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

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513,8333515 Fax. 0251 - 8333593

ASERT - 325.R4t.3 {*n

PEnHmftrlrlAll HISII PE./[IGilllt{/[ÀItl §tr IT PEilILII(AIII l(F4
sERtrFil(A§I PEil[.trAt{ rII{ERHPB|GELOtAÀI{ HT TAI{ PR(Du§I ].§rARI (PHPL)

Nomor : 068/A-SERT 1V2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-4
sertifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditi

b. Nomor Izin

c. Lokasi§te

d. Alamat Kantor
. Pusat

. C.abang
e. Luas
f . Pelaksanaan

IUP}íHK-HA Pï Balikpapan Wana Lestari (D/l"l pf Bdikpapan
Forest Industries)
SK. 529/Menhut-Il/2009 tanggal 10 September 2009
lo SK. lT9lMenhut-lUz0l4 tanggal 20 Februari 2014
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser dan
Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

Wisma Korindo Lt. 12 - 15, ll. M.T. Haryono Kav. 62lakarta
Selatan 12780
ll. R.E Maftadinata RT. 64 no. 23 Gunung Pasir, Balikpapan
* 140.845 Hektar
13 s/d 20 Desember 202L

Hasil pengambilan keputusan :

IUPHHK-HA PT Balikpapan Wana Lestari (DlH Pf Bdikpapan Forest Indmtries) konsisten
terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHPL dengan nilai akhir kinerja berpredikat*BaiK', pemenuhan terhadap standar verifikmi legalitas kayu "MEÍI{EII|UHI". Dengan
demikian Sertifikat PHPL yang telah diperpanjang masa berlaku *rtifikatnya Nomor :

SPHPL.14/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku tanggal 21 lanuari 2018 sampai dengan
tanggal 20 lanuari 2024, dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan
secara teftulis dan dilengkapidata pendukung, disampaikan kepada :

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika &11,ll. Dr. Suneru @or
Telpon : 0251-8333513,8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifika§.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 10 Januari 2022

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIIGSI

Ir. Akhmad
Direktur

Targgd 1 Agustrs 2021

Lavanan SeÉifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifi kasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :

asert@ayamarusertifi kasi.co.id
Website:

www.ayamarusertifi kasi.co.id

KMito Ak@ditasi l.lasiqal

LPPHPL{O{-IDN
LVLK.Olí.IDN
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KEPUÍUSATÍ DIREI(TUR IPP}IPL PT AYAi{ARU SERÏIFII(ASI
Ítoltpr : fi)2/ÀSERT-PHPL/l(pts/PnlklU 2O22

Tentang

HASIL PENILIKAN XE-4 SERTIFIKASI PEÍ{IIAIAN KINER'À PET{GELOLÀAN HUTAN PROU'I(5I LESTARI
(S.PHPL) IZIN USAHA PEMANFAATAN HA§IL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)

PT BALIT(PAPAI{ WAilA LESTÀRI (D/H PT BALIT(PAPAII| FOREST II{DUSTRIES)
YAÍIG BERTOKA§I DI KABUPATEII PETIA'ITIí PASER UTARA, KAEUPAT§T{ PASËR PATI

KABI,PATEIII TUTAI B,RAT PRO\ÍI]TSI KALII{,I]TTAÍ{ TITTIUR SETAXU PEMEGATTG
IUPHHK-HA Í{OMOR: SIC 529/MEI{HUT-[/2fiPTAÍ{GGAL 10 SEPTEMBER 2009

JO ITOHOR : §l(. IT9IMEI|HUT-II/2O14TAflffiÀL 20 FEBRUARI 2014
§ELUA§ * 1.O.845 TIEKTAR

Menimbang : 1. tsahwa IT PHHK-HA PT Balikpapan Wana l-estari (dlh Pr Bahkpapan Forest Industrie§) pada

tanggnl 15 larunrÍ 2018 telah memperpanjang Ínasa berlaku SeÍtifiht Pergeldaan Hutan
Produksi l-estari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPI-.14IASERT/LPPHPL-001-IDN rnasa berlaku 21
Januari 2018 sampai dengan 20lanuari 2023 derEBn nilai akhir kinerja berprcdil€t "Bai*

2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 hrtir (H) porn (2) Keputusan Drektur Jenderal Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62IPHPUSEï.5/KUM.1ft2ZA2O hnggal 2 Deember 2020
disebutkan bahwa pënilikan clilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali §elama masa berlaku S-PHPL;

3. Bahwa bedasarkan butir (1) dan butir (2i diatas, IUPHHK-HA trI Balilpapan Wana Lestari (d/h
PT Bali@pan Foest Industries) telah dilakukan audit penilikan Ke4 sesuai dengan Surat
Pefian em KerF (Koítrak) Nfirw : 180.a/ASEKï-BWUXIi2017 tarqpal 15 Nowrnber 2017;

4. Bahwa Masarkan hasil penganbilan keNtusan, IUPtIHK-HA FT BalilgaBan Wana Lesnari (d/h
m Ba[kpapan Forest lrdustries) dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penitaian
Kineri, pengstmn Hutan Produlai Letari dergan nilai akhir kinerja berpredlkat'Baik" dan
pernenuhan terhdap standar verifikasi legalÍtas kayu'l'lEÈlElltltll';

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (a) díatas, perlu ditebpkan Surat Keputusan DreKur
tentang hasil Penilikan Ke4 Sertifikasi Pengddaan Hutan Produksi Lestari (PHPI-) terhadap
IUPHHK-HA PT Balikpapan Wana Lestari (d/h PT Balikpapan Foret Industries).

: 1. AKeditasi KAN LPF,HPL PT AYAMARU SËRÏFII«$ NO. LPPHPL-OO1-IDN;

2. Keputusan Menteri UngkungBn Hidup dan Kehutanan l,lomor : 5K.5266/MenLHK-
PHn/UHPIHPLtl$ftAfi tanggpl 14 Agustus 2018 Tentarp Penetapan hrnbaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PPHPL) a.n. PT Ayamaru Seftifilosi Sebagai Lem@n
hÍlài dafl Veriffkasi indepefiden (lp&vt1;

3. Larnplran 1.1 KeffJtusan C[reldur Jerdsal P«rgdoban HuBn Prcduksí lestari Nomor :

SK.62IPHPUSET.5/KUM.U12|202A tanggBl 2 Desember 2020 tentang redoman Pelalaanaan
Fenihhn Kirrerja PftPL;

4. l-ampiran 1.2 Kerutusan Dírektur lenderal Fangelolaan Hubn Produksi Lestari Nomor :

SI(.62/PHPUSET.5IruM.L/L212020 tanggl 2 Desember 2020 Entang $an6r Penihian Kinerja
Perqelolaan Hutan Produksi Le6tari (PHPL) Pada IUPHHK-HA;

5. Lampiran 2.2 Ketrrtusan DircKur Jenderal Pengelolaan Hutan koduksi Lestari Nomor :

SK.62IPHPUSEI.5lKUM.1lt2l2020 tanggal 2 Deerber 2020 tentang Standar Verifikasi Legalitas
Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA" IUPHHK-Hï, dan Hak Pengeblaan;

6. SM ISO/Irc 17065:2012 PeÍrilàian Kesesuaian - Persyaratan Untuk mendadi Lernbaga Sertifilosi
ProduL Proses Dan lasa;

7. sr*i §O 19011-2018 Parduan ALïdlt Si§tem MarËÍmen Muhr;

L Parduan Mutu dan Pr@ur PTAYAd4ARU SERïIFII(ASI.

Mengingat

HEHUTUSKANI

È4enetap{<an SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPI'IPI- PT AYAMARU SERTIFII(ASI TET\ÍÏAÈIG HÀ§IL PENIUKAN
KE.4 SERÏEIKAS:I PENITAIAN KINER]A PENGELOI-AAN HUTAN PRODUI§I LESTARI (S-PHPL)

IUPHHK.HA PT BAUKPAPAN WANA LESTARI (D/H PT BAUKPAPAN FOREST INDUSTRIES).

Tanood 1 Àoushs 2021 t{àl 1 ÍlaÍi 2

Lavanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :

asert@ayamarusertifi kasi.co. id

Website:
www.ayamarusertifi kasi.co.id
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KESATU

KEDUA

KENGA

KEEMPAT

KEUIVTA

Serttfil@t Pengelolaan Hutan ProduKi Lestari (S-PHPI-) IUPHHK-HA PT Bali@pan Wana Lestari
(dlh FT Balikpapan Forest Industries) )ràÍg telah diperpanjang masa berlaku sertifikabya nomor :

SPI-IPL.14/ASERT/LPPHPL{01-IDN masa berlaku tanggal 21 lanuari 2018 sampai dengan tanggal
20 lanuari 2024 derqan nilai akhir kireria berpredilct 'BIIX'dirryekan kpdilnra dan
mqirË'
Penilikan ke5 akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan Írengacu Fda Standar Penilaian Kinerja
Pengelohan HtÈan ProduKi l€stari dan VerÍÍikasi LegElitas Kayu lang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan IUPHHK-HA PT BalÍlgapan Wana Lestari
(dlh W Balikpapan Forest Indus8ies).

IUPHHK-HA PT Balikpapan Wana Lestari (d/h ff Baftkpapan Forest Industries) berhak
menggunakan Sertifikat, Logo Pï Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

KegËusan ini berlaku sejak taÍggtal dttetapkan, dangon l€tefitran bahwa apbila dilqernrdian hari
tenr}rdÈa terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagËiÍnana mstin)ra.

Ditebpkan di : Bogor
Pda Tanmal : 10 Jaruari 2022

PT AYAMARU SER ÏFIKASI

DireKur

SALIMN k@utusan inidisampaikan K@da Yth :

1. Seketaris Direktoràt lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u.p Kepah Bagian Prognam dan Pdaporan;

2. Dircltur Usaha Hutan ffiuksi;

Tanosd 1 Aous{us 2021 Hal2dxt2

lavanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Email :

asert@ayamarusertifi kasi.co.id
Website:

www. ayamarusertifi kasi.co. id



SERTIFIKAT PHPL

Diberikan kepada:

PT BALIKPAPAN WANA LESTARI
(d/h PT Balikpapan Forest lndustries)

V lfilrl
-
Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OOí.IDil

Berlaku hingga :20 Januan 2024No : SPHPL.í4IASERT/LPPHPL-00'l -lON
Tanggal Penetapan : 21 Januad 2018
Tanggal Perubahan :'10 Januan2O22

SK IUPHHK.HA NomoT
Luas & Lokasi
lGntor Pusal
Kantor Cabang

SK.529/Menhut-1112009, tanggal 10 September 2009 jo. Nomor SK.1 79/Menhut-ll/2014, tanggal 20 Februari 2014
t 140.845 Hektar - Kabupaten Penajam Paser Utara, Paser dan Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
WSMA KORINDO Lantai í2-15, Jalan MT. Haryono Kav. 62 Jakarta Setatan 12280
Jl. RE. Martadinata Rï 64 No. 23 Gunung Pasil Balikpapan, Provinsi Kalimantan ïmur

aaauat (attla[ :

lrrplön t.í, t mPlrm í.2 dm lrPlrti 22 rr.rutÍn olrhr J.llÖrd P.ir.bbn Hulrn PllduLl L-Lrl t{d|É.3|(.!luPHPutEÏrl(ux.rrí22020

..it ptrÍÈftrl mr,|ír V.L.g.l,ll..lrl FLEOT

blah memenuhi Standar Pengelolaan Hutan Produksi Leetari (PHPL) dengan predikat *BAIK"

Direktur

KOMPLEK RUKO BRA,AMUSTIIG S1í, Lantai 1. Jalan Dr. Sumcru RT/RW 00200í, Bogor 161í1 - INDONESIA

Sertifikat ini tidak botsh direpÍoduki 8€bagian, kecuali secare kaseluruhan dcngan izin teÍtulis dari PT AYAIiARU SERTIFI(ASI.
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Tanggal 1 Agustus 2021               Hal 1 dari 32 

KomiteAkreditasiNasional 

LPPHPL - 001-IDN 

 

RESUME  

AUDIT PENILIKAN KE-4  KINERJA PHPL  

IUPHHK-HA PT BALIKPAPAN WANA LESTARI 

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA, PASER DAN KUTAI BARAT 

 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

(1) Identitas LPPHPL  

a. Nama Lembaga  :  PT Ayamaru Sertifikasi  

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

2018, berlaku s/d 1 tanggal September 2022. 

LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal                             

23 November 2020 s/d 22 November 2025.  

c. Alamat  :  Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  

JL. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA 

d. Nomor telepon/faks/E-mail  :  Telp. 0251-8333513, 8333515     

Fax. 0251-8333593 

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id 

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id 

e. Direktur  :  Ir. Akhmad 

f. Standar : - Lampiran 1.1  Kep. Dirjen PHPL No: SK.62/PHPL/ 

SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Penilaian Kinerja PHPL. 

- Lampiran 1.2 Kep. Dirjen PHPL No: SK.62/PHPL/ 

SET.5/Kum.1/12/2020 tentang Standar Penilaian Kinerja 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada 

IUPHHK-HA. 

- Lampiran 2.2 Kep. Dirjen PHPL No: SK.62/PHPL/ 

SET.5/Kum.1/12/2020 Standar Verifikasi Legalitas Kayu 

(VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak 

Pengelolaan. 

g. Tim Audit  :  1. Ir. Achmad Djazuli (Lead Auditor/Auditor Prasyarat). 

   2. Ir. Alfonsus L. Koestono (Auditor Produksi). 

   3. Iyan Sofyan, S.Hut (Auditor Ekologi). 

   4. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial). 

   5. Dwi Jatmiko Febrianto, S.Hut (Auditor VLK Hutan). 

h. Pengambil Keputusan  :  1. Ir. Akhmad 

2. Dr. Ir. Lukman Yunus  

  

mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id
http://www.ayamarucertification.wordpress.com/
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(2) Identitas Auditee  

a. Nama Perusahaan  : PT. Balikpapan Wana Lestari                                        

(d/h PT. Balikpapan  Forest Industries) 

b. Akta Pendirian Perusahaan : Nomor 02 tanggal 10 September 2013, oleh Notaris Rina 

Utami Djauhari, SH Notaris di Jakarta  

Persetujuan Menteri hukum dan Hak Azazi Manusia sesuai 

surat No. AHU-49819.AH.01.01 tahun 2013 tentang 

pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Balikpapan 

Wana Lestari. 

c. Akta Perubahan Saham : Nomor 09, tanggal 10 Oktober 2013, oleh Notaris Rina 

Utami Djauhari, SH di Jakarta,  

Persetujuan Dewan Komisaris PT. Balikpapan Forest 

Industries penggantian nama pengalihan saham            

PT. Balikpapan Forest Industries. 

d. Akta Perubahan Terakhir : Nomor 59, tanggal 30 Juli 2019, oleh Notaris SH. MKn di 

Jakarta,  

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU-

0043796.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 30 Juli 2019 

tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT 

Balikpapan Wana Lestari. 

e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120005291614,                                                   

Tanggal  11 Februari 2019. 

f. Keputusan IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan   

- Nomor : SK.529/Menhut-II/2009 

- Tanggal : 10 September 2009 

- Luas  : ±140.845 Ha 

- Lokasi : Kab. Panajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, 

Provinsi Kalimantan Timur 

g. Keputusan IUPHHK-HA dari Menteri Kehutanan (perubahan)   

- Nomor : SK.179/Menhut-II/2014 

- Tanggal : 20 Pebruari 2014 

- Luas  : ±140.845 Ha 

- Lokasi : Kab. Panajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, 

Provinsi Kalimantan Timur 
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h.  Alamat Perusahaan   

- Kantor Pusat : Wisma Korindo Lantai 12-15 

Jalan MT Haryono Kav. 62 Jakarta Selatan 12780 

Telp. (021) 733411; Fax (021) 418938 

- Kantor Cabang : Jl. RE Martadinata RT 64 Nomor 23, Gunung Pasir, 

Balikpapan, Kalimantan Timur 

- Main Camp : Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten 

Penajam Paser Utara.  

Telp. (0542) 7070502, 7070501, 7029718. 

i. Pengurus   

- Komisaris : Robert Seung 

- Direktur Utama :  Kim Young Cheul 

- Direktur :  H. Asrul Salam 

- Direktur :  Mun Jin Seok 

j. Sertifikat PHPL (S-PHPL) 

- Nomor : SPHPL.14/ASERT/LPPHPL-001-IDN 

- Masa berlaku : Tanggal 21 Januari 2018 s/d 20 Januari 2024.  

