebangan 
RKTUPHHK-HA Tahun 2021; 
Bina Desa/Kelola Sosial; Flora 
dan Fauna yang Dilindungi; 
Kebakaran Hutan dan Lahan 
(Karhutla) dan Illegal 
Logging; Penggunaan Jalan 
Angkutan Kayu oleh 
Masyarakat; dan 
Penyampaian Keluhan oleh 
Masyarakat. Namun kegiaan 
sosialisasi tersebut belum 
dilaksanakan terhadap 
seluruh masyarakat desa 
yang melingkupi areal kerja 
Auditi. 

 Realisasi pemenuhan 
tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat 
setempat melalui bantuan 
BBM dan Bina Desa adalah 
sebesar 42,86 % atau 
sebesar Rp.243.184.024 dari 
rencana Rp.567.432.400, 
serta penyerapan tenaga 
kerja lokall sebesar 67,35 % 
atau sebanyak 66 dari total 
98 orang karyawan. Belum 
tersedia bukti realisasi 
kompensasi kayu (fee 
produksi) pemilik lahan 
marga sesuai kesepakatan. 

 Tersedia dokumen terkait 
pelaksanaan tanggung jawab 
sosial terhadap masyarakat 
setempat dalam bentuk 
rekap bantuan perusahaan, 
berita acara penyerahan 
Dana Bina Desa dan berita 
acara penyerahan bantuan 
BBM Solar Desa Waekatin. 
Namun tidak tersedia bukti 
penyerahan bantuan BBM 
kepada desa-desa lainnya 
dan bukti pembayaran 
kompensasi kayu kepada 
pemilik lahan marga. 

4.3. Ketersedia an mekanisme 

dan implementasi  

distribusi manfaat  yang 

adil antar para pihak 

SEDANG 

 Tersedia data terkait masyarakat 

setempat yang terlibat (tenaga kerja 

lokal dalam Laporan Tenaga Kerja) 

dan yang terpengaruh (masyarakat 

Desa Tifu, Desa Waekatin, Desa 

Mngeswaen, Desa Waeken dan Desa 

Nusarua dalam Peta Penyebaran 

Desa Binaan), namun  belum 

memiliki data masyarakat setempat 

yang tergantung pada pemanfaatan 

hasil sumberdaya hutan yang ada di 

dalam areal Auditi. 

 Tersedia mekanisme yang lengkap, 

jelas dan legal terkait peningkatan 

peran serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat hukum adat dan/atau 

SEDANG 

 Informasi masyarakat 

setempat yang terlibat, 

tergantung  dan terpengaruh 

oleh aktivitas pengelolaan 

sumberdaya hutan tersedia 

dalam dokumen Laporan 

Karyawan (tenaga kerja 

lokal) dan pada Peta 

Penyebaran Desa Binaan 

yang menggambarkan 

penyebaran desa di sekitar 

jalan angkutan kayu dari 

lokasi TPK Hutan menuju 

Logpond yaitu: Desa Tifu, 

Desa Waekatin, Desa 

Mngeswaen, Desa Waeeken 

TETAP 
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masyarakat setempat, dalam bentuk 

Prosedur Standar Operasional  (PSO) 

yaitu PSO Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Hutan No. PSO-4.1-WPN-2017, 

PSO Peningkatan Akses  Masyarakat 

Terhadap Hutan No. PSO-4.2-WPN-

2017, PSO Dana Kompensasi No. 

PSO-4.3-WPN-2017, POS Distribusi 

Manfaat No. PSO-4.4-WPN-2017, dan 

PSO Pola Kemitraan No. PSO-4.9-

WPN-2017. 

 Terdapat dokumen rencana kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat dalam 

RKUPHHK-HA Periode 2020 - 2029, 

RKTUPHHK-HA Tahun 2020, dan 

Surat Pernyataan Kesepakatan 

Bersama Pemilik Lahan Tanah Adat, 

namun belum tersedia Rencana 

Operasional Kelola Sosial yang dibuat 

setiap tahun. 