 

(3) Ringkasan Tahapan Kegiatan Penilikan Ke-4 

No. Tahapan Tempat dan Waktu Ringkasan Catatan 

1. Koordinasi dengan Instansi 

Kehutanan (Dinas Kehutanan 

Provinsi dan BPHP)  

Samarinda, 

Tanggal 13 Desember 

2021 

 

 Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur  dan BPHP Wilayah XI Samarinda. 

 Menjelaskan rencana penilikan tahun ke-4 kinerja 

PHPL PT Balikpapan Wana Lestari, Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Samarinda, 

Tanggal 20 Desember 

2021 

 

 Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Timur  dan BPHP Wilayah XI Samarinda. 

 Menjelaskan bahwa kegiatan penilikan tahun ke-4 

kinerja PHPL PT Balikpapan Wana Lestari, Provinsi 

Kalimantan Timur telah selesai dilaksanakan. 

2 Pertemuan Pembukaan 

(Opening Meeting) 

Ruang Pertemuan PT 

Balikpapan Wana 

Lestari, Kantor Sotek, 

Tanggal 14 Desember 

2021 

 

 Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana 

pelaksanaan penilikan tahun ke-4 kinerja PHPL PT 

Balikpapan Wana Lestari, Provinsi Kalimantan 

Timur. 

 Penjelasan mengenai metodologi yang akan 

digunakan dalam penilikan kinerja PHPL. 

 Penetapan Manajemen Representif dan Petugas 

Pendamping Auditor di lapangan oleh PT Balikpapan 

Wana Lestari untuk mendampingi Tim Auditor, dan  

 Penandatanganan Berita Acara Pertemuan 

Pembukaan (Opening Meeting). 
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No. Tahapan Tempat dan Waktu Ringkasan Catatan 

3 Verifikasi Dokumen dan 

Observasi Lapangan  

 

Kantor Sotek, Camp 

Produksi, Logpond, TPK 

Hutan, TPn, lokasi desa 

sampel, Tanggal 14 s/d 

18 Desember 2021 

 

 

 Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan 

kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi, 
sosial dan VLK. 

 Wawancara dengan karyawan yang 

bertanggungjawab atas seluruh kegiatan. 

 Melakukan observasi, uji petik di lapangan (Blok 

RKT, Logpond/TPK Antara, TPK Hutan, TPn,) serta 

desa sekitar PT Balikpapan Wana Lestari, yaitu 
Kelurahan Sotek, Sepan, dan Riko (Kecamatan 

Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara), 

Kampung Pering Talik, Tanjung Soke, Lemper dan 
Deraya (Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat), 

Kampung Muara Toyu (Kecamatan Long Kali 

Kabupaten Paser). 

 Melakukan klarifikasi setiap terdapat temuan 

lapangan. 

4 Pertemuan Penutupan 

(Closing Meeting) 

Ruang Pertemuan PT 

Balikpapan Wana 

Lestari, Kantor Sotek, 

Tanggal 18 Desember 

2021 

 

 Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi  

 Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan 

gambaran kinerja PHPL PT Balikpapan Wana Lestari  

 Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutupan 

(Closing Meeting). 

5. Pengambilan Keputusan Kantor PT Ayamaru 

Sertifikasi,  

Bogor, 10 Januari 2022 

 

 Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA                              

PT Balikpapan Wana Lestari, Provinsi Kalimantan 

Timur berpredikat “BAIK” dengan nilai kinerja 

sebesar 83,33%, tidak terdapat verifier dominan 

yang bernilai buruk dan “MEMENUHI” standar 

verifikasi legalitas kayu. 

 Atas dasar hal tersebut, maka sertifikat PHPL 

IUPHHK-HA PT Balikpapan Wana Lestari No. 

SPHPL.14/ASERT/LPPHPL-001-IDN dengan masa 

berlakunya sejak  21 Januari 2018 s/d 20 Januari 

2024 dinyatakan terpelihara dan berlanjut. 

 

(4) Resume Hasil Penilikan Ke-4 

No. Kriteria dan Indikator 
Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 Keadaan 

Kinerja Nilai Ringkasan Justifikasi Nilai Ringkasan Justifikasi 

1. PRASYARAT      

 1.1. Kepastian Kawasan 
Pemegang IUPHHK-HA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAIK  Ketersediaan dokumen legal 
dan administrasi tata batas 
lengkap sesuai dengan 
tingkat realisasi pelaksanaan 
tata batas yang telah 
dilakukan. 

  Auditi telah melaksanakan 
tata batas sepanjang 263,492 
Km (86,93%). Adapun 
panjang batas  yang belum 
ditata batas adalah 43,936 
Km (13,04%), yaitu batas 
sendiri (Sungai), dengan PKS 
Alam Permai Makmur Raya 
dan PKS Farindo Bersaudara. 

  Pengakuan para pihak atas 
eksistensi PT Balikpapan 
Wana Lestari dapat dilihat 
melalui dokumen tata batas 

BAIK  Tersedia dokumen legal 
dan administrasi tata batas 
lengkap sesuai dengan 
tingkat realisasi 
pelaksanaan tata batas 
yang telah dilakukan 

 Auditi telah melaksanakan 
tata batas sepanjang 
263,492 Km (78,19%), dan 
belum melaksanaan tata 
batas sepanjang 73,484 
Km (21,81%). 
Direncanakan tata batas 
sepanjang 43,936 km pada 
batas alam (sungai), batas 
dengan PKS (PT Alam 
permai Makmur dan PT 
Farindo Bersaudara) 
 

TETAP 



 

LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  LESTARI 
PT. AYAMARU SERTIFIKASI 

 

 ASERT-324. Rev.3 

 

 

Tanggal 1 Agustus 2021               Hal 5 dari 32 

KomiteAkreditasiNasional 

LPPHPL - 001-IDN 

 

No. Kriteria dan Indikator 
Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 Keadaan 

Kinerja Nilai Ringkasan Justifikasi Nilai Ringkasan Justifikasi 

 
 
 
  

(TBT) dan situasi batas 
antara perusahaan yang 
terdapat di lapangan. Tidak 
ditemukan konflik batas areal 
kerja dengan perusahaan-
perusahaan lain. 

 Terdapat perubahan fungsi 
kawasan dan telah ada 
perubahan perencanaan 
(RKUPHHK-HA PT Balikpapan 
Wana Lestari periode tahun 
2021 s.d 2030) yang 
disahkan. 

 Tidak ada penggunaan 
kawasan diluar sektor 
kehutaan (Not Applicable). 

 Pengakuan para pihak atas 
eksistensi PT Balikpapan 
Wana Lestari dapat dilihat 
melalui dokumen tata 
batas (TBT) dan situasi 
batas antara perusahaan 
yang terdapat di lapangan. 
Tidak ditemukan konflik 
batas areal kerja dengan 
perusahaan-perusahaan 
lain 

 Tidak terdapat perubahan 
fungsi kawasan pada 
periode 2020-2021 

 Tidak ada penggunaan 
kawasan diluar sektor 
kehutanan 

 Terdapat konflik tenurial 
kawasan hutan di areal 
IUPHHK dan terdapat upaya 
pemegang izin untuk 
menyelesaikan sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan dan mencapai 
penguasaan >80 % 

1.2. Komitmen Pemegang 
IUPHHK-HA 

SEDANG  Dokumen visi dan misi 
tersedia, legal dan sesuai 
dengan kerangka PHL. 

 Tersedia bukti sosialisasi visi, 
misi dan tujuan perusahan 
kepada karyawan, sebagian 
kontraktor dan sebagian 
masyarakat desa binaan 
berupa berita acara 
sosialisasi, daftar hadir dan 
dokumentasi foto kegiatan. 
Auditi belum melaksanakan 
kegiatan sosialisasi visi, misi 
dan tujuan perusahaan 
kepada mitra kerja (CV Bayu 
Dombo dan  CV Winarni Jaya 
Selaras) dan masyarakat 
Kelurahan Sepan, Kampung 
Gerunggung dan Desa Muara 
Lambakan yang termasuk 
Desa Binaan PT Balikpapan 
Wana Lestari. 

 Belum seluruhnya terdapat 
kesesuaian antara visi dan 
misi perusahaan dengan 
Implementasi PHL. 

SEDANG  Dokumen visi-misi dan 
tujuan perusahaan 
tersedia, legal dan sesuai 
dengan kerangka PHL. 
Sosialisasi visi-misi dan 
tujuan perusahaan telah 
dilakukan kepada 
karyawan kontraktor, dan 
masyarakat. Sosialisasi 
belum dilakukan kepada 
masyarakat Desa Muara 
Lambakan. 

 Belum seluruhnya terdapat 
kesesuaian antara visi dan 
misi perusahaan dengan 
Implementasi PHL 

TETAP 

1.3. Jumlah dan kecukupan 
tenaga profesional 
bidang kehutanan 
pada seluruh  
tingkatan untuk 
mendukung 
pemanfaatan, 
implementasi, 
penelitian, pendidikan 
dan latihan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAIK  Bidang Ganis PHPL yang 
dimiliki oleh PT Balikpapan 
Wana Lestari sudah lengkap 
sesuai dengan Peraturan 
Menteri LHK Nomor: 
P.70/MENLHK/SRETJEN/KUM.
1/10/2019 tanggal 17 
Oktober 2019 tentang 
Tenaga Teknis Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari Dalam 
Pengelolaan dan 
Pemanfaatan Hutan Pada 
Hutan Produksi. 

 Terdapat perubahan 
peraturan perundangan 
sehingga CARs dainggap 
tidak ada. 

  Terdapat realisasi 
peningkatan kompetensi 
karyawan sebesar 225%. 

 Tersedia lengkap dokumen 
terkait dengan 

BAIK  Bidang Ganis PHPL yang 
dimiliki oleh PT Balikpapan 
Wana Lestari sudah 
lengkap sesuai dengan 
Peraturan Menteri LHK 
Nomor 8 Tahun 2021 

 Terdapat realisasi 
peningkatan kompetensi 
karyawan sebesar 75% 

 Tersedia lengkap dokumen 
terkait dengan 
ketenagakerjaan seperti 
Laporan Ganis PHPL, 
Laporan Bulanan Tenaga 
Kerja, daftar karyawan 
mitra kerja, Peraturan 
Perusahaan, SPK/PKWT, 
bukti kepesertaan  dan 
iuran BPJS 
Ketenagakerjaan serta 
BPJS Kesehatan, Laporan 
Keselamatan dan 

TETAP 
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ketenagakerjaan seperti 
Laporan Ganis PHPL, Laporan 
Bulanan Tenaga Kerja, daftar 
karyawan mitra kerja, 
Peraturan Perusahaan, 
SPK/PKWT, bukti 
kepesertaan  dan iuran BPJS 
Ketenagakerjaan serta BPJS 
Kesehatan, Laporan 
Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3), jenjang karir. 

Kesehatan Kerja (K3), 
jenjang karir 

1.4. Kapasitas dan 
mekanisme untuk 
perencanaan, 
pelaksanaan, 
pemantauan periodik, 
evaluasi dan penyajian 
umpan balik mengenai 
kemajuan pencapaian 
(kegiatan) IUPHHK-HA 

BAIK  Terdapat Struktur Organisasi 
terbaru yang ditetapkan 
berdasarkan Keputusan 
Direktur PT Balikpapan Wana 
Lestari Nomor: 11/BWL-
JKT/VI/2020, tanggal 30 Juni 
2020 tentang Revisi Struktur 
Organisasi PT Balikpapan 
Wana Lestari.  Struktur 
organisasi dan job decription 
dinilai telah sesuai dengan 
kerangka PHPL. 

 Tersedia perangkat SIM 
dalam bentuk software dan 
hardware, dan  terdapat 
petugas/ personil yang 
bertanggungjawab dalam 
pengelolaan SIM. 

 Organisasi SPI/internal 
auditor ada, dan berjalan 
cukup efektif untuk 
mengontrol seluruh tahapan 
kegiatan pengelolaan hutan. 

 Terdapat keterlaksanaan 
sebagian tindak koreksi dan 
pencegahan manajemen 
berbasis hasil .monitoring 
dan evaluasi. 

BAIK  Terdapat Struktur 
Organisasi yang berlaku 
pada saat audit penilikan 
ke-4 ditetapkan 
berdasarkan Keputusan 
Direktur PT Balikpapan 
Wana Lestari Nomor: 
11/BWL-JKT/VI/2020, 
tanggal 30 Juni 2020 
tentang Revisi Struktur 
Organisasi PT Balikpapan 
Wana Lestari.  Struktur 
organisasi dan job 
decription dinilai telah 
sesuai dengan kerangka 
PHPL 

 Tersedia perangkat SIM 
Perusahaan dalam bentuk 
software dan hardware, 
dan  terdapat petugas/ 
personil yang 
bertanggungjawab dalam 
pengelolaan SIM 

 Tersedia tenaga pelaksana 
untuk Sistem Informasi 
Manajemen pada 
KemenLHK yang telah 
ditunjuk oleh direksi dan 
dan telah patuh 
melaksanakan kewajiban 
sesuai ketentuan. 

 Organisasi SPI/internal 
auditor ada, dan berjalan 
cukup efektif untuk 
mengontrol seluruh 
tahapan kegiatan 
pengelolaan hutan 

 Terdapat keterlaksanaan 
sebagian tindak koreksi 
dan pencegahan 
manajemen berbasis hasil 
monitoring dan evaluasi 

TETAP 

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

SEDANG  Kegiatan RKT yang akan 
mempengaruhi kepentingan 
hak-hak masyarakat Desa 
Muara Toyu telah 
mendapatkan persetujuan atas 
dasar informasi awal yang 
memadai. 

 PT Balikpapan Wana Lestari 
baru melaksanakan realisasi 
tata batas 86,93%, sehingga 
persetujuan dalam proses tata 
batas baru dari sebagian para 
pihak yang berbatasan 
langsung dengan Auditi. 

 Terdapat persetujuan dalam 
proses dan pelaksanaan 
CSR/CD dari para pihak kecuali 
dari masyarakat Desa Muara 
Lambakan. 
 

SEDANG  Kegiatan RKT yang akan 
mempengaruhi 
kepentingan hak-hak 
masyarakat Desa Muara 
Toyu telah mendapatkan 
persetujuan atas dasar 
informasi awal yang 
memadai 

 Terdapat persetujuan 
dalam proses dan 
pelaksanaan CSR/CD untuk 
tahun 2021 dari sebagain 
besar Desa yang 
melingkpu areal kerja 
IUPHHK-HA 

 Terdapat bukti kegiatan 
sosialisasi kawasan lindung 
pada kampung/desa Muara 
Toyu, Deraya, Lemper, 
Tanjung Soke, dan Pering  

TETAP 
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 Terdapat bukti kegiatan 
sosialisasi kawasan lindung 
pada kampung/desa Muara 
Toyu, Deraya, Lemper, 
Tanjung Soke, dan Pering  
Talik pada tahun 2018 dan 
2019. Namun kegiatan 
sosialisasi dan permintaan 
persetujuan atas penetapan 
kawasan lindung oleh PT 
Balikpapan Wana Lestari belum 
dilakukan pada seluruh desa 
binaan. 

Talik pada tahun 2018, 
2019, dan 2021. Namun 
kegiatan sosialisasi dan 
permintaan persetujuan 
atas penetapan kawasan 
lindung oleh PT Balikpapan 
Wana Lestari belum 
dilakukan pada seluruh 
desa binaan 

2. PRODUKSI      

 2.1. Penataan areal kerja 
jangka panjang dalam 
pengelolaan hutan 
lestari  

SEDANG  Sampai dengan kegiatan 
penilikan tahun ke-2, masih 
tersedia dokumen Rencana 
kerja jangka panjang berupa 
dokumen Revisi Rencana Kerja 
Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Dalam Hutan Alam 
Hutan Produksi Berbasis 
Inventarisasai Hutan 
Menyeluruh Berkala Periode 
Tahun 2011-2020, yang 
disahkan melalui Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. : SK.3463/ 
MenLHK-PHPL/ UHP/ HPL.1/ 6/ 
2017, tanggal 7 Juni 2017. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan 
terhadap dokumen Revisi 
RKUPHHK-HA tersebut tersedia 
lengkap beserta kelengkapan 
petanya, serta tidak terdapat 
peringatan terkait pemenuhan 
kewajiban RKU. 

 Terdapat bukti implementasi 
Penataan Areal Kerja (PAK) di 
lapangan, berupa penandaan 
batas blok dan petak RKT 2018 
dan 2019 pada lokasi Blok 
TPTI dan TPTJ. Hasil 
pemeriksaan kesesuaian 
implementasi PAK di lapangan 
dengan rencana PAK pada 
dokumen Revisi RKUPHHK-HA 
Periode tahun 2011-2020, 
menunjukkan lokasi Blok RKT 
2018 dan 2019 telah sesuai 
dengan RKU, namun 
berdasarkan kesesuaian 
jumlah petak hanya sebagian 
petak (96,87%) yang 
terealisasi sesuai dengan RKU. 

 Auditi telah melaksanakan 
pemeliharaan batas blok dan 
petak pada tahun 2019 yang 
berlokasi pada Blok RKT 2018 
TPTI dan TPTJ. Hasil 
pemeriksaan kondisi batas blok 
dan petak, menunjukkan 
bahwa hanya sebagian 
(87,50%) terlihat jelas di 
lapangan. Terdapat pada 
sebagian batas petak dalam 
Blok TPTI, kondisi tanda batas 
berupa papan nama batas 
petak terlihat dengan jelas, 
namun pada rintisan batas 
dengan penandaan polet cat 
warna kuning tidak terlihat 
dengan jelas dan sulit 

SEDANG  Tersedia dokumen rencana 
kerja jangka panjang berupa 
dokumen Revisi RKUPHHK-
HA Periode Tahun 2011-
2020, yang disahkan melalui 
Keputus an Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. : 
SK.3463/MenLHK-PHPL/ 
UHP/HPL.1/6/2017, tanggal 
7 Juni 2017 yang berlaku 
sampai dengan 31 
Desember 2020 dan 
RKUPHHK-HA periode tahun 
2021-2030 yang disahkan 
melalui Keputus an Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Nomor : 
SK.4588/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/ 7/2020, 
tanggal 30 Juli 2020 yang 
berlaku sejak tanggal 1 
Januari 2021. Dokumen 
Revisi RKUPHHK-HA Pe riode 
tahun 2011-2020 dan 
RKUPHHK-HA Periode 2021 
-2030, tersedia lengkap 
beserta seluruh lampiran 
nya dan tidak terdapat surat 
peringatan terkait 
pemenuhan kewajiban 
RKUPHHK- HA 

 Terdapat bukti implemen 
tasi Penataan Areal Kerja 
(PAK) di lapangan, berupa 
penandaan batas blok dan 
petak dalam blok RKT 2020 
dan 2021 (Blok TPTI dan 
TPTJ).  Lokasi Blok RKT 
2020 dan 2021 (TPTI dan 
TPTJ) serta batas-batasnya 
telah sesuai dengan RKU.  
Hasil perhitungan 
prosentase kesesuaian RKU 
dengan realisasi PAK RKT 
2020 berdasarkan jumlah 
petak: 100 % dan 
berdasarkan luas blok RKT: 
86,74 %. Kesesuaian 
realisasi PAK RKT 2021 
berdasarkan jumlah petak : 
99,99 % dan berdasarkan 
luas blok RKT: 100 %. 

 Auditi telah melaksanakan 
pemeliharaan batas blok dan 
petak pada tahun 2021 yang 
berlokasi pada areal bekas 
tebangan blok RKT 2020 
TPTI dan tebang naungan 

TETAP 
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ditemukan di lapangan. pada blok TPTJ. Hasil 
pemeriksaan lapangan 
kondisi batas blok dan petak 
realisasi kegiatan 
pemeliharaan, menunjukkan 
hanya sebagian (64,29 %) 
yang terlihat jelas. Terdapat 
pada sebagian batas petak 
dalam Blok TPTI, kondisi 
tanda batas berupa rintisan 
batas dengan penandaan 
polet cat warna kuning pada 
pohon sulit ditemukan dan 
terlihat tidak jelas. 

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

SEDANG  Terdapat data potensi tegakan 
pada areal Auditi yang 
seluruhnya merupakan tipe 
ekosistem hutan tanah kering 
dari hasil kegiatan lHMB dan 
Inventarisasi Tegakan Hasil 
Penebangan (ITSP) selama 
kurun waktu 3 tahun terakhir. 
Data potensi tegakan hasil 
IHMB berupa berupa peta 
sebaran sediaan tegakan skala 
1 : 100.000 dan data hasil 
ITSP memiliki kelengkapan 
peta berupa peta rencana 
pemanenan skala 1: 2.000 
yang menggambar penyebaran 
pohon, topografi (kontur) 
tersedia lengkap untuk setiap 
petak pada tiap RKT.  

 Pada Tahun 2019 Auditi belum 
melakukan pengukuran 
lanjutan pada PUP yang dibuat 
pada Blok RKT 2010 (Petak 9) 
dan PUP pada bekas tebangan 
RKT 2012 (Petak 14). Adapun 
pengukuran PUP di laksanakan 
tahun 2018 pada PUP TPTI 
Blok RKT 2004 (Petak 18) yang 
merupakan pengukuran 
lanjutan sejak pengukuran 
terakhir yaitu tahun 2012 dan 
direncanakan akan dilakukan 
pengukuran pada tahun 2020 
dan Auditi telah melakukan 
pengukuran pada PUP sistem 
silvikultur TPTJ dan telah 
dilakukan pengukuran secara 
periodik sampai dengan tahun 
2019. Data hasil pengukuran 
PUP TPTI dan TPTJ pada 
tahun 2019 sudah dianalisis, 
namun dalam analisisnya baru 
analisis volume tegakan saja, 
belum dianalisis untuk 
pertambahan riap volume 
tegakan tiap tahun. 

 Terdapat bukti upaya Auditi 
selama kurun waktu 5 tahun 
terakhir melakukan 
pengukuran potensi melalui 
kegiatan ITSP dan pengukuran 
PUP pada sebagian PUP pada 
areal TPTI dan pada areal 
TPTJ sampai dengan tahun 
2018 untuk pengukuran 
lanjutan pada seluruh PUP 
belum dilakukan tahun 2019.  
Data hasil pengukuran PUP 
tahun 2018 sudah dilakukan 

BAIK  Terdapat data potensi 
tegakan pada areal Auditi 
yang seluruhnya merupakan 
tipe ekosistem hutan tanah 
kering dari hasil kegiatan 
lHMB dan Inventarisasi 
Tegakan Hasil Penebangan 
(ITSP) selama kurun waktu 
3 tahun terakhir. Data 
potensi tegakan hasil IHMB 
berupa berupa peta sebaran 
sediaan tegakan skala 1 : 
100.000 dan data hasil ITSP 
memiliki kelengkapan peta 
berupa peta rencana 
pemanenan skala 1: 2.000 
yang menggambar 
penyebaran pohon, 
topografi (kontur) tersedia 
lengkap untuk setiap petak 
pada tiap RKT. 

 Tersedia data pengukuran 
riap tegakan, yaitu data 
pengukuran riap hasil 
pengukuran ke-7 pada PUP 
TPTI Blok RKT 2004 (Petak 
18) dan data riap hasil 
pengukuran ke -13 pada 
PUP Blok TPTJ yang 
dilaksanakan tahun 2021. 
Data hasil pengukuran riap 
pada PUP tersebut, sudah 
dianalisis untuk mengetahui 
pertambahan riap tegakan 
(CAI dan MAI) dan telah 
dilaporakan secara 
elektronik ke Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan.Data  hasil  
pengukuran riap tegakan 
pada PUP belum 
dimanfaatkan untuk 
menghitung JTT sendiri. 

 

NAIK 
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analisis, namun belum 
dianalisis secara lengkap untuk 
mendapatkan data 
pertambahan potensi dan 
pertambahan riap tegakan 
(CAI ataupun MAI). Laporan 
hasil pengukuran PUP tahun 
2018 telah disampaikan 
kepada Kepada Balai Besar 
penelitian dan Pengembangan 
Ekosistem hutan Dipterokarpa 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
Samarinda 10 Juli 2019. Data 
hasil pengukuran riap tegakan 
pada PUP belum dapat 
dimanfaatkan untuk 
menghitung JTT sendiri.   

2.3. Pelaksanaan 
penerapan tahapan 
sistem silvikultur 
untuk menjamin 
regenerasi  hutan 

BAIK  Tersedia Prosedur Operasional 
Standar (POS) tahapan 
kegiatan sistem silvikultur TPTI 
dan TPTJ lengkap untuk 
seluruh tahapan kegiatan, 
pada tahun 2019 terdapat 
revisi pada POS seluruh tahap 
kegiatan. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan terhadap isi POS, 
dinilai isi POS memuat 
prosedur kerja tahapan 
kegiatan sistem silvikultur 
sesuai dengan fungsi hutannya 
dan telah mengacu pada 
pedoman teknis dan peraturan 
terbaru. 

 Terdapat implementasi POS 
seluruh tahapan kegiatan 
sistem silvikultur (TPTI dan 
TPTJ) pada kegiatan RKT 2018 
dan pada sebagian besar 
tahapan kegiatan Pada RKT 
2019. Pada sebagian tahapan 
kegiatan silvikultur tahun 
kegiatan RKT 2018 dalam 
implementasinya pasa 
beberapa belum dilaksanakan 
sesuai dengan POS, yaitu pada 
tahapan kegiatan sistem 
silvikultur TPTI yaitu pada 
kegiatan PAK pada sebagian 
tahapan kegiatan pemanenan, 
penanaman dan pemeliharaan 
tanaman pengayaan. 
Sedangkan pada kegiatan RKT 
2019, belum terealisasi tahap 
kegiatan penanaman tanaman 
jalur sesuai tata waktu 
pelaksanaan. 

 Terdapat pohon inti dan pohon 
yang disisakan (tidak ditebang) 
dari jenis komersial pada areal 
bekas tebangan RKT 2019 
rata-rata sebanyak 35 
batang/hektar. 

 Tersedia permudaan tingkat 
tiang dan pancang pada areal 
bekas tebangan RKT 2019 
pada tingkat tiang jenis 
komersial adalah sebanyak 381 
batang/hektar dan 
ketersediaan permudaan 
tingkat pancang jenis 
komersial sebanyak 427 
batang/hektar. 

SEDANG  Tersedia Prosedur 
Operasional Standar (POS) 
tahapan kegiatan sistem 
silvikultur TPTI dan TPTJ 
secara lengkap untuk 
seluruh tahapan kegiatan. Isi 
POS dinilai telah memuat 
prosedur kerja tahapan 
kegiatan sistem silvikultur 
dan telah mengacu pada 
pedoman teknis dan 
peraturan terbaru. Terdapat 
implementasi POS tahapan 
kegiatan sistem silvikultur 
TPTI pada kegiatan RKT 
2020 dan 2021, terdapat 
beberapa tahapan belum 
dilaksanakan sesuai dengan 
POS, yaitu pada sebagian 
tahapan kegiatan TPTI : 
Pemanenan, penanaman 
dan pemeliharaan tanaman 
pengayaan, sedangkan pada 
tahap Kegiatan TPTJ : 
terdapat kegiatan yang 
belum terealisasi di lapangan 
sesuai POS yaitu kegiatan 
penanaman tanaman jalur 
RKT kegiatan RKT 2020 
yang berlokasi pada Blok 
RKT 2018 dan kegiatan 
penanaman di tahun 2021, 
belum terealisasi di lapangan 
sesuai tata waktu 

 Terdapat pohon inti dan 
pohon yang disisakan (tidak 
ditebang) dari jenis 
komersial pada areal bekas 
tebangan RKT 2020 rata-
rata sebanyak 39 btg/ha. 

 Ketersediaan permudaan 
tingkat tiang dan pancang 
pada areal bekas tebangan 
RKT 2020 pada tingkat tiang 
jenis komersial adalah 
sebanyak 435 btg/ha dan 
permudaan tingkat pancang 
jenis komersial sebanyak 
457 btg/ha. 

 Auditi telah ditunjuk untuk 
melaksanakan dan 
menerapkan Sistem 
Silvikultur Intensif berupa 
Tebang Pilih Tanam Jalur 
(TPTJ)/ TPTI Intensif sesuai 

TURUN 
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Keputusan Dirjen Bina 
Produksi Kehutanan Nomor: 
SK.41/VI-BPHA/2007 
tanggal 10 April 2007, dan 
telah dituangkan dalam 
dokumen RKUPHHK-HA, 
tetapi belum seluruh 
tahapan kegiatan 
dilaksanakan yaitu kegiatan 
Pembebasan dan 
Penjarangan Tanaman serta 
Pemanenan. 

 Sebagian tahapan kegiatan 
Sistem Silvikultur Intensif 
(TPTJ / TPTI Intensif) telah 
dilaksanakan oleh Auditi 
pada RKT Tahun 2020 dan 
Tahun 2021 dengan rata-
rata realisasi sebesar 50,56 
% dari target yang 
direncanakan. 

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

BAIK  Tersedia prosedur 
pemanfaatan hutan ramah 
lingkungan berupa Prosedur 
Operasional Standar (POS) 
Reduced Impact Logging (RIL) 
Nomor dokumen : C-02,  pada 
tahun 2019 terdapat revisi 
berupa pemisahan SOP 
menjadi (POS) Reduced 
Impact Logging (RIL)  TPTI 
Nomor dokumen : C-02.A dan 
POS Reduced Impact Logging 
(RIL) TPTJ Nomor dokumen : 
C-02.B, pada tahun 2019 
terdapat revisi pada POS 
prosedur kerja sesuai dengan 
referensi pedoman RIL terbaru 
yaitu Perdirjen PHPL No. : P.9/ 
PHPL/ Set/ KUM.1/ 11/2018. 
Hasil Pemeriksaan terhadap isi 
POS, dinilai isi POS telah sesuai 
dengan karakteristik kondisi 
setempat yaitu berisikan 
prosedur kerja untuk kegiatan 
pemanfaatan hutan pada areal 
kerja hutan alam tanah kering 
dan sesuai dengan kegiatan 
pemanenan sistem silvikultur 
TPTI dan Tebang naungan 
pada sistem silvikultur TPTJ. 

 Terdapat penerapan 
pemanenan ramah lingkungan 
berupa penerapan POS RIL 
pada tahapan kegiatan 
pemanenan hasil Blok RKT 
2018 dan 2019, yaitu pada 
sebagian tahap kegiatan 
perencanaan pemanenan, 
tahap kegiatan pemanenan 
dan tahap kegiatan paska 
pemanenan. 

 Tingkat kerusakan tegakan 
tinggal pada lokasi bekas 
tebangan RKT 2019 pada 
tingkat semai sebesar 18,78%, 
tingkat pancang 21,40%, 
tingkat tiang sebesar 26,16% 
dan pada tingkat pohon 
sebesar 25,53% atau rata-rata 
persentase kerusakan untuk 
semua tingkat pertumbuhan 
(semai, pancang, tiang dan 

SEDANG  Tersedia prosedur 
pemanfaatan hutan ramah 
lingkungan berupa Prosedur 
Operasional Standar (POS) 
Reduced Impact Logging 
(RIL) TPTI Nomor dokumen 
: C-02.A (Revisi Ke-8, 
tanggal 12 Agustus 2021) 
dan POS RIL TPTJ Nomor 
dokumen : C-02.B (Revisi 
Ke-2, tanggal 12 Agustus 
2021). Hasil Pemeriksaan 
terhadap isi POS, dinilai isi 
POS RIL mengacu pada 
peraturan RIL terbaru serta 
telah sesuai dengan 
karakteristik kondisi 
setempat yaitu berisikan 
prosedur kerja untuk 
kegiatan pemanfaatan hutan 
pada areal kerja hutan alam 
tanah kering dan sesuai 
dengan kegiatan 
pemanenan sistem silvikultur 
TPTI dan Tebang naungan 
pada sistem silvikultur TPTJ. 

 Terdapat penerapan 
pemanenan ramah 
lingkungan berupa 
penerapan POS RIL pada 
tahapan kegiatan 
pemanenan hasil Blok RKT 
2020 dan 2021, yaitu pada 
sebagian tahap kegiatan 
perencanaan pemanenan, 
tahap kegiatan pemanenan 
dan tahap kegiatan paska 
pemanenan. 

 Tingkat kerusakan tegakan 
tinggal pada lokasi bekas 
tebangan RKT 2021 pada 
tingkat semai sebesar semai 
sebesar 17,56 %, tingkat 
pancang (18,83 %), tingkat 
tiang (20,26 %) dan pada 
tingkat pohon inti (21,00%) 
atau rata-rata persentase 
kerusakan untuk semua 
tingkat pertumbuhan 
(semai, pancang, tiang dan 
pohon) sebesar 19,48 %. 
 