 Terdapat realisasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat melalui 

perekrutan tenaga kerja lokal 60,38 

% (32 orang dari total karyawan 53 

orang), realisasi program kelola 

sosial sebesar Rp.1.808.533.566 dan 

pemberdayaan masyarakat lokal 

berupa pembelian sayaur untuk 

kebutuhan karyawan di Camp 

sebesar Rp.288.589.000. Namun 

belum memiliki rencana operasional 

kegiatan kelola sosial yang dibuat 

setiap tahun. 

- Terdapat bukti dokumen pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada para pihak 

yaitu: kepada sebagian karyawan 

berupa jaminan kesejahteraan (BPJS, 

gaji dan tunjangan, fasilitas 

perumahan); kepada masyarakat 

berupa realisasi program kelola sosial 

dan penyerapan tenaga kerja lokal; 

dan kepada pemerintah berupa 

pembayaran Iuran IUPHHK-HA, PSDH, 

DR dan iuran BPJS. Namun belum 

mengikutkan seluruh karyawannya 

dalam program BPJS dan belum 

tersedia bukti pembayaran PBB 

Perhutanan. 

dan Desa Nusarua. 

Sedangkan data masyarakat 

yang tergantung pada 

pemanfaatan hasil hutan 

bukan kayu belum tersedia. 

 Tersedia mekanisme yang 

lengkap, jelas dan legal 

terkait peningkatan peran 

serta dan aktivitas ekonomi 

masyarakat setempat dalam 

bentuk Prosedur Standar 

Operasional  (PSO) yaitu PSO 

Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Hutan No. PSO-4.1-

WPN-2017, PSO Peningkatan 

Akses  Masyarakat Terhadap 

Hutan No. PSO-4.2-WPN-

2017, PSO Dana Kompensasi 

No. PSO-4.3-WPN-2017, POS 

Distribusi Manfaat No. PSO-

4.4-WPN-2017, dan PSO Pola 

Kemitraan No. PSO-4.9-WPN-

2017. 

 Rencana kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

tersedia dalam dokumen 

RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-

HA, Rencana Operasional 

Kelola Sosial dan Surat 

Pernyataan Kesepakatan 

Bersama Pemilik Lahan 

Tanah Adat. 

 Realisasi kegiatan 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

melalui penyerapan tenaga 

kerja lokal sebesar 67,35 % 

(66 orang dari total 

karyawan 98 orang), bantuan 

BBM dan Bina Desa adalah 

sebesar 42,86 % 

(Rp.243.184.024 dari 

Rp.567.432.400). Sedangkan 

bukti realisasi kompensasi 

kayu (fee produksi) pemilik 

lahan marga sesuai 

kesepakatan belum tersedia. 

 Tersedia bukti pelaksanaan 

distribusi manfaat kepada 

para pihak yaitu: distribusi 

kepada sebagian karyawan 

berupa jaminan 

kesejahteraan (BPJS, gaji 

dan tunjangan, fasilitas 

sarana di tempat kerja); 

kepada masyarakat berupa 

realisasi program kelola 

sosial dan penyerapan 

tenaga kerja lokal; dan 

kepada pemerintah berupa 

pembayaran Iuran IUPHHK-

HA, PSDH dan DR. Namun 
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belum mengikutkan seluruh 

karyawannya dalam program 

BPJS dan belum tersedia 

bukti pembayaran PBB 

Perhutanan. 

4.4. Keberadaan  mekanisme  
resolusi konflik yang handal 

BAIK 
 Tersedia mekanisme resolusi konflik 

yang lengkap, jelas dan legal dalam 
bentuk Prosedur Standar Operasional 
(PSO), yaitu PSO Penyelesaian 
Konflik No. PSO-4.8-WPN-2017 dan 
PSO Pemetaan Potensi Konflik No. 
PSO-4.10-WPN-2017. 

 Tersedia Peta Analisis Potensi Konflik 
IUPHHK-HA PT. Wanapotensi Nusa 
skala 1 : 250.000 yang menunjukkan 
bahwa areal Auditi berada pada 
tingkat Waspada, Terkendali dan 
Aman dari konflik. Namun belum 
menyusun Pemetaan Potensi dan 
Resolusi Konflik yang mengacu 
kepada ketentuan peraturan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. 

 Terdapat Struktur Kelembagaan 
Resolusi Konflik yang ditetapkan oleh 
Manager Camp dan telah melibatkan 
pihak eksternal, namun belum 
mendapatkan persetujuan dari pihak 
eksternal tersebut dan belum 
dilengkapi dengan job discription 
masing-masing pihak. Juga belum 
tersedia rencana pendanaan untuk 
mengelola konflik. 

- Tersedia dokumen terkait informasi 
konflik dalam bentuk Laporan 
Monitoring dan Penanganan Konflik 
Sosial Tahun 2016 s.d Tahun 2020 
yang memberikan informasi bahwa 
selama periode tahun tersebut  tidak 
pernah terjadi konflik (NIHIL). Hal 
tersebut dibuktikan dengan masukan 
dari Konsultasi Publik dan wawancara 
dengan tokoh masyarakat yang 
menyatakan bahwa pada areal Auditi 
tidak pernah terjadi konflik dengan 
masyarakat. 

BAIK 
 Tersedia mekanisme resolusi 

konflik yang lengkap, jelas 
dan legal dalam bentuk 
Prosedur Standar 
Operasional (PSO), yaitu PSO 
Penyelesaian Konflik No. 
PSO-4.8-WPN-2017, PSO 
Pemetaan Potensi Konflik No. 
PSO-4.10-WPN-2017 dan 
PSO Klaim dan Keluhan No. 
PSO-4.11-WPN-2017. 

 Tersedia dokumen Hasil 
Identifikasi dan Pemetaan 
Potensi Konflik Semester I 
Tahun 2021 dengan status 
potensi konflik berada pada 
kategori Sangat Rendah 
(Aman), dan Peta Analisis 
Potensi Konflik Sosial yang 
menggambarkan tingkat 
potensi konflik pada kategori 
Rendah (Terkendali). Namun 
belum menyampaikan Hasil 
Identifikasi dan Pemetaan 
Potensi Konflik tersebut 
kepada Instansi terkait. 

 Tersedia Struktur Organisasi 
Penanganan Konflik berikut 
sumberdaya manusianya 
yang ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Direktur Utama 
Nomor 08/SK/DIR/WPN/ 
SOPK/VI/2021. Namun 
struktur organisasi tersebut 
belum mendapat persetujuan 
dari pihak eksternal dan 
belum tersedia rencana 
pendanaan untuk menangani 
konflik. 

 Tersedia informasi terkait 
konflik yang tertuang dalam 
dokumen Laporan Monitoring 
dan Penanganan Konflik 
Sosial Periode Bulan 
Nopember 2020 s.d Oktober 
2021 yang menunjukkan 
bahwa selama periode 
tersebut tidak pernah terjadi 
konflik dengan masyarakat 
maupun pihak lainnya. Hal 
tersebut juga diperoleh 
informasi dari pihak Dinas 
Kehutanan Provinsi Maluku 
pada saat entry meeting 
secara virtual yang 
menyampaikan bahwa 
selama ini tidak pernah 
mendengar adanya konflik 
dengan masyarakat yang 
muncul ke media. 

 
 
 

TETAP 
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4.5. Perlindungan, Pengem 
bangan dan Peningkat an 
kesejahteraan Tenaga 
Kerja 

SEDANG 
 Auditi telah telah merealisasikan 5 

dari 8 atau 62,50% sarana hubungan 
industrialnya dengan pekerja, 
meliputi: keberadaan Peraturan 
Perusahaan, Struktur Organisasi 
Perusahaan, Surat Pernyataan 
Kebebasan Berserikat,  Surat 
Perjanjian Kerja dan Peraturan 
perundang-undangan terkait 
ketenagakerjaan. Sedangkan 3 
lainnya belum terealisasi, yaitu: 
keberadaan Lembaga kerjasama 
bipartit, Lembaga kerjasama tripartit, 
dan Lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial 

 Terdapat realisasi pengembangan 
kompetensi tenaga kerja melalui 
Diklat dan Penyegaran Ganis PHPL 
dengan pencapaian sebesar 60% 
atau 6 dari 10 orang yang 
direncanakan, dan bukti adanya 
Diklat yaitu tersedianya Kartu Ganis 
PHPL-Canhut, Ganis PHPL-PKBRI, 
Ganis PHPL-Kurpet dan Ganis PHPL-
Binhut. Auditi belum memiliki  
mekanisme terkait pengembangan 
kompetensi. 