TURUN 
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pohon) sebesar 22,83%. 
 Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan perbandingan antara 
volume kayu bulat yang dapat 
dimanfaatkan dengan volume 
kayu bulat yang seharusnya 
dapat dimanfaatkan menjadi 
log pada kegiatan pemanenan, 
diketahui Faktor Eksploitasi 
(FE) sebesar pada Blok RKT 
2019 sebesar 0,93. 

 Berdasarkan hasil 
perhitungan dengan 
perbandingan antara volume 
kayu  bulat yang dapat 
dimanfaatkan dengan 
volume kayu bulat yang 
seharusnya dapat 
dimanfaatkan menjadi log 
pada kegiatan pemanenan, 
diketahui Faktor Eksploitasi 
(FE) kegiatan pemanenan 
pada Blok RKT 2021 dengan 
angka Fe 0,68. 

 

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

SEDANG  Terdapat dokumen RKT 2018 
dan RKT 2019 secara lengkap, 
dalam penyusunannya 
berdasarkan pada revisi 
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB 
periode tahun 2011-2020 dan 
disahkan secara self approval  
oleh Direktur Utama PT 
Balikpapan Wana Lestari. 

 Terdapat peta kerja berupa 
peta kerja lampiran dokumen 
RKT 2018 dan 2019 yang 
menggambarkan areal boleh 
ditebang/ dimanfaatkan/ 
ditanam/ dipelihara beserta 
areal yang ditetapkan sebagai 
kawasan Lindung, tetapi pada 
peta kerja RKT 2018 dan 2019 
sebagian areal kawasan 
lindung, dan areal yang 
dipelihara berupa PUP dan 
Tegakan Benih dan areal Non 
Hutan dan APL belum 
digambarkan sesuai dengan 
peta Revisi RKUPHHK-HA 
Berbasis IHMB periode tahun 
2011-2020. 

 Terdapat implementasi peta 
kerja berupa penandaan pada 
seluruh batas blok dan petak 
tebangan dan areal yang 
ditetapkan sebagian kawasan 
lindung yang berbatasan 
langsung dengan Blok RKT 
2018 dan 2019 berupa 
penandaan batas Sempadan 
Sungai dengan penandaan 
pemasangan papan nama 
sempadan sungai dan rintisan 
tanda batas dengan 
penandaan cat pada pohon 
sepanjang jalur batas. Namun, 
pada sebagian batas areal 
yang ditetapkan sebagai 
kawasan lindung yang 
berbatasan langsung dengan 
Blok RKT 2018 yaitu areal 
KPPN tidak terdapat bukti 
penandaan batas KPPN baik 
berupa papan nama KPPN 
maupun tanda rintisan batas di 
lapangan. 

 Realisasi volume total 
pemanenan tahunan RKT 2018 
dan 2019 yang terdiri dari dari 
tebangan TPTI, TPTJ dan PWH 
rata-rata terealisasi mencapai 
82,76%. Realisasi volume 
pemanenan berdasarkan 

BAIK  Dokumen RKTUPHHK-HA 
Tahun 2020 dan Tahun 
2021 tersedia lengkap 
beserta lampirannya yang 
disahkan secara self 
approval oleh Direktur 
Utama PT Balikpapan Wana 
Lestari. Dokumen 
RKTUPHHK-HA Tahun 2020 
disusun berdasarkan 
dokumen Revisi RKUPHHK-
HA Periode Tahun 2011-
2020 sedangkan dokumen 
RKTUPHHK-HA 2021 disusun 
berdasarkan dokumen 
RKUPHHK-HA Peridse Tahun 
2021-2030. 

 Terdapat peta kerja 
lampiran dokumen RKT 
2020 dan 2021 yang 
menggambarkan areal boleh 
ditebang/ dimanfaatkan/ 
ditanam/ dipelihara beserta 
areal yang ditetapkan 
sebagai kawasan Lindung, 
tetapi pada peta kerja RKT 
2020 areal Tegakan Benih 
(TB) di sekitar jalan utama 
Km. 110 dan pembagian 
Blok RKT seluruhnya ( 30 
tahun) belum sesuai dengan 
peta Revisi RKU periode 
tahun 2011-2020, 
sedangkan peta kerja RKT 
2021 telah sesuai dengan 
Peta RKUPHHK-HA periode 
tahun 2021-2030. 

 Terdapat implementasi peta 
kerja berupa penandaan 
pada seluruh batas blok dan 
petak tebangan dan areal 
yang ditetapkan sebagian 
kawasan lindung yang 
berbatasan langsung dengan 
Blok RKT 2020 dan 2021 
TPTI dan TPTJ berupa 
penandaan batas Sempadan 
Sungai dengan penandaan 
rintisan tanda batas dengan 
menggunakan cat merah 
pada pohon sepanjang jalur 
batas dan pemasangan 
papan nama sempadan 
sungai. 

 Realisasi volume total 
pemanenan tahunan RKT 
2020 dan 2021 yang terdiri 
dari tebangan TPTI, TPTJ 
dan PWH rata-rata 

NAIK 
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kelompok jenisnya, rata-rata 
untuk kelompok jenis meranti 
tercapai 86,24%, rimba 
campuran 74,85% dan 
kelompok jenis kayu indah 
49,18%. Dengan realisasi luas 
pemanenan rata-rata 
mencapai 93,05%. Lokasi 
pemanenan telah sesuai 
dengan RKT yang disahkan 
serta tidak melebihi luas yang 
direncanakan dalam RKT. 

terealisasi mencapai 50,14 
%. Realisasi volume 
pemanenan berdasarkan 
kelompok jenisnya, rata-rata 
untuk kelompok jenis 
Meranti tercapai 54,09 %, 
Rimba Campuran 42,11 % 
dan kelompok jenis Kayu 
Indah 43,38 %. Dengan 
realisasi luas pemanenan 
rata-rata mencapai 60,93 %. 
Lokasi pemanenan telah 
sesuai dengan RKT yang 
disahkan, serta tidak 
melebihi luas yang 
direncanakan dalam RKT. 

2.6. Kesehatan finansial 
perusahaan dan 
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 
berdasarkan data laporan 
keuangan perusahaan yang 
telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik yang berakhir 
tanggal 31 Desember 2018, 
menunjukkan rasio likuiditas 
116,86% (100-150%), 
solvabilitas 75,65% (<100%) 
dan rentabilitas 21,50% 
(Positif). Terdapat catatan 
Kantor Akuntan Publik untuk 
tahun buku terakhir dengan 
opini wajar sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas Tanpa Akuntabilitas 
Publik di Indonesia. 

 Laporan Keuangan yang 
diaudit oleh Akuntan Publik 
yang berakhir 31 Desember 
2018 dalam dalam 
penyusunannya belum 
disajikan mengacu pada 
Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi 
(DOLAPKEU PHP), sehingga 
tidak dapat di hitung 
persentase realisasi alokasi 
dana untuk mengetahui 
kecukupan realisasi alokasi 
dana dalam kelola hutan yang 
seharusnya, berdasarkan 
laporan penatausahaan 
keuangan yang dibuat sesuai 
DOLAPKEU-PHP. 

 Realisasi alokasi dana untuk 
seluruh bidang kegiatan tidak 
proporsional, terdapat 
perbedaan proporsi antara 
realisasi alokasi dana tertinggi 
yaitu untuk mendanai kegiatan 
pemanenan hasil hutan dan 
tebang naungan TPTJ dengan 
realisasi alokasi dana terendah 
yaitu untuk mendanai kegiatan 
penelitian dan pengembangan 
sebesar 68,83%. 

 Realisasi pendanaan untuk 
kegiatan teknis kehutanan 
pada tahun 2018 dapat 
berjalan lancar di lapangan, 
namun demikian terdapat 
beberapa kegiatan teknis 
kehutanan yang terealisasi 
masih rendah dibawah rencana 
yaitu untuk kegiatan 
penanaman dan pemeliharaan 

BURUK  Kondisi kesehatan finansial 
berdasarkan data Laporan 
Keuangan perusahaan yang 
berakhir tanggal 31 
Desember 2020 dan telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik, menunjukkan rasio 
Likuiditas 91,67 % (< 100 
%), Solvabilitas 104,57 % 
(>100 %) dan Rentabilitas – 
14,40 % (Negatif). Terdapat 
catatan Kantor Akuntan 
Publik untuk tahun buku 
terakhir dengan opini wajar 
sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas 
Tanpa Akuntabilitas Publik di 
Indonesia. 

 Realisasi alokasi dana untuk 
mendanai seluruh kegiataan 
pemanfaatann hutan pada 
tahiun 2020 dengan 
prosentase mencapai 80,48 
% dari anggarannya 
berdasarkan RKAP dan 
Laporan Keuangan untuk 
tahun yang berakhir 31 
Desember 2020yang telah di 
Audit oleh Auditor 
Independen melalui kantor 
Akuntan Publik Ispiady & 
Dande (Registered Public 
Accountants). Laporan 
Keuangan dalam 
penyajiannya telah mengacu 
pada Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor: 
P.71/MENLHK/ 
SETJEN/KUM.1/10/2019, 
tanggal 17 Oktober 2019. 

 Realisasi alokasi dana untuk 
seluruh bidang kegiatan 
tidak proporsional, terdapat 
perbedaan proporsi antara 
realisasi alokasi dana 
tertinggi yaitu untuk 
mendanai kegiatan 
pemanenan hasil hutan dan 
tebang naungan TPTJ 
dengan realisasi alokasi 
dana terendah yaitu untuk 
mendanai kegiatan 
penelitian dan 
pengembangan sebesar 
58,72 %. 
 

TETAP 
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tanaman jalur dan terdapat 
beberapa kegiatan yang dalam 
pelaksanaannya tidak dengan 
sesuai tata waktu sesuai 
rencana RKT, yaitu pada 
kegiatan PAK yang seharusnya 
di laksanakan 2 tahun sebelum 
kegiatan pemanenan. 

 Terdapat realisasi modal yang 
ditanamkan (kembali) ke 
Hutan untuk mendanai 
kegiatan pembinaan hutan, 
perlindungan hutan dan 
penanaman tanah kosong 
tahun 2018, berdasarkan 
realisasi fisik rata-rata realisasi 
kegiatan pembinaan hutan 
TPTI dan TPTJ, Perlindungan 
dan Pengamanan hutan dan 
Penanaman diluar tahapan 
kegiatan TPTI dan TPTJ 
berupa penanaman Tanah 
Kosong dan Kiri kanan jalan 
Angkutan mencapai 79,07%. 

 Realisasi fisik kegiatan 
penanaman/pembinaan hutan 
tahun 2018 dan 2019 terdiri 
dari, kegiatan penanaman 
pembinaan hutan TPTI berupa 
penanaman 
pengayaan/rehabilitasi, 
penanaman tanaman jalur 
TPTJ dan pembinaan hutan 
diluar tahapan kegiatan TPTI 
dan TPTJ berupa penanaman 
tanah kosong/non produktif 
dan penanaman kiri kanan 
jalan angkutan dengan 
realisasi luas rata-rata tercapai 
65,10% dengan realisasi bibit 
tertanam tercapai 58,46% dari 
yang direncanakan dalam RKT.   

 Realisasi pendanaan untuk 
kegiatan teknis kehutanan 
pada tahun 2020 kurang 
dapat berjalan lancar di 
lapangan, terdapat  
beberapa  kegiatan  yang 
realisasinya masih jauh 
dibawah rencana yaitu 
kegiatan penanaman dan 
pemeliharaan tanaman jalur 
serta terdapat beberapa 
kegiatan yang dalam 
pelaksanaannya tidak sesuai 
dengan tata waktu yang 
direncanakan dalam RKT,  
yaitu pelaksanaan kegiatan 
PAK yang seharusnya di 
lakukan 2 tahun sebelum 
kegiatan pemanenan. 

 Terdapat realisasi modal 
yang ditanamkan (kembali) 
ke Hutan untuk mendanai 
kegiatan pembinaan hutan 
TPTI dan TPTJ, 
Perlindungan dan 
Pengamanan hutan dan 
Penanaman diluar tahapan 
kegiatan TPTI dan TPTJ 
berupa penanaman Tanah 
Kosong dan Kiri kanan jalan 
Angkutan berdasarkan 
realisasi pembiayaan 
terealisasi 61,20 % dan 
berdasarkan realisasi fisik 
kegiatan sebesar 50,98 % 
dari yang direncanakan.. 

 Realisasi fisik kegiatan 
penanaman/pembinaan 
hutan tahun 2020 dan 2021 
terdiri dari, kegiatan 
penanaman pembinaan 
hutan TPTI berupa 
penanaman 
pengayaan/rehabilitasi, 
penanaman tanaman jalur 
TPTJ dan pembinaan hutan 
diluar tahapan kegiatan TPTI 
dan TPTJ berupa 
penanaman tanah 
kosong/non produktif dan 
penanaman kiri kanan jalan 
angkutan dengan realisasi 
luas rata-rata tercapai 53,67 
% dengan realisasi bibit 
tertanam tercapai 58,16 % 
dari yang direncanakan 
dalam RKT dengan persen 
tumbuh sebesar ± 75 % 

3. EKOLOGI      

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

BAIK  Luas kawasan lindung di 
lapangan mengalami 
penambahan dari 9.093 ha 
(6,46 %) menjadi 20.459 ha 
(14,81%) dari total luas areal 
sebesar ±140.845 ha.  Luas 
kawasan lindung tersebut telah 
ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Direktur Produksi 
PT.Balikpapan Wana Lestari 
No.001/01/BWL-STK/VIII/2020 
tanggal 10 Agustus 2020 
dengan jenis kawasan lindung  
yang terdiri dari Bufferzone HL, 

BAIK  Luas dan alokasi kawasan 
lindung mengalami 
perubahan mengacu pada 
tata ruang terbaru dalam 
dokumen RKUPH periode 
2021 – 2030 yang telah 
disetujui oleh Kementerian 
Lingkungan hidup dan 
Kehutanan nomor: 
SK.4588/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 
tanggal 30 Juli 2020.  
Terdapat penambahan luas 
kawasan lindung dari 9.093 

TETAP 
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Sempadan Sungai, KPPN, 
Lereng E, Kawasan Rawa dan 
Tegakan Benih. Jenis kawasan 
lindung yang ditetapkan telah 
sesuai dengan kondisi biofisik 
pada areal pemegang izin. 

 Realisasi penandaan batas 
kawasan lindung pada blok 
RKT tahun 2019 dan 2020 
adalah sebesar 62,32 %. 
Tanda batas di lapangan 
dikenali berupa patok atau pal 
dari kayu dan berupa polet 
dengan cat warna merah pada 
batang pohon terluar pada 
kawasan lindung. Selain 
kegiatan penandaan batas, 
terdapat kegiatan 
pemeliharaan tanda batas 
kawasan lindung pada 
kawasan lindung buffer zone 
HL dan areal sempadan 
sungai. 

 Berdasarkan hasil tumpang 
susun peta penafsiran Citra 
Landsat 8 OLI Band 653 Skala 
1 : 100.000 Path/Row 
117/061, liputan tanggal, 17 
April 2019, 23 Agustus 2019 
dan 24 September 2019 
(Akuisisi) dan tata ruang 
kawasan lindung terbaru tahun 
2020, kondisi kawasan lindung 
yang masih berhutan seluas 
17.553 (84,12 %) dari 20.865 
Ha, areal berhutan berupa 
hutan lahan kering sekunder. 

 Telah dilakukan kegiatan 
sosialisasi sebagai upaya 
memperoleh pengakuan para 
pihak terhadap keberadaan 
kawasan lindung kepada 
masyarakat Desa Muara Toyu 
tahun 2019, sedangkan tahun 
2020 baru dilakukan pada 
karyawan dan mitra.  Adanya 
gangguan terhadap sebagian 
kawasan lindung karena 
aktifitas ilegal logging dan 
perambahan hutan 
menunjukkan bahwa baru 
sebagian para pihak mengakui 
keberadaan kawasan lindung. 

 Terdapat laporan pengelolaan 
atas sebagian kawasan lindung 
sesuai dengan rencana 
pengelolaan yang telah 
ditetapkan dalam bentuk 
laporan kegiatan pengelolaan, 
namun demikian pengelolaan 
yang dilakukan belum 
mencakup seluruh   jenis 
kawasan lindung.  Jika 
mengacu pada dokumen 
Rencana Operasional (RO) 
tahun 2020 dan dokumen RKL, 
terdapat jenis kegiatan yang 
belum diimplementasikan pada 
kawasan lindung dan belum 
terdapat laporan 
pengelolaannya. 

ha (6,46 %) menjadi 20.459 
ha (14,81%) dari total luas 
areal sebesar ±140.845 ha.  
Luas kawasan lindung 
tersebut telah ditetapkan 
berdasarkan Keputusan 
Direktur Produksi 
PT.Balikpapan Wana Lestari 
No.001/01/BWL-
STK/VIII/2020 tanggal 10 
Agustus 2020 dengan jenis 
kawasan lindung  yang 
terdiri dari Bufferzone HL, 
Sempadan Sungai, KPPN, 
Lereng E, Kawasan Rawa 
dan Tegakan Benih. Jenis 
kawasan lindung yang 
ditetapkan telah sesuai 
dengan kondisi biofisik pada 
areal pemegang izin 

 Auditi telah melakukan 
penandaan batas kawasan 
lindung pada periode RKT 
berjalan tahun 2020 dan 
2021.  Realisasi penandaan 
batas kawasan lindung pada 
blok RKT adalah sebesar 
59,59 %. Tanda batas di 
lapangan dikenali berupa 
patok atau pal dari kayu dan 
berupa polet dengan cat 
warna merah pada batang 
pohon terluar pada kawasan 
lindung. Dalam hal ini 
penandaan kawasan lindung 
juga dilakukan melalui 
pemasangan dan 
pemeliharaan papan nama 
kasawan lindung 

 Dalam periode penilikan ke-
4, liputan terbaru peta 
penafsiran citra belum 
tersedia.  Berdasarkan hasil 
tumpang susun peta 
penafsiran Citra Landsat 8 
OLI Band 653 Skala 1 : 
100.000 Path/Row 117/061, 
liputan tanggal, 17 April 
2019, 23 Agustus 2019 dan 
24 September 2019 
(Akuisisi) dan tata ruang 
kawasan lindung yang 
tersedia dalam dokumen 
RKUPH periode 2021-2030, 
kondisi kawasan lindung 
yang masih berhutan seluas 
19.329 (92,64 %) dari 
20.865 Ha, areal berhutan 
berupa hutan lahan kering 
sekunder 

 Auditi telah melakukan 
upaya dalam rangka 
memperoleh pengakuan 
para pihak terhadap 
keberadaan kawasan 
lindung melalui kegiatan 
sosialisasi kepada 
masyarakat sekitar blok RKT 
tahun 2021 yaitu Masyarakat 
Desa Muara Toyu tahun 
2021.  Belum terdapat 
pengakuan secara tertulis 
tentang keberadaan 
kawasan lindung dari 
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masyarakat setempat. Selain 
itu adanya gangguan 
terhadap sebagian kawasan 
lindung karena aktifitas ilegal 
logging dan perambahan 
hutan menunjukkan bahwa 
baru sebagian para pihak 
mengakui keberadaan 
kawasan lindung 

 Auditi telah 
mengimplementasikan 
sebagian kegiatan 
pengelolaan kawasan 
lindung sesuai dengan 
rencana pengelolaan yang 
telah ditetapkan. Bukti 
implementasi 
didokumentasikan dalam 
bentuk laporan kegiatan 
pengelolaan.  Kegiatan 
pengelolaan yang dilakukan 
belum mencakup seluruh   
jenis kawasan lindung.  Jika 
mengacu pada dokumen 
Rencana, terdapat jenis 
kegiatan yang belum 
diimplementasikan pada 
kawasan lindung dan belum 
terdapat laporan 
pengelolaannya 

3.2. Perlindungan dan 
pengamanan hutan 

SEDANG  Auditi telah memiliki 5 (lima) 
prosedur terkait kegiatan 
perlindungan dan pengamanan 
hutan.  Dalam periode 
penilikan tahun ke-3, tidak ada 
perubahan dokumen prosedur 
perlindungan dan pengamanan 
hutan. Dokumen  prosedur 
telah memenuhi aspek teknis 
dan memiliki legalitas sebagai 
dokumen acuan di lapangan.  
Dokumen prosedur telah 
mencakup seluruh jenis 
gangguan yang ada pada areal 
pemegang izin. 

 Tersedia sarana dan prasarana 
terkait perlindungan dan 
pengamanan hutan.  Peralatan 
perlindungan hutan sebagian 
besar dalam kondisi baik. 
Ketersediaan jenis dan jumlah 
sarana prasarana pemadaman 
kebakaran hutan dan lahan 
belum seluruhnya sesuai 
dengan ketentuan dalam 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. 
P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2
016. 

 Terdapat SDM perlindungan 
Dalkarhutla mencakup 3 (tiga) 
regu inti (45 orang), 2 regu 
perbantuan (30 orang) dan 2 
regu cadangan (30 orang). 
Ketersediaan SDM regu inti 
tersebut sudah sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan, namun 
kualifikasinya belum memenuhi 
ketentuan. SDM Pengamanan 
Hutan (security) sebanyak 23 
orang, sebagian personil telah 
memiliki kualifikasi Satpam 

SEDANG  Terdapat 5 (lima) prosedur 
terkait kegiatan 
perlindungan dan 
pengamanan hutan.  Dalam 
periode penilikan tahun Ke-
4, tidak ada perubahan 
dokumen prosedur 
perlindungan dan 
pengamanan hutan. 
Dokumen  prosedur telah 
memenuhi aspek teknis dan 
memiliki legalitas sebagai 
dokumen acuan di lapangan.  
Dokumen prosedur telah 
mencakup seluruh jenis 
gangguan yang ada pada 
areal pemegang izin 

 Auditi telah memiliki sarana 
dan prasarana terkait 
perlindungan dan 
pengamanan hutan.  
Ketersediaan jenis dan 
jumlah sarana prasarana 
pemadaman kebakaran 
hutan dan lahan belum 
seluruhnya sesuai dengan 
ketentuan sebgaiamana 
diatur dalam Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. 
P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3
/2016.  Peralatan 
perlindungan hutan 
sebagian besar dalam 
kondisi baik. 

 Auditi telah memiliki SDM 
perlindungan dan 
pengamanan hutan.  SDM 
Brigdalkarhutla mencakup 3 
(tiga) regu inti (45 orang), 2 
regu perbantuan (30 orang) 
dan 2 regu cadangan (30 
orang). Ketersediaan SDM 

TETAP 
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Pengamanan Hutan dari 
instansi yang berwenang. 

 Terdapat upaya Auditi dalam 
rangka mengimplementasi 
kegiatan perlindungan dan 
penanggulangan gangguan 
hutan baik yang bersifat 
preemtif, preventif maupun 
refresif.  Namun demikian 
gangguan terhadap hutan 
khususnya aktifitas ilegal 
logging dan perladangan hutan 
masih terjadi pada areal 
pemegang izin.  Hasil verifikasi 
lapangan dan wawancara 
menunjukkan terdapat 
kecenderungan peningkatan 
aktifitas ilegal logging yang 
cukup signifikan jika 
dibandingkan dengan penilikan 
tahun sebelumnya. 

regu inti tersebut sudah 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, 
namun kualifikasinya belum 
memenuhi ketentuan. SDM 
Pengamanan Hutan 
(security) sebanyak 23 
orang, sebagian personil 
telah memiliki kualifikasi 
Satpam Pengamanan Hutan 
dari instansi yang 
berwenang 

 Auditi telah 
mengimplementasikan 
kegiatan dalam rangka 
perlindungan dan 
penanggulangan gangguan 
hutan baik yang bersifat 
preemtif, preventif maupun 
refresif.  Namun demikian 
gangguan terhadap hutan 
khususnya aktifitas ilegal 
logging dan perladangan 
hutan masih belum 
tertangani secara efektif.  
Hasil verifikasi lapangan dan 
wawancara menunjukkan 
penanganan gangguan 
aktifitas ilegal logging dan 
perladangan/okupasi relatif 
tidak mengalami penurunan 
yang signifikan jika 
dibandingkan dengan 
penilikan tahun sebelumnya 

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

SEDANG  Terdapat revisi terhadap 9 
(enam) prosedur terkait 
kegiatan pengelolaan 
danpemantauan dampak 
terhadap tanah dan air akibat 
pemanfaatan hutan. Selain itu 
terdapat penambahan 
prosedur nomor E-11 tentang 
Pemantauan Kualitas Air dan 
Biota Perairan sesuai CAR,s 
yang diminta pada penilikan 
sebelumnya. Prosedur yang 
tersedia telah memenuhi aspek 
teknis dan dapat diterapkan 
serta telah memiliki legalitas 
sebagai dokumen acuan kerja 
di lapangan serta telah 
mencakup seluruh dampak 
akibat pemanfaatan hutan. 

 Tersedia sarana yang berkaitan 
dengan kegiatan pengelolaan 
dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air sesuai 
dengan rekomendasi dalam 
dokumen RKL dan RPL, namun 
demikian sarana pengelolaan 
limbah B3 dan 
workshop/bengkel pada Camp 
produksi di Km 53 dan 74 
belum memadai. Selain itu 
sarana yang berkaitan dengan 
pemantauan kepadatan tanah 
dan kapasitas infiltrasi tanah 
juga belum tersedia. 
Berdasarkan verifikasi, hampir 
seluruh sarana yang tersedia 
berfungsi dengan baik 

 Berdasarkan struktur 
organisasi tahun 2020, bagian 

SEDANG  Auditi telah memiliki 
dokumen dalam rangka 
kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
akibat pemanfaatan air. 
Terdapat revisi terhadap 10 
(sepuluh) prosedur yang 
tersedia dan penambahan 3 
(tiga) baru terkait 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
akibat pemanfaatan hutan. 
Prosedur yang tersedia telah 
memenuhi aspek teknis dan 
dapat diterapkan serta telah 
memiliki legalitas sebagai 
dokumen acuan kerja di 
lapangan serta telah 
mencakup seluruh dampak 
akibat pemanfaatan hutan 

 Auditi telah memiliki sarana 
yang berkaitan dengan 
kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
sesuai dengan rekomendasi 
dalam dokumen RKL dan 
RPL, namun demikian 
sarana workshop/bengkel 
pada Camp produksi di Km 
53 dan 58 belum memadai. 
Sarana lainnya yang belum 
tersedia adalah sarana 
terkait pemantauan sifat fisik 
tanah (kepadatan tanah dan 
kapasitas infiltrasi tanah). 
Selain itu sarana TPS limbah 

TETAP 
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yang menangani aspek 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan 
air adalah Kepala Bidang Keling 
dan Litbang yang dibantu staf 
setarap Kepala Seksi (Kasi) 
yaitu Kepala Seksi Litbang dan 
Keling. Terdapat 4 (empat) 
orang SDM yang memiliki 
kualifikasi sebagai GANISPHPL-
BINHUT dengan 2 (dua) orang 
diantaranya ditempatkan pada 
bidang Keling dan Litbang. 
Dengan demikian ketersediaan 
SDM dan kualifikasi pada 
bidang yang menangani 
dampak terhadap tanah air 
akibat pemanfatan hutan telah 
sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam 
P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/
10/2019 tanggal 17 Oktober 
2019. 

 Auditi telah memiliki dokumen 
rencana pengelolaan 
lingkungan yang tertuang 
dalam dokumen RKL dan 
Revisi RKUPHHK periode 2011-
2020. Terdapat implementasi 
terhadap sebagian kegiatan 
pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air mengacu pada 
dokumen perencanaan, namun 
demikian terdapat kegiatan 
yang belum diimplementasikan 
yaitu pembuatan sedimen trap 
dan pengelolaan limbah B3.  
Selain itu auditi belum memiliki 
kerjasama pengangkutan 
limbah B3 dengan perusahaan 
berlisensi. 

 Terdapat dokumen 
perencanaan terkait 
pemantauan lingkungan yaitu 
dokumen Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) 
tahun 1995, dokumen Revisi 
RKUPHHK-HA periode tahun 
2011-2020 dan dokumen 
Rencana Operasional 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan tahun 2020.  
Terdapat implementasi 
sebagian kegiatan pemantauan 
mengacu pada dokumen 
perencanaan, beberapa 
kegiatan pemantauan yang 
belum diimplementasikan yaitu 
pemantauan sifat fisik-kimia 
tanah, pemantauan biota 
perairan dan pengukuran 
kualitas udara di blok 
tebangan. 

 Sifat fisik dan kimia tanah 
belum dilakukan pemantauan 
sehingga tidak diketahui 
kondisinya. Seluruh parameter 
air yang dipantau berdasarkan 
hasil laboratoris berada 
dibawah baku mutu yang 
ditetapkan sesuai ketentuan, 
namun demikian lokasi 
pemantauan belum 
representatif terhadap seluruh 

B3 telah habis masa 
berlakunya dan masih dalam 
proses perpanjangan. 
Berdasarkan verifikasi, 
hampir seluruh sarana yang 
tersedia berfungsi dengan 
baik 

 Bagian yang menangani 
kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
akibat pemanfaatan hutan 
mengacu pada struktur 
organisasi tahun 2020 
adalah Kepala Bidang Keling 
dan Litbang yang dibantu 
staf setarap Kepala Seksi 
(Kasi) yaitu Kepala Seksi 
Litbang dan Keling. SDM 
yang memiliki kualifikasi 
sebagai GANISPH Bidang 
Pembinaan Hutan adalah 
sebanyak 5 (lima) orang 
dengan 2 (dua) orang 
diantaranya ditempatkan 
pada bidang Keling dan 
Litbang. Dengan demikian 
ketersediaan SDM dan 
kualifikasi pada bidang yang 
menangani dampak 
terhadap tanah air akibat 
pemanfatan hutan telah 
sesuai dengan ketentuan 

 Auditi telah memiliki 
dokumen rencana 
pengelolaan lingkungan 
yang tertuang dalam 
dokumen RKL dan RKUP 
terbaru periode 2011-2020. 
Terdapat implementasi 
terhadap sebagian kegiatan 
pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air 
mengacu pada dokumen 
perencanaan, namun 
demikian terdapat kegiatan 
yang belum 
diimplementasikan yaitu 
pembuatan sedimen trap 
dan pengelolaan limbah B3. 

 Berdasarkan verifikasi, auditi 
telah memiliki dokumen 
perencanaan dalam rangka 
kegiatan  pemantauan 
dampak terhadap tanah dan 
air yaitu dokumen Rencana 
Pemantauan Lingkungan 
(RPL) tahun 1995, dokumen 
RKUPH periode tahun 2021-
2030 dan dokumen Rencana 
Operasional Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan 
tahun 2021.  Auditi telah 
mengimplementasi sebagian 
kegiatan pemantauan 
mengacu pada dokumen 
perencanaan yang telah 
ditetapkan.  Namun 
demikian beberapa kegiatan 
pemantauan belum 
diimplementasikan 
diantaranya adalah 
pemantauan sifat fisik-kimia 
tanah, pemantauan biota 
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kegiatan pemanfaatan hutan.  
Kondisi kejernihan air sangat 
dipengaruhi oleh run off air 
hujan yang membawa material 
tanah ke badan sungai, pada 
saat kondisi hujan terdapat 
peningkatan kekeruhan yang 
cukup signifikan, di sisi lain 
tidak ditemukan jebakan 
sedimen (sedimen trap). 
Dengan demikian diperkirakan 
bahwa kondisi air mengalami 
dampak yang signifikan, 
namun demikian terdapat 
beberapa kegiatan pengelolaan 

perairan pada sungai 
Bongan 

 Parameter pemantauan fisik-
kimia tanah belum 
diimplementasikan.  Seluruh 
parameter air yang dipantau 
baik berdasarkan hasil 
laboratoris maupun 
pemantauan fisik berada 
dibawah baku mutu yang 
ditetapkan sesuai ketentuan, 
namun demikian lokasi 
pemantauan belum 
representatif terhadap 
seluruh kegiatan 
pemanfaatan hutan.  Kondisi 
kejernihan air sangat 
dipengaruhi oleh run off air 
hujan yang membawa 
material tanah ke badan 
sungai, pada saat kondisi 
hujan terdapat peningkatan 
kekeruhan yang cukup 
signifikan, di sisi lain tidak 
ditemukan jebakan sedimen 
(sedimen trap). Selain itu 
terdapat kejadian banjir 
pada beberapa sungai yang 
berada pada areal 
pemegang izin menunjukkan 
bahwa fluktuasi debit 
diperkirakan sangat tinggi 
pada kondisi maksimal 
musim penghujan Dengan 
demikian diperkirakan 
bahwa kondisi air 
mengalami dampak yang 
signifikan, namun demikian 
terdapat beberapa kegiatan 
pengelolaan 

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

SEDANG  Terdapat revisi terhadap 
dokumen prosedur identifikasi 
flora dan fauna dengan 
identifikasi yang lebih spesifik 
tetapi belum mencakup 
seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka (Endangered), 
jarang (Rare), terancam punah 
(Threatened) dan endemik di 
areal izin. 