 Tersedia 4 dokumen yang mengatur 
jenjang karir yaitu: Peraturan 
Perusahaan,; PSO Penilaian Kinerja 
dan Konseling; Surat Keputusan 
Promosi; Formulir Penilaian Kinerja; 
dan 3  diantaranya (75 %) telah 
diimplementasikan, sedangkan 
Formulir Penilaian Kinerja belum 
tersedia 

- Tersedia dokumen tunjangan 
kesejahteraan karyawan yang 
tertuang dalam Peraturan 
Perusahaan, Surat Perjanjian Kerja 
dan Keputusan Gubernur Provinsi 
Maluku No. 268 Tahun 2019 serta 
sebagian telah diimplementasikan 
melalui pembayaran Upah dan 
Tunjangan, THR, sarana 
kesejahteraan, dan kepesertaan BPJS. 
Namun masih terdapat karyawan 
yang belum mendapatkan 
kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 

SEDANG 
 Tersedia 5 dari 8 atau 

62,50% sarana hubungan 
industrial dengan pekerja, 
meliputi: keberadaan 
Peraturan Perusahaan, 
Struktur Organisasi 
Perusahaan, Surat 
Pernyataan Kebebasan 
Berserikat, Surat Perjanjian 
Kerja dan Peraturan 
Perundang-undangan terkait 
Ketenagakerjaan. Sedangkan 
3 lainnya belum terealisasi, 
yaitu: keberadaan Lembaga 
Kerjasama Bipartit, Lembaga 
Kerjasama Tripartit, dan 
Lembaga Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan 
Industrial. 

 Pencapaian realisasi 
pengembangan kompetensi 
tenaga kerja melalui 
pelatihan internal adalah 
sebesar 150% atau 12 dari 
rencana 8 orang. Sedangkan 
pelatihan eksternal sebesar 
50% atau 3 dari rencana 6 
orang. Auditi belum memiliki  
mekanisme terkait 
pengembangan kompetensi. 

 Tersedia 4 dokumen yang 
mengatur jenjang karir yaitu: 
Peraturan Perusahaan,; PSO 
Penilaian Kinerja dan 
Konseling; Surat Keputusan 
Promosi; Formulir Penilaian 
Kinerja; dan 3 diantaranya 
(75 %) telah 
diimplementasikan, 
sedangkan Formulir Penilaian 
Kinerja belum tersedia. 

 Tersedia dokumen tunjangan 
kesejahteraan karyawan 
yang tertuang dalam 
Peraturan Perusahaan, Surat 
Perjanjian Kerja dan 
Keputusan Gubernur Provinsi 
Maluku terkait Upah Minimu 
Provinsi, serta sebagian telah 
diimplementasikan melalui 
pembayaran Upah dan 
Tunjangan, THR, dan fasilitas 
kesejahteraan dan 
keselamatan kerja. Namun 
masih terdapat karyawan 
yang belum terdaftar sebagai 
peserta BPJS 
Ketenagakerjaan dan masih 
terdapat karyawan yang 
mendapatkan Upah Kerja di 
bawah Upah Minimum 
Provinsi. 

TETAP 
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(5)   Resume Hasil Penilikan Tahun Ke-1 Aspek Legalitas Kayu 
 

Prinsip/Kriteria/ 

Indikator/Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan 

K1.1.  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  Tersedia dokumen legal terkait perolehan izin pemanfaataan 

hutan, seperti akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, 

Nomor Izin Berusaha (NIB), Keputusan Kepala Badan Koordinasi 

Penanaman Modal A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor 26/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016, tanggal 9 

Desember 2016  tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Kepada PT. 