 Auditi telah 
mengimplementasikan 
kegiatan identifikasi flora dan 
fauna dilindungi, langka, 
jarang, terancam punah 
maupun endemik melalui plot 
pemantauan,pada blok 
tebangan/areal efektif maupun 
informasi lainnya (wawancara 
dengan masyarakat, karyawan 
dll).  Berdasarkan verifikasi 
hasil identifikasi belum 
mencakup seluruh jenis yang 
dilindungi dan belum 
merepresentasikan seluruh 
areal pemegang izin.  Terdapat 
jenis yang belum teridentifikasi 
berdasarkan rona awal dalam 
dokumen Amdal. 

BAIK  Terdapat revisi terhadap 
dokumen prosedur 
identifikasi flora dan fauna 
dengan identifikasi yang 
lebih spesifik, namun 
demikian prosedur 
identifikasi belum 
disesuaikan dengan hasil 
identifikasi penilaian Nilai 
Konservasi Tinggi (NKT) 
yang merupakan hasil 
identifikasi terbaru 2021. 
Dengan demikian prosedur 
identifikasi belum mencakup 
seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka 
(Endangered), jarang 
(Rare), terancam punah 
(Threatened) dan endemik 
di areal izin 

 Auditi telah 
mengimplementasikan 
kegiatan identifikasi flora 
dan fauna dilindungi, langka, 
jarang, terancam punah 
maupun endemik melalui 
plot pemantauan secara 
mandiri dan bekerja sama 
demgan pihak ketiga melalui 
kegiatan penilaian NKT.  
Berdasarkan verifikasi, hasil 
identifikasi telah mencakup 
seluruh jenis yang dilindungi 

NAIK 
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pada seluruh areal 
pemegang izin.  Terdapat 
penambahan jenis hasil 
identifikasi berdasarkan 
dokumen penilaian NKT 
terhadap dokumen amdal 
mupun identifikasi 
sebelumnya. 

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  Terdapat dokumen prosedur 
terkait pengelolaan flora 
dilindungi yaitu POS 
Perlindungan Flora Dilindungi 
(No. : E-10), dokumen 
prosedur telah mencantumkan 
jenis flora dilindungi dan 
pengelolaannya, namun 
demikian jenis yang ditetapkan 
belum sesuai dengan referensi 
peraturan terbaru PermenLHK 
no 
P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/1
2/2018 tanggal 28 Desember 
2019.  Dalam dokumen 
prosedur tidak secara jelas 
acuan referensi dan dasar 
penetapan dan pengelolaan 
jenis yang dilindungi tersebut. 

 Auditi telah melakukan 
implementasi kegiatan 
pengelolaan flora dilindungi 
berupa pengalokasian KPPN 
dan KKI, pemasangan papan 
himbauan/larangan dan 
kegiatan  patroli. Selain 
pengelolaan yang bersifat 
kawasan juga dilakukan 
pengelolaan yang spesifik 
terhadap jenis dilindungi yang 
ditetapkan melalui 
pemasangan plang khusus 
jenis dilindungi. Namun 
demikian terdapat beberapa 
kegiatan yang belum 
diimplementasikan yaitu 
kegiatan rehabilitasi areal 
dengan jenis flora dilindungi 
serta pembuatan peta sebaran 
flora dilindungi baik di kawasan 
lindung maupun di areal 
efektif. 

 Berdasarkan verifikasi 
lapangan terdapat indikasi 
adanya gangguan terhadap 
sebagian jenis flora dilindungi 
yang ditetapkan pada areal 
pemegang izin diantaranya 
karena adanya aktivitas ilegal 
loging jenis kayu ulin serta 
kegiatan perladangan dan 
pembukaan lahan.  Auditi telah 
melakukan kegiatan 
pengelolaan secara 
pendekatan kawasan maupun 
spesifik terhadap jenis 
dilindungi melalui 
pengalokasian kawasan 
lindung, penandaan kawasan 
lindung, patroli serta 
pemasangan papan himbauan 
dan larangan untuk tidak 
menebang jenis-jenis 
dilindungi. 

SEDANG  Terdapat dokumen prosedur 
terkait pengelolaan flora 
dilindungi yaitu POS 
Pengelolaan Flora Dilindungi 
(No. : E-10), dokumen 
prosedur telah 
mencantumkan jenis flora 
dilindungi dan 
pengelolaannya, namun 
demikian jenis yang 
ditetapkan belum sesuai 
dengan referensi yang 
dilampirkan dalam dokumen 
prosedur tersebut 
(PermenLHK no 
P.106/MenLHK/Setjen/Kum.
1/12/2018 tanggal 28 
Desember 2019).  Dalam 
dokumen prosedur tidak 
secara jelas acuan referensi 
dan dasar penetapan dan 
pengelolaan jenis yang 
dilindungi.  Selain itu 
dokumen prosedur belum 
mengakomodir hasil 
penilaian NKT dan 
pengelolaannya 

 Auditi telah melakukan 
implementasi kegiatan 
pengelolaan flora dilindungi 
baik melalui pengelolaan 
kawasan maupun 
pengelolaan jenis flora 
dilindungi di dalam kawasan.  
Pengelolaan kawasan 
berupa pengalokasian KPPN 
dan KKI, pemasangan papan 
himbauan/larangan dan 
kegiatan  patrol kawasan 
lindung. Sedangkan 
pengelolaan spesifik 
terhadap jenis dilindungi 
yang ditetapkan baru 
sebatas pemasangan plang 
khusus jenis dilindungi. 
Pengelolaan flora belum 
mencakup seluruh jenis 
dilindungi sesuai dengan 
SOP dan hasil identifikasi 
yang telah ditetapkan (NKT).  
Terdapat beberapa kegiatan 
pengelolaan yang belum 
diimplementasikan 
diantaranya adalah kegiatan 
rehabilitasi areal dengan 
jenis flora dilindungi serta 
pembuatan peta sebaran 
flora dilindungi baik di 
kawasan lindung maupun di 
areal efektif 

 Terdapat indikasi gangguan 
terhadap sebagian jenis flora 
dilindungi yang ditetapkan 
pada areal pemegang izin 
karena adanya aktivitas 

TETAP 
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ilegal loging jenis kayu ulin 
serta kegiatan perladangan 
dan pembukaan lahan.  
Auditi telah melakukan 
kegiatan pengelolaan secara 
pendekatan kawasan 
maupun spesifik terhadap 
jenis dilindungi melalui 
pengalokasian kawasan 
lindung, penandaan 
kawasan lindung, patroli 
serta pemasangan papan 
himbauan dan larangan 
untuk tidak menebang jenis-
jenis dilindungi. Kondisi flora 
untuk jenis-jenis dilindungi 
berdasarkan NKT belum 
dimonitoring lebih lanjut 
melalui kegiatan  
inventarisasi 

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  Auditi telah memiliki dokumen 
prosedur pengelolaan fauna 
dilindungi.  Dokumen prosedur 
telah memenuhi aspek teknis 
maupun legal formil sebagai 
dokumen acuan di lapangan, 
Dokumen prosedur telah 
spesifik mengatur prosedur 
pengelolaan untuk sebagian 
jenis fauna dilindungi dan atau 
langka, jarang, terancam 
punah dan endemik pada areal 
pemegang izin. Prosedur 
pengelolaan belum dibedakan 
untuk jenis fauna arboreal dan 
terrestrial. 

 Auditi telah melakukan upaya 
pengelolaan terhadapjenis 
fauna dilindungi. Sebagian 
besar pengelolaan dilakukan 
melalui pendekatan kawasan 
dan pembinaan habitat.  
Beberapa kegiatan pengelolaan 
dilakukan secara khusus 
terhadap beberapa jenis 
dilindungi baru sebatas 
pemasangan banner pada 
lokasi dimana fauna berada.  
Berdasarkan laporan 
identifikasi terakhir pada areal 
pemegang izin terdapat jenis 
dilindungi dengan katagori 
Endangered (En), namun 
demikian auditi belum 
melakukan pengelolaan secara 
khusus melalui kegiatan 
identifikasi, 
pemetaan,penandaan dan 
pengelolaan jenis baik secara 
insitu maupun eksitu sesuai 
dengan prosedur yang telah 
ditetapkan. 

 Mengacu pada data terkini 
terdapat penurunan jumlah 
jenis fauna dilindungi pada plot 
pemantauan terhadap rona 
awal Amdal.  Terdapat 
beberapa jenis fauna dilindungi 
berdasarkan dokumen Amdal 
(SEL) yang belum 
teridentifikasi keberadaannya 
menunjukkan adanya 
gangguan terhadap jenis 

SEDANG  Terdapat dokumen prosedur 
terkait pengelolaan fauna 
dilindungi,langka jarang, 
terancam punah dan 
endemik.  Dokumen 
prosedur telah spesifik 
mengatur prosedur 
pengelolaan untuk setiap 
jenis fauna dilindungi dan 
atau langka, jarang, 
terancam punah dan 
endemik pada areal 
pemegang izin, namun 
demikian prosedur 
pengelolaan sama untuk 
setiap jenis/kelompok jenis 
dan bentuk pengelolaan 
belum spesifik mengarah 
pada jenis tertentu. Dalam 
hal ini dokumen prosedur 
belum membedakan 
prioritas pengelolaan 
khususnya pada jenis satwa 
yang memiliki status 
dilindungi dan ada pada 
posisi Critically Endangered  
dan Endangered  
berdasarkan hasil penilaiaan 
Nilai Konservasi Tinggi (NKT) 

 Auditi telah melakukan 
upaya pengelolaan 
terhadapjenis fauna 
dilindungi,langka, 
jarang,terancam punah dan 
endemik. Sebagian besar 
pengelolaan dilakukan 
melalui pendekatan kawasan 
dan pembinaan habitat dan 
belum secara langsung 
pengelolaan terhadap jenis 
fauna dilindungi di dalam 
habitat.  Kegiatan 
pengelolaan dilakukan 
secara khusus terhadap jenis 
dilindungi baru sebatas 
pemasangan banner pada 
lokasi camp maupun pos 
pengamanan.  Mengacu 
pada laporan penilaian NKT, 
pada areal pemegang izin 
terdapat jenis dilindungi 
dengan katagori Critically 
Endangerd (CR) dan 

TETAP 
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tersebut baik yang disebabkan 
oleh penurunan kualitas 
habitat akibat ilegal logging 
maupun gangguan secara 
langsung terhadap jenis fauna 
melalui kegiatan perburuan, 
namun demikian terdapat 
upaya penanggulangan melalui 
pengelolaan fauna. 

Endangered (EN), namun 
demikian auditi belum 
melakukan pengelolaan 
secara khusus melalui 
kegiatan identifikasi, 
pemetaan, penandaan dan 
pengelolaan jenis tersebut 
baik secara insitu maupun 
eksitu sesuai dengan 
prosedur yang telah 
ditetapkan 

 Kondisi fauna berdasarkan 
hasil pemantauan terkini 
menunjukkan peningkatan 
jumlah jenis yang 
teridentifikasi pada plot 
pemantauan dibandingkan 
rona awal dokumen Amdal, 
namun demikian 
peningkatan ini sangat 
dipengaruhi oleh perubahan 
ketentuan yang menjadikan 
beberapa jenis menjadi 
dilindungi. Secara 
keseluruhan kondisi fauna 
berdasarkan indeks 
keanekaragam (H’) cukup 
baik, namun khusus jenis 
dilindungi relatif kecil 
dibandingkan indeks nilai H’ 
keseluruhan.  Terdapat 
indikasi gangguan terhadap 
sebagian kelompok jenis 
aves yang disebabkan 
kegiatan pemanfaatan itu 
sendiri, ilegal logging, 
konversi lahan/okupasi lahan 
menjadi kebun maupun 
ladang atau perburuan 
langsung terhadap jenis 
tertentu yang dilindungi, 
namun demikian terdapat 
upaya penanggulangan 
melalui kegiatan pengelolaan 
fauna. 

4. SOSIAL      

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

BAIK  Tersedia dokumen SK IUPHHK-
HA 2014, RKUPHHK 2011-2020 
dan 2021-2030, RKT 2019 dan 
2020, Data Profil Kelurahan 
Sotek, Sepan dan Riko 2020, 
Peta Sebaran Desa/ 
Perkampungan skala 
1:250.000, Laporan 
Pemanfaatan HHBK 2019 dan 
2020 dilengkapi peta sebaran 
HHBK, Berita Acara Pelas 
Hutan/buka RKT 2020 dan 
Foto dokumentasi, Laporan 
Social Impact Assessment 
(SIA) dalam proses 
penyusunan PT Ideas Semesta 
Energi. 

 Tersedia mekanisme/Prosedur 
Operasional Standar bidang 
Kelola Sosial (Kode: F) F-01 
tata batas partisipatif dengan 
masyarakat, F-02 Perjanjian 
Kesepakatan dengan 
masyarakat dan F-03 
penyelesaian konflik yang 
melibatkan multi pihak, revisi 
tanggal 15 Juni 2020 sesuai 

BAIK  Dokumen/Laporan pola 
penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH 
Setempat, Identifikasi Hak-
Hak Dasar Masyarakat serta 
dokumen perencanaan 
tersedia lengkap: Laporan 
Social Impact Assessment 
(SIA) 2021, Peta Sebaran 
Desa skala 1:250.000, 
Laporan Pemanfaatan HHBK 
2020 dan 2021, Berita Acara 
Pelas Hutan/buka dan Foto 
dokumentasi RKT 2020 dan 
2021, Laporan penggunaan 
lahan oleh masyarakat 
dalam areal 2021, 
RKUPHHK-HA periode 2021 
s. 2030, RKTUPHHK-HA 
2020 dan 2021. 

 Mekanisme/Prosedur 
Operasional Standar bidang 
Kelola Sosial (Kode: F) yang 
jelas, lengkap dan legal. F-
01 tata batas partisipatif 
dengan masyarakat, F-02 
Perjanjian Kesepakatan 

TETAP 
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Struktur Organisasi 2020 dan 
peraturan yang relevan dan 
terbaru. 

 Tersedia mekanisme/Prosedur 
Operasional Standar bidang 
Kelola Sosial (Kode: F) F-01 
tata batas partisipatif dengan 
masyarakat, F-04 mekanisme 
meningkatkan akses 
masyarakat terhadap hutan, F-
05 kelola social, F-06 distribusi 
insentif dan penyerahan 
bantuan dan F-07 identifikasi 
hak-hak masyarakat, revisi 
tanggal 15 Juni 2020 sesuai 
Struktur Organisasi 2020 dan 
peraturan yang relevan dan 
terbaru. 

 Terdapat dokumen SK 
IUPHHK-HA 2014, RKUPHHK 
2011-2020 dan 2021-2030, 
RKT 2019 dan 2020 dengan 
lampiran peta skala 1:100.000. 
Peta Sebaran Desa/ 
Perkampungan skala 
1:250.000, Berita Acara 
Pemeliharaan batas areal 
tahun 2020 sepanjang 5,35 
km. Informasi narasumber 
dilakukan cek batas partisipatif 
tanggal 11 Februari 2020 
wilayah Desa Muara Toyu 
dengan Kampung Pereng Taliq 
di Km64 namun tidak ada 
berita acaranya. 

 Terdapat persetujuan dari para 
pihak dalam dokumen SK 
IUPHHK-HA 2014, RKUPHHK 
2011-2020 dan Revisinya, 
RKUPHHK-HA 2021-2030, 
Berita acara penyerahan dana 
kompensasi produksi RKT 2019 
Desa Muara Toyu, Berita acara 
sosialisasi penyusunan 
program Kelola Sosial/CSR 
2020 di 10 desa binaan, dan 
Berita Acara Adat Pelas 
Hutan/Buka RKT 2020. 
Dokumentasi cek batas 
partisipatif Desa Mora Toyu 
dengan Kampung Pereng Taliq 
tanggal 11 Februari 2020. 

dengan masyarakat dan F-
03 penyelesaian konflik yang 
melibatkan multi pihak, 
revisi tanggal 15 Juni 2021 
sesuai Struktur Organisasi 
2020 dan peraturan yang 
relevan dan terbaru. 
Implementasi berupa berita 
acara batas partisipatif di 
wilayah Bongan, Berita acara 
patroli dan Laporan 
pemetaan potensi dan 
resolusi konflik 2020-2021. 

 Mekanisme/Prosedur 
Operasional Standar bidang 
Kelola Sosial (Kode: F) yang 
lengkap, jelas dan legal F-04 
mekanisme meningkatkan 
akses masyarakat terhadap 
hutan, F-05 kelola sosial, F-
06 distribusi insentif dan 
penyerahan bantuan dan F-
07 identifikasi hak-hak 
masyarakat, revisi tanggal 
15 Juni 2021 sesuai Struktur 
Organisasi 2020 dan 
peraturan yang relevan dan 
terbaru. Mekanisme telah 
diimplementasikan: pelas 
hutan/buka RKT, 
pembayaran fee produksi 
RKT 2020, pemanfaatan 
HHBK dan bantuan 
CSR/Kelola Sosial 2020-
2021. 

 Dokumen SK IUPHHK-HA 
2014, revisi RKUPHHK 2011-
2020 dan RKUPHHK-HA 
2021-2030, RKTUPHHK-HA 
2020 dan 2021 dengan 
lampiran peta skala 
1:100.000. Peta Sebaran 
Desa skala 1:250.000, Berita 
Acara Pemeliharaan batas 
areal 2020, batas partisipatif 
wilayah Bongan, Informasi 
narasumber terkait batas 
kabupaten Paser di wilayah 
Desa Muara Toyu dengan 
kabupaten lain dalam proses 
penyelesaian di Kemendagri 
dengan merevisi 
Permendagri Nomor 121 
tahun 2019 tentang batas 
antara Kabupaten Kukar 
dengan Kabupaten PPU. 

 Persetujuan para pihak atas 
luas dan batas areal: SK 
IUPHHK-HA 2014, RKUPHHK 
2011-2020 dan Revisinya, 
RKUPHHK-HA 2021-2030, 
RKTUPHHK-HA 2020-2021, 
Berita acara kompensasi 
produksi RKT 2020 dan dana 
kepedulian pembangunan 
Desa Muara Toyu tanggal 05 
Maret 2021 total 
Rp2.064.198.920, Berita 
acara sosialisasi penyusunan 
program Kelola Sosial 2020 
dan 2021, Berita Acara 
Sosialisasi kegiatan RKT, 
Visi-misi, kawasan lindung 
RKT 2020 dan 2021 di Desa 
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Muara Toyu dan Berita 
Acara Adat Pelas 
Hutan/Buka RKT 2020 dan 
2021. 

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

BAIK  Tersedia bukti tanggungjawab 
sosial kepada masyarakat : 
Laporan Pelaksanaan Kelola 
Sosial/CSR 2029 (38,15%) dan 
2020 (23,93%), Data 
penyerapan tenaga kerja lokal 
Auditi (44%) dan 6 
Vendor/mitra (58,28%) per 
Desember 22020, Berita Acara 
adat pelas hutan/buka RKT 
2020, Berita Acara penyerahan 
Dana Kompensasi dan 
Kepedulian Pembangunan RKT 
2019, SPK 6 mitra kerja 
periode 2019-2020, Draft 
perjanjian kerjasama dengan 
masyarakat adat Desa Muara 
Toyu 2019 namun dibatalkan 
oleh pihak masyarakat Desa 
Muara Toyu. 

 Tersedia mekanisme 
pemenuhan kewajiban sosial 
pemegang izin terhadap 
masyarakat yang lengkap, 
jelas dan legal revisi tanggal 15 
Juni 2020 sesuai struktur 
Organisasi terbaru 
Nomor:11/BWL-JKT/VI/2020 
tanggal 03 Juni 2020 : F-02 
pembuatan perjanjian dan 
kesepakatan dengan 
masyarakat, F-04 
meningkatkan akses 
masyarakat terhadap hutan, F-
05  kelola sosial, F-06 distribusi 
insentif dan penyerahan 
bantuan, F-07 identifikasi hak-
hak masyarakat. 

 Tersedia Berita Acara kegiatan 
sosialisasi penyusunan 
program kelola sosial/CSR 
pada 10 desa/kampung binaan 
sesuai RKT 2019 s.d 2021 
kecuali Desa Muara Lambakan 
karena kendala akses,  Berita 
Acara adat pelas hutan/buka 
RKT 2020 tanggal 03 Februari 
2020 di wilayah hutan Desa 
Muara Toyu, Berita Acara 
sosialisasi visi-misi kepada 
karyawan tanggal 27 Januari 
2020 dan Berita Acara 
kawasan lindung. Verifikasi 
dengan narasumber BPD Desa 
Muara Toyu, menyatakan 
mereka tidak tahu kegiatan 
sosialisasi blok RKT 2020 yang 
dilaksanakan Desember 2019 
karena baru dilantik November 
2020. 

 Tersedia Laporan Pelaksanaan 
Kelola Sosial/CSR 2029 
(38,15%) dan 2020 (23,93%), 
Data penyerapan tenaga kerja 
lokal Auditi (44%) dan 6 
Vendor/mitra (58,28%) per 
Desember 2020, Berita Acara 
adat pelas hutan/buka RKT 
2020, Berita Acara penyerahan 

BAIK  Bukti tanggungjawab sosial 
pada masyarakat : Berita 
Acara pelas hutan RKT 
2020-2021, penyerahan 
Dana Kompensasi Produksi 
RKT 2020 dan Kepedulian 
Pembangunan Desa Muara 
Toyu total Rp2.064.198.920, 
SPK 8 mitra tahun 2021, 
Data Tenaga kerja lokal 
Auditi 74% dan mitra 61% 
per 10 Desember 2021, 
Laporan semester II 
Realisasi kegiatan Kelola 
Sosial 2020 mencapai 
20,27% dan Laporan 
semester I Realisasi kegiatan 
Kelola Sosial 2021 Periode 
Januari-November 2021 
sebesar 80,44% sesuai 
Perda Provinsi Kaltim dan 
Kabupaten tentang 
Tanggungjawab Sosial dan 
Lingkungan Perusahaan 
serta Program Kemitraan 
Bina Lingkungan. 

 Mekanisme pemenuhan 
kewajiban sosial pemegang 
izin terhadap masyarakat 
revisi tanggal 15 Juni 2021 
dibuat oleh Kabid Kelola 
sosial, diperiksa oleh 
Pimpinan Camp dan 
disetujui oleh Direktur, yang 
lengkap, jelas dan legal. F-
02 pembuatan perjanjian 
dan kesepakatan dengan 
masyarakat , F-04 
meningkatkan akses 
masyarakat terhadap hutan, 
F-05  kelola sosia, F-06 
distribusi insentif dan 
penyerahan bantuan, F-07 
Identifikasi Hak-hak 
Tradisional masyarakat. 
Mekanisme telah 
diimplementasikan dengan 
baik. 

 Berita Acara Sosialisasi 
kegiatan RKT, Visi-misi, 
kawasan lindung RKT 2021 
Desa Muara Toyu tanggal 07 
Desember 2020 sebagai 
desa binaan prioritas, 
dimana lokasi RKT masuk 
wilayahnya. Berita Acara 
sosialisasi penyusunan 
program kelola sosial/CSR 
RKT 2020-2021 pada 10 
desa/kampung binaan 
kecuali Desa Muara 
Lambakan karena terkendala 
akses, narasumber tokoh 
masyarakat Desa Muara 
Toyu menyatakan sosialisasi 
dilakukan tiap tahun dan 
Acara adat pelas hutan/buka 
RKT 2020 dan 2021 serta 
usulan untuk kerjasama 

TETAP 
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Dana Kompensasi dan 
Kepedulian Pembangunan RKT 
2019, Laporan Pemanfaatan 
HHBK 2019 dan 2020, SPK 6 
mitra kerja (periode 2019-
2020, Draft perjanjian 
kerjasama dengan masyarakat 
adat Desa Muara Toyu 2019 
terkait pengelolaan kayu Ulin 
namun dibatalkan pihak 
masyarakat. 

 Tersedia sebagian bukti 
pelaporan kegiatan kepada 
instansi terkait : Laporan 
Realisasi Biaya Kelola Sosial 
dan Berita Acara bantuan 2019 
tanggal 31 Desember 2019 
Nomor:171.A.42/BWL-
STK/XII/2019, tanda terima 
dari Dinas Kehutanan Provinsi 
Kaltim tanggal 3 Januari 2020. 
Laporan semester Realisasi 
kegiatan Kelola Sosial 
Nomor:076.A.42/BWL-
STK/VI/2020 tanggal 10 Juni 
2020, tidak adad tanda terima. 
Wajib Lapor Tenaga 
Ketenagakerrjaan sesuai Pasal 
6 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 
1981 Nomor pendaftaran: 
075/33113/647100/II/2020 
tanggal 16 Maret 2020. 
Laporan pemetaan potensi dan 
resolusi konflik 2020 belum 
dilaporkan kepada instansi 
terkait. 

kemitraan dengan Kelompok 
Tani yang berbadan hukum 
untuk tahun depan. 

 Tersedia Laporan Semester 
II Realisasi kegiatan Kelola 
Sosial 2020 sebesar 20,27% 
dan Realisasi periode 
Januari-November 2021 
sebesar 80,44% dilengkapi 
berita acara bantuan, Berita 
Acara pemanfaatan HHBK, 
Acara adat pelas hutan, 
penyerahan Dana 
Kompensasi produksi RKT 
2020 dan kepedulian 
pembangunan Desa Muara 
Toyu total Rp2.064.198.920,  
SPK 8 mitra kerja periode 
2021 dan Data Tenaga kerja 
lokal auditi 74% dan mitra 
61%, Verifikasi lapang di 
Desa Muara Toyu, 
kerjasama kemitraan 
dengan BumDes/kelompok 
tani yang kompeten dalam 
pemanfaatan APL masih 
tahap rencana. 

 Bukti pelaporan kegiatan 
kepada instansi terkait 
tersedia lengkap: Tanda 
terima laporan Realisasi 
kegiatan Kelola Sosial secara 
on line dari 
ptbwl2014@yahoo.com 
kepada 
dishut.kaltim@gmail.com, 
Wajib lapor tenaga kerja 
Nomor:76144.20210605.000
1 tanggal 05 Juni 2021, 
Laporan Pemetaan Potensi 
dan Resolusi Konflik 2020-
2021 diterima oleh staf 
Dishut dan LH Kaltim a.n. 
Fauzi dilengkapi stempel dan 
dari BPHP Wilayah XI 
Samarinda a.n. Tarmihi 
tanggal 13 Desember 2021. 
Laporan Pelaksanaan RKL-
RPL secara on line dari 
kelinglitbang.bwl@gmail.co
m kepada 
frozi7217@gmail.com. 

 4.3. Ketersediaan 

mekanisme dan 

implementasi  distribusi 

manfaat  yang adil 

antar para pihak 

BAIK  Tersedia dokumen SK IUPHHK-

HA 2014, RKUPHHK 2011-2020 

dan 2021-2030, RKT 2019 dan 

2020, peta sebaran 

desa/kampung 1:250.000, 

Laporan Pelaksanaan Kelola 

Sosial/CSR 2029 (38,15%) dan 

2020 (23,93%), Data 

penyerapan tenaga kerja lokal 

Auditi (44%) dan 6 

Vendor/mitra (58,28%) per 

Desember 2020, Berita Acara 

adat pelas hutan/buka RKT 

2020, Berita Acara penyerahan 

Dana Kompensasi dan 

Kepedulian Pembangunan RKT 

2019, Laporan Pemanfaatan 

HHBK 2019 dan 2020, SPK 6 

mitra kerja periode 2019-2020, 

BAIK  Data dan informasi 
masyarakat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh 
pengelolaan sumberdaya 
hutan tersedia lengkap: 
Laporan Penilaian Dampak 
Sosial 2021, Data BPS 2021, 
Laporan Pemanfaatan HHBK 
2020-2021, Laporan 
semester Kelola Sosial 2020-
2021, Berita Acara Pelas 
hutan/buka RKT 2020-2021, 
Laporan penggunaan lahan 
oleh masyarakat 2021, 
Berita Acara penyerahan 
Kompensasi dan Kepedulian 
Pembangunan produksi RKT 
2020, SPK 8 mitra dan data 
tenaga kerja lokal Desember 
2021. 

 

TETAP 
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No. Kriteria dan Indikator 
Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 Keadaan 

Kinerja Nilai Ringkasan Justifikasi Nilai Ringkasan Justifikasi 

Draft perjanjian kerjasama 

dengan masyarakat adat Desa 

Muara Toyu 2019 terkait 

pengelolaan kayu Ulin namun 

dibatalkan pihak masyarakat. 

 Tersedia mekanisme 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat 

hukum adat dan/atau 

masyarakat setemp yang 

lengkap, jelas dan legal revisi 

tanggal 15 Juni 2020 sesuai 

struktur Organisasi terbaru 

Nomor:11/BWL-JKT/VI/2020 

tanggal 03 Juni 2020 : F-02 

pembuatan perjanjian dan 

kesepakatan dengan 

masyarakat, F-04 

meningkatkan akses 

masyarakat terhadap hutan, F-

05 kelola sosial, F-06 distribusi 

insentif dan penyerahan 

bantuan, F-07 identifikasi hak-

hak masyarakat. 

 Tersedia dokumen: Revisi 

RKUPHHK-HA periode 2011 – 

2020 dam 2021-2030 ada 4 

kegiatan, RKT 2019 dan RKT 

2020 memuat 6 jenis kegiatan 

rencana anggaran 

Rp9.000.000., Peta sebaran 

Desa/Perkampungan skala 

1:250.000 ada 11 

desa/kampung, Rencana 

Operasional Kelola Sosial/CSR 

tahun 2020 memuat 11 

desa/kampung binaan. Ada 4 

Jenis kegiatan peningkatan 

ekonomi masyarakat dengan 

rencana anggaran 

Rp4.500.000. RKAP 2019 

bidang Kelola Sosial: 

pemetaan/pembinaan/ resolusi 

konflik sosial, ekonomi dan 

budaya masyarakat 8 desa 

binaan. Jumlah desa binaan, 

jenis kegiatan dan anggaran 

tidak sinkron. 

 Tersedia implementasi 

peningkatan peran serta dan 

aktivitas ekonomi masyarakat : 

Laporan semester II Realisasi 

Kelola Sosial dan Berita Acara 

bantuan 2019 realisai 

(38,15%), Laporan semester I 

Realisasi kegiatan Kelola Sosial 

2020 realisasi (23,93%), Berita 

Acara penyerahan kompensasi 

produksi dan dana kepedulian 

pembangunan RKT 2019, SPK 

6 mitra kerja periode 2019-

2020 dan Data Tenaga Kerja 

lokal 6 mitra kerja (58,28%) 

dan Auditi (44%)  per 

Desember 2020, Draft 

perjanjian kerjasama dengan 

 Mekanisme peningkatan 

peran serta dan aktivitas 

ekonomi masyarakat hukum 

adat dan/atau masyarakat 

setempat yang lengkap, 

jelas dan legal, revisi tanggal 

15 Juni 2021 

 sesuai struktur Organisasi 

2020 dan referensi sesuai 

peraturan terbaru yang 

relevan. F-02 pembuatan 

perjanjian dan kesepakatan 

dengan masyarakat, F-04 

meningkatkan akses 

masyarakat terhadap hutan, 

F-05  kelola sosial, F-06 

distribusi insentif dan 

penyerahan bantuan, F-07 

identifikasi hak-hak 

masyarakat. Mekanisme 

telah diimplementasikan 

dengan baik. 

 Tersedia Peta sebaran Desa 

skala 1:250.000 memuat 11 

desa, dokumen perencanaan 

Kelola Sosial/CSR bidang 

peningkatan ekonomi 

masyarakat: RKUPHHK-HA 

Periode 2021-2030, RKT 

2020-2021 memuat 9 jenis 

kegiatan dengan rencana 

anggaran Rp9.000.000. 

Dokumen Rencana 

Operasional Kelola 

Sosial/CSR tahun 2020 

rencana anggaran 

Rp4.500.000 dan 2021 

rencana anggaran 

Rp5.500.000 mencakup 11 

desa binaan, belum jelas 

desa binaan prioritas dan 

binaan pendukung, meliputi 

4 jenis kegiatan. Antar 

dokumen tidak sesuai jenis 

kegiatan dan rencana 

anggarannya. 
 Bukti implementasi 

peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi 
masyarakat: RKT 2020 
berupa pengadaan untuk 
PosPol dan KSOP 
Rp3.000.000 dan partisipasi 
penanganan Covid-19 
melalui Pemda PPU sebesar 
Rp75.000.000 total realisasi 
anggaran Rp78.000.000 
(866,67%) dari rencana 
anggaran Rp9.000.000  
sedangkan realisasi kegiatan 
2 (22,22%) dari rencana 9 
kegiatan. Belum ada 
kerjasama kemitraan 
sebagaimana diamanatkan 
pada SK IUPHHK-HA dan SK 
RKUPHHK-HA periode 2021-
2030. 
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No. Kriteria dan Indikator 
Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 Keadaan 

Kinerja Nilai Ringkasan Justifikasi Nilai Ringkasan Justifikasi 

masyarakat adat Desa Muara 

Toyu 2019 tentang 

Pengelolaan kayu ulin tanpa 

ilegal logging namun 

dibatalkan pihak masyarakat 

sehingga belum ada kerjasama 

kemitraan. 