Wanapotensi Nusa  atas areal hutan produksi seluas + 28.950 

Ha (Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Hektar) 
di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, 

beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000.  Areal kerja PT. 

Wanapotesi Nusa dinilai telah sesuai dengan  peruntukkannya 

sebagai izin pemanfaatan untuk hutan alam. 

b. Bukti pemenuhan kewajiban 

Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu. (IIUPHHK) 

Memenuhi  Telah melunasi  Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

(SPP-IIUPH) yang ditunjukkan dengan tersedianya Bukti Setor 

Pembayaran Iuran HPHTI melalui BCA Cabang Jakarta, tanggal 10 

Juni 2016 sesuai dengan  Surat Perintah Pembayaran (SPP) Iuran 

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam 

Nomor : S.644/PHPL-IPHH/2015, tanggal 17 Desember 2015. 

c. Penggunaan kawasan yang 

sah di luar kegiatan IUPHHK 

(jika ada) 

-  Berdasarkan hasil penelusuran dokumen legal dan dokumentasi 

administrasi penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan 

perusahaan dan surat pernyataan dari direktur, menunjukkan 

bahwa pada areal kerja PT. Wanapotesi Nusa  tidak ditemukan 

penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, baik tambang,  

pembangkit tenaga listrik, minyak dan gas bumi, 

ketenagalistrikan, serta waduk dan bendungan, jalur kereta api 

dan peruntukkan lainnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015. Verifier 

ini tidak dapat diterapkan (Tidak Diverifikasi). 

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah  

K2.1. Pemegang izin memiliki rencana pe-nebangan 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 berdasarkan 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  Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Hutan Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) pada 
Hutan Produksi yang disusun berdasarkan hasil Inventarisasi 
Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan telah disahkan melalui 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: 
SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 8/2020, tanggal 24 Agustus 
2020 serta terdapat dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 
dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021 yang telah di sahkan oleh 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku. 
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Prinsip/Kriteria/ 

Indikator/Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

b. Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementasi- nya di 

lapangan 

Memenuhi  Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA 2020 dan RKTUPHHK-HA 

Tahun 2021, yang dilengkapi dengan peta yang dibuat dengan 

skala 1: 50.000 telah menggambarkan areal yang tidak boleh 

ditebang, yaitu pada areal yang ditetapkan sebagai kawasan 

lindung. Terdapat bukti implementasi penandaan areal yang 

tidak boleh ditebang berupa pemasangan papan nama 

penandaan rintisan batas menggunakan cat warna merah 

dengan arah garis vertikal pada pohon sepanjang jalur batas. 

c. Penandaan lokasi blok 

tebangan/ blok RKT/petak 

RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

Memenuhi  Tersedia Lampiran Peta Lampiran dokumen RKTUPHHK-HA 2021 

(murni dan carry over) dengan skala 1: 50.000, menunjukkan 

terdapat keabsahan lokasi blok tebangan pada tiap petak dengan 

tanda keabsahan berupa stempel basah Dinas Kehutanan 

Provinsi Maluku. Hasil pemeriksaan posisi batas blok atau petak 

tebangan di lapangan dengan menggunakan GPS menunjukkan 

posisi batas blok dan petak telah sesuai dengan Peta RKT yang 

disahkan. 

K2.2.  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  Tersedia dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil 

Hutan Kayu Hutan Dalam Hutan Alam (RKUPHHK-HA) pada 

Hutan Produksi yang disusun berdasarkan hasil Inventarisasi 

Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) dan telah disahkan melalui 

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: 

SK.4859/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/8/2020, tanggal 24 Agustus 

2020, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan 

Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi 

Periode Tahun 2020 – 2029 Atas Nama PT. Wanapotensi Nusa, 

Provinsi Maluku dilengkapi Lampiran Peta Skala 1:100.000. 

 

b. Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan 

alam pada areal penyiapan 

lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman industri. 

-  PT. Wanapotesi Nusa bukan pemegang izin pada IUPHHK-HTI 

dan hanya menerapkan sistem silvikultur TPTI sehingga  tidak 

ada tahapan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada areal 

penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri 

(Not Applicable). 

 

P3.  Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat 

K3.1.  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 

 Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

Memenuhi  Seluruh kayu yang ditebang telah dibuatkan LHP oleh GANIS 

PHPL PKB yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP oleh Direktur 
PT. Waenibe Wood Industries, dan diunggah melalui aplikasi 

SIPUHH Online, serta secara dokumentasi TUK (LHC, Buku Ukur, 

LHP da SKSHH) identitas kayu bisa  terlacak hingga ke petak 

tebang. 

 

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 yang diangkut dari TPK Hutan/Logpond ke luar 

areal izin (TPK Industri) dilindungi dengan Surat Keterangan 

Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh GANIS PHPL 

PKB sebagai Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur PT 

Wanapotensi Nusa, dan hasil uji petik persediaan kayu yang 

tercantum dalam LMKB TPK Hutan/Logpond (kolom 

Pengurangan) telah sesuai dengan SKSHHK yang diterbitkan. 
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3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA 

a. Tanda-tanda PUHH/ barcode 
pada kayu bulat dari 

pemegang IUPHHK-HA bisa 

dilacak balak 

Memenuhi  Penandaan PUHH yang diterapkan pada fisik kayu berupa label 

ID barcode telah sesuai dengan ketentuan yang barrlaku dan 

dapat dilacak balak pada dokumen Penatausahaan Hasil Hutan 

(LHC, Buku Ukur dan LHP). 

b. Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh 

pemegang izin 

Memenuhi  Terdapat sistem yang memungkinkan penelusuran kayu bulat 

hingga pada petak tebangan, berdasarkan dokumen 

penatausahaan kayu dan penandaan atau identitas kayu bulat 

yang telah diterapkan secara konsisten. 

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 dari TPK Hutan menuju ke TPK 

Antara Logpond dan dokumen SKSHHK dari TPK Antara Logpond 

menuju ke TPK Industri/TPT-KB, secara lengkap dan sah, yang 

diterbitkan oleh petugas yang berwenang dalam hal ini Petugas 

Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu(GANIS PHPL 

PKB-R).  

K3.2.  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  Tersedia dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP)  yang 

diterbitkan melalui aplikasi SI-PUHH online dalam bentuk 

“Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga”. 

Berdasarkan hasil uji petik, terbukti adanya kesesuaian kelompok 

jenis kayu dan volume masing-masing kelompok jenis kayu 

antara dokumen rincian pembuatan tagihan dengan nomor billing 

tersebut dengan LHP terkait. 

b. Bukti Setor DR dan/atau 
PSDH 

 

Memenuhi  Berdasarkan dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR 

dari Sistem Informasi PNBP Online-SIMPONI, menunjukkan 

seluruh tagihan PSDH dan DR telah dibayarkan lunas sesuai 

dengan jumlah kewajiban dalam tagihan SIPNBP Online-

SIMPONI PSDH dan DR. 

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 sesuai persyaratan ukuran, dan telah 

dibayar lunas sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

K3.3.  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 -  Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 81 Tahun 

2018 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003 tanggal 30 Juli 2018 

tentang Perdagangan Kayu Antara Pulau, terhitung sejak 

berlakunya keputusan tersebut, maka dokumen PKAPT menjadi 

tidak wajib untuk dimiliki oleh perusahaan yang melakukan 

transaksi jual beli kayu bulat antar pulau, maka verifier tidak 

dapat diterapkan (Not Applicable). 

 

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  Kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat dari 

Logpond Tifu ke TPK Industri adalah menggunakan kapal 

berbendera Indonesia yang dilengkapi dengan dokumen izin 

yang sah. 
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K3.4.  Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 

3.4.1.  Implementasi Tanda V-Legal 

 Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

Memenuhi  Telah menggunakan tanda V-Legal pada kayu bulat yang 

dibubuhkan pada label ID Barcode yang dipasang pada setiap 

bontos kayu bulat dan penggunaan tanda V legal yang 

dibubuhkan pada setiap dokumen SKSHHK yang diterbitkan 

melalui aplikasi SIPUHH Online, dengan Nomor: 

SPHPL.56/ASERT/LPPHPL-001-IDN. 

P4.  Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan 

K4.1.  Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingku-ngan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tsb 

4.1.1. Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan 

(ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah 

disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya 

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

Memenuhi  Telah memiliki dokumen Lingkungan (dokumen ANDAL, RKL, dan 
RPL) yang meliputi ; (a) Dokumen Utama ANDAL yang telah 
disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No. : 162/DJ-
VI/TN/94, tanggal 15 Februari 1994, (b) Dokumen Rencana 
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan 
persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut No.: 36/DJ-
VI/AMDAL/96, tanggal 13 Maret 1996. 

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  Terdapat  laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester II tahun 
2020 dan semester I tahun 2021 yang disusun mengacu pada 
dokumen AMDAL/RKL dan RPL yang telah disahkan. 

b. Bukti pelaksanaan 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak penting aspek fisik- 
kimia, biologi dan sosial 

Memenuhi  Telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan yang mengacu pada RKL dan RPL serta terdapat 
bukti bukti hasil pengelolaan dan pemantauan dampak penting 
pada aspek fisik-kimia, biologi dan sosial di lapangan. 

P5. 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. Wanapotensi Nusa telah memiliki  prosedur K3 serta tersedia  
personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam 
implementasi pedoman/prosedur K3 berdasarkan surat 
penugasan Direktur Utama PT. Wanapotensi Nusa No. 
09/SP/DIR/WPN/XII/2020,  tertanggal 7 Desember 2020. 

b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi  Tersedia peralatan dan perlengkapan K3 (APD, APAR) dalam 
jumlah cukup memadai sesuai dengan tingkat resiko kecelakaan 
kerja dan berfungsi dengan baik serta belum kadaluarsa, 
diantaranya obat-obatan P3K dan Alat Pemadam Api Ringan 
(APAR). 

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi  Terdapat rekapitulasi kejadian kecelakaan kerja tahunan. Upaya 
yang dilakukan perusahaan dalam menekan tingkat kecelakaan 
kerja berupa penyediaan peralatan K3 dan APD, surat imbauan 
dan pemasangan papan atau rambu-rambu peringatan. 

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 

 Ada serikat pekerja atau 

kebijakan perusahaan yang 

membolehkan untuk membentuk 

atau terlibat dalam kegiatan 

serikat pekerja 

Memenuhi  PT. Wanapotesi Nusa belum membentuk Serikat Pekerja, namun 

perusahaan telah memberi kebijakan/izin kepada seluruh 

karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan 

serikat pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran 

Direktur Utama PT. Wanapotensi Nusa No. 04/SE/DIR-

WPN/IV/2017, tanggal 4 April 2017. 
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5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) 

 Ketersediaan Dokumen KKB atau 
PP 

Memenuhi  Terdapat Peraturan Perusahaan yang telah disahkan Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku melalui 
surat keputusan No. KEP.188.4/42/III/2020, tanggal 9 Maret 
2020. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 9 Maret 2020 
sampai dengan tanggal 8 Maret 2022. Dalam dokumen Peraturan 
Perusahaan (PP) tersebut sudah mengatur tentang hak dan 
kewajiban pekerja/karyawan antara lain:  hubungan kerja, 
penilaian prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan, jaminan 
sosial, tata tertib perusahaan dan pemutusan hubungan kerja. 

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur 

 Tidak ada pekerja yang masih di 
bawah umur 

Memenuhi  Perusahaan memiliki kebijakan untuk tidak mempekerjakan 
karyawan di bawah umur sebagaimana yang tertuang dalam 
Surat Penyataan Direktur PT. Wanapotensi Nusa No. 02/SP/DIR-
WPN/2017 tertanggal 6 Maret 2017 tentang tidak 
memperkerjakan karyawan dibawah umur 18 tahun. Berdasarkan 
data karyawan bulan Nopember 2021, tidak terdapat karyawan 
yang bekerja pada usia dibawah umur. 

 
Bogor, Desember 2021 
LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi 
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