 Tersedia dokumen/laporan 

Auditi memiliki 

dokumen/laporan distribusi 

manfaat kepada pra pihak : 1) 

kepada masyarakat : Laporan 

realisasi kelola sosial 2019 dan 

2020, pembayaran dana 

kompensasi dan kepedulian 

pembangunan RKT 2019, SPK 

6 mitra kerja tahun 2019-2020 

dan kontrak kerja 

outsourching, penyerapan 

tenaga kerja lokal 6 mitra 

Desember 2020 (58,28%), 

Draft MoU Masyarakat Adat 

Muara Toyu 2019; 2) kepada 

karyawan : PKWT-PKWTT, SPK 

6 mitra, gaji karyawan Auditi 

dan mitra outsourching bulan 

November 2020 diatas UMK 

2020, Pembayaran iuran BPJS 

Desember 2020. Fasilitas 

kesejahteraan 2020; 3) kepada 

negara : bukti pembayaran 

SPPT PBB Sektor kehutanan 

2019 dan 2020 dan PSDR-DR 

12 bulan terakhir. 

 Dokumen/laporan lengkap 

pelaksanaan distribusi 

manfaat kepada para pihak: 

pada masyarakat berupa: 

Laporan realisasi kelola 

sosial 2020 (20,27%) dan 

2021 (80,44%) dilengkapi 

BAP bantuan, pembayaran 

kompensasi dan kepedulian 

pembangunan RKT 2020, 

SPK 8 mitra kerja tahun 

2021, data tenaga kerja 

lokal auditi dan 8 mitra 

2021. Bantuan BPJS 

Kesehatan untuk 

masyarakat per 10 

Desember 2021. kepada 

karyawan : PKWT karyawan 

bulanan, Slip gaji Desember 

2021 diatas UMK 2021, BPJS 

Desember 2021, Fasilitas 

kesejahteraan karyawan 

2020 dan 2021. Pada negara 

: bukti setor PBB Kehutanan 

2020. PPh Pasal 23 dan/atau 

Pasal 26, PPh Pasal 21 

dan/atau Pasal 26. 

4.4. Keberadaan  

mekanisme  resolusi 

konflik yang handal 

BAIK  Tersedia mekanisme resolusi 

konflik yang lengkap, jelas dan 

legal, revisi tanggal 15 Juni 

2020 sesuai struktur Organisasi 

terbaru Nomor:11/BWL-

JKT/VI/2020 tanggal 03 Juni 

2020 dan peraturan terbaru 

yang relevan seperti peraturan 

presiden nomor 88 tahun 2017 

tentang Penyelesaian 

Penguasaan Tanah dalam 

kawasan hutan. F-02 

pembuatan perjanjian dan 

kesepakatan dengan 

masyarakat, F-03 mekanisme 

penyelesaian konflik yang 

melibatkan multi pihak, F-05  

kelola sosial, F-07 identifikasi 

hak-hak masyarakat. 

 Tersedia pemetaan potensi 

dan resolusi konflik yang 

memuat 4 jenis konflik, Berita 

acara patroli, dokumentasi 

lapangan, korespondensi 

instansi terkait dan peta skala 

1:250.000 memuat lokasi, jenis 

dan luasan konflik per wilayah 

kabupaten namun belum 

sesuai Peraturan Dirjen PHPL 

Nomor:P.5/PHPL/UHP.PHPL.1/

2/2016 dan belum melaporkan 

secara periodik kepada instansi 

BAIK  Mekanisme resolusi konflik 

yang lengkap, jelas dan 

legal, revisi tanggal 15 Juni 

2021 sesuai struktur 

Organisasi 2020 dan 

referensi peraturan terbaru 

yang relevan. F-02 

mekanisme pembuatan 

perjanjian dan kesepakatan 

dengan masyarakat, F-03 

mekanisme penyelesaian 

konflik, F-05  kelola sosial 

dan F-07 identifikasi hak-hak 

masyarakat. Mekanisme 

telah diimplementasikan 

berupa Berita Acara patroli 

perlindungan dan 

pengamanan hutan, Laporan 

pemetaan potensi dan 

resolusi konflik 2020-2021 

dilengkapi matrik konflik dan 

peta rawan konflik skala 

1:250.000. 

 Dokumen Laporan 

pemetaan potensi dan 

resolusi konflik 2020-2021, 

dilengkapi matrik dan peta 

rawan konflik skala 

1:250.000. Nilai akhir 93 

(39,57%) dari nilai 

maksimum 235, status 

TERKENDALI. Bukti tanda 

TETAP 
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No. Kriteria dan Indikator 
Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 Keadaan 

Kinerja Nilai Ringkasan Justifikasi Nilai Ringkasan Justifikasi 

terkait. 

 Tersedia Struktur dan job 

description tahun 2020, 

mekanisme penyelesaian 

konflik revisi 2020 yang 

melibatkan multi pihak, 

Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan 2019, Rencana 

Operasional Kelola Sosial/CSR 

tahun 2020 mencakup 

penanganan konflik, 

perlindungan dan pengamanan 

hutan, Data Ganis PHPL 10 

Desember 2020 adad 5 Ganis 

Binhut. Tidak ada Struktur 

Kelembagaan resolusi konflik 

yang melibatkan dan 

dilegalkan multi pihak. 

 Tersedia dokumen konflik 

sosial dalam Laporan 

Pemetaan Potensi dan Resolusi 

Konflik Desember 2020 seperti  

Berita Acara Patroli 

pengamanan dan perlindungan 

hutan: kasus ilegal logging, 

okupasi lahan, perambahan 

hutan dan kebakaran lahan, 

dokumentasi lapangan serta 

korespondensi dengan instansi 

terkait. 

terima Surat Nomor:167-

05/BWL/STK/XII/2021 

tanggal 07 Desember 2021 

kepada instansi terkait, 

diterima oleh staf Dinas 

Kehutanan dan Lingkungan 

Hidup Provinsi Kaltim a.n. 

Fauzi dilengkapi stempel dan 

tanda terima dari BPHP 

Wilayah XI Samarinda a.n. 

Tarmihi tanggal 13 

Desember 2021. 

 Struktur Organisasi dan job 

desc PT BWL 2020, 

mekanisme resolusi konflik 

tanggal 15 Juni 2021, 

Struktur Organisasi 

Kelembagaan potensi dan 

resolusi konflik multi pihak 

2021 dilengkapi job desc, 

Data 2021 terdapat 5 Ganis 

PHPL Binhut, Sapar Hasan-

Kabid Kelola Sosial Nomor 

Register 032100006724 

berlaku 15 Januari 2021 

sampai 15 Januari 2023, 

Rencana Operasional Kelola 

Sosial/CSR tahun 2020 dan 

2021, anggaran penanganan 

konflik dan kasus lainnya 

Rp.66.000.000/tahun, 

Dolapkeu 2020 anggaran 

Perlindungan dan 

pengamanan hutan sebesar 

Rp3.126.512.500 dengan 

realisasi Rp1.843.037.512. 

 Tersedia dokumen konflik 

sosial dan laporan kepada 

instansi terkait tahun 2020 

s.d 2021 dan Laporan Hasil 

Patroli pengamanan dan 

perlindungan hutan tahun 

2021 memuat 11 kasus 

perambahan dan 19 kasus 

pembalakan/ilegal logging. 

 4.5. Perlindungan, 

Pengembangan dan 

Peningkatan 

Kesejahteraan Tenaga 

Kerja 

BAIK  Tersedia sebagian sarana 

hubungan industrial : 

Perjanjian Kerja Bersama 2019 

- 2021, Bukti Pencatatan 

Serikat Pekerja Mandiri 

Noor:568/312/DTK.T-HI 

tanggal 03 Oktober 2020, 

PKWTT dan PKWT serta SPK 

mitra 2019-2020 yang memuat 

hak dan kewajiban para pihak, 

peraturan dan poster protokol 

kesehatan di tempat kerja, 

Penyelesaian permasalahan 

perburuhan difasilitasi Serikat 

Pekerja Mandiri, Lembaga 

Bipartit akan dibentuk tahun 

2021. 

 Tersedia data rencana dan 

realisasi pelatihan tahun 2019 

ada 5 jenis pelatihan dengan 9 

peserta realisasi 7 jenis 

BAIK  Sarana hubungan industrial 

yang tersedia: Draft 

Perjanjian Kerja Bersama 

2021-2023 dalam proses, 

Bukti Pencatatan Serikat 

Pekerja Mandiri 

Nomor:568/312/DTK.T-HI 

tanggal 03 Oktober 2020, SP 

Pekerja Mandiri berperan 

dalam mediasi penyelesaian 

permasalahan perburuhan 

dengan manajemen, POS A-

17 Keluh Kesay Karyawan 

2021, Struktur organisasi 

dan Job Description 2020, 

PKWT karyawan dan SPK 

mitra 2021, Peraturan terkait 

tenaga kerja terkait Prokes 

Covid-19, tenaga kerja asing 

dan tenaga kerja lokal. 

Belum ada Lembaga Bipartit 

TETAP 
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No. Kriteria dan Indikator 
Penilikan Tahun Ke-3 Penilikan Tahun Ke-4 Keadaan 

Kinerja Nilai Ringkasan Justifikasi Nilai Ringkasan Justifikasi 

pelatihan dan 46 peserta dan 

tahun 2020 rencana 3 jenis 

pelatihan: identifikasi Flora dan 

Fauna dan pelatihan 

Penentuan Lokasi NKT dengan 

peserta bidang perencanaan, 

kelola lingkungan, produksi, 

serta pelatihan oleh instansi 

terkait  kepada seluruh 

karyawan, adapun realisasi 

2020 ada 13 pelatihan 

eksternal dengan 6 peserta 

dan 2 pelatihan internal 

dengan 5 peserta. Tersedia 

peraturan perusahaan periode 

2019 – 2021 yang memuat 

promosi, mutasi, demosi dan 

outsourcing, implementasi 

tahun 2019 ada 6 promosi 

dilengkapi dokumen 

mekanisme penilaian kinerja 

tanggal 05 Desember 2019 

sebagai dasar promosi tahun 

2020 ada 2 promosi dilengkapi 

Surat Keputusan Direktur dan 

dokumen mekanisme penilaian 

kinerja sebagai dasar promosi. 

 Tersedia peraturan perusahaan 

tahun 2019 - 2021 yang 

memuat hubungan kerja,  

kesejahteraan karyawan, 

PKWTT, PKWT Kontrak Kerja 

Outsourching, SPK 6 mitra 

vendor 2019-2020, Laporan 

tenaga kerja bulan Desember 

2020 kepada instansi terkait, 

copy slip gaji bulan November 

2020 di atas UMK Kabupaten 

PPU tahun 2020 

Rp3.363.807,79, Pembayaran 

iuran BPJS Kesehatan 

Rp86.800.600 dan 

Rp116.033.330 serta BPJS 

Tenaga Kerja dilengkapi bukti 

setor iuran Januari s.d 

Desember 2019 

Rp179.396.006 dan 2020 

Rp210.953.319, data sarana 

kesejahteraan karyawan 2020 

semua dalam kondisi baik. 

dan Tripartit. 

 POS A-18 Training Revisi-0 

tanggal 20 November 2021, 

Tahun 2020 rencana 

pelatihan 5 bidang ganis 

PHPL dan 1 

Diklat/Seminar/Workshop 

Realisasi pengembangan 

kompetensi 2 orang dengan 

diklat Pelatihan K3 Umum 

dan tahun 2021 rencana 

peningkatan 

kompetensi/pelatihan: 10 

jenis dengan 33 peserta, 

realisasi 12 jenis (3 di luar 

rencana) dengan peserta 

>100%. Draft PKB periode 

2021 – 2023 yang memuat 

promosi, mutasi, demosi, 

outsourcing,  POS A-19 

Jenjang Karir, Revisi-0 

tanggal 20 November 2021, 

Dokumen pedoman Jenjang 

karir; kriteria penilaian, 

bobot penilaian, struktur 

jenjang karir. Form Penilaian 

berisi; Absensi, penilaian 

kinerja 12 poin 5 bobot, nilai 

akhir, rekomendasi.  

Implementasi jenjang karir 

2020 ada 2 Form usulan 

mutasi/promosi/demosi a.n 

Sujarwo- jabatan baru: 

Kabid Umum dan Keuangan 

dengan peningkatan gaji, 

a.n Medrik Bowel-Kabid 

Pengamanan dan 

Perlindungan Hutan-

diperpanjang dan tahun 

2021 ada 2 promosi gaji a.n 

Juliet Astrea dan Vega 

Grace. Draft PKB periode 

2021 – 2023, PKWT 

karyawan bulanan, SPK 8 

mitra 2021, Wajib lapor 

ketenagakerjaan 

Nomor:76144.20210605.000

1 tanggal 05 Juni 2021, 

lapor kembali tanggal 05 

Juni 2022, Slip gaji 

Desember 2021 di atas UMK 

PPU 2021 sebesar 

Rp3.363.809,79 Keputusan 

Gubernur Kaltim 

Nomor560/K.634/ 2020 

tanggal 07 Desember 2020,  

Rekap Gaji Karyawan 

Bulanan-Harian dan THR 

Rekap pembayaran BPJS 

Kesehatan serta BPJS 

Tenaga Kerja tahun 2020 

dan 2021, Fasilitas 

kesejahteraan karyawan 

2020 dan 2021. 
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(5) Resume Hasil Verifikasi 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  Auditi telah memiliki kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA dan 
lampiran petanya, serta dokumen pendukung lainnya berupa: Akta 
pendirian perusahaan dan perubahan terakhir, SIUP, NIB, dan NPWP.  
Dari hasil pemeriksaan kesesuaian peta lampiran SK IUPHHK-HA dengan 
Peta Kawasan Hutan, dinilai lokasi areal kerja auditi sesuai dengan peta 
fungsi kawasan hutan lampiran Keputusan Menteri Kehutanan. 

b. Bukti pemenuhan kewajiban 
Iuran Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu. (IIUPHHK) 

Memenuhi  Tersedia bukti pembayaran Iuran IUPHHK-HA yang telah dibayar lunas sesuai 
dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu dalam Hutan Alam (Revisi), Nomor: S.1278/VI-BIKPHH/2009, 
tanggal 10 Desember 2009, sebesar Rp. 10.463.681.250,- ke Rekening 
Penerima Setoran IIUPH Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan atas 
nama Bendahara Penerima Setoran IIUPH No. 1020004203870. 

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

NA  Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan 
bahwa di dalam areal kerja PT Balikpapan Wana Lestari tidak terdapat 
penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan, seperti 
pertambangan, dan perkebunan ataupun pemanfaatan lainnya (Verifier 
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  Auditi telah memiliki dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2020, Nomor: 
29/BWL-JKT/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 sesuai dengan Revisi 
RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011-2020, serta RKTUPHHK-HA Tahun 
2021, Nomor: 20/RKT/BWL-JKT/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 
yang disahkan secara Self Approval lengkap dengan Peta Rencana Kerja 
yang dibuat oleh Ganis PH dan telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-
HA Periode Tahun 2021-2030, yang telah disahkan melalui Surat 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: 
SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/7/2020 tanggal 30 Juli 2020, lengkap 
dengan Peta Rencana Penataan Areal Kerja lampiran dokumen RKT buat 
oleh Ganis PH-Canhut. 

b. Peta areal yang tidak boleh 
ditebang pada RKT/Bagan 
Kerja/RTT dan bukti 
implementasi- nya di 
lapangan 

Memenuhi  Hasil pemeriksaan lapangan, terdapat implementasi penandaan batas 
areal yang tidak boleh ditebang pada blok tebangan RKTUPHHK-HA 2021, 
dari hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa lokasi kawasan lindung 
sempadan sungai telah sesuai dengan lokasi pada Peta RKTUPHHK-HA 
yang telah disahkan. 

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

Memenuhi  Hasil pemeriksaan lapangan, terdapat implementasi penandaan batas blok 
tebangan dan penandaan batas petak dalam blok pada RKTUPHHK-HA 2021, 
dan dari hasil uji petik lapangan menunjukkan bahwa lokasi batas blok dan petak 
telah sesuai dengan lokasi pada Peta Rencana Kerja yang telah 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 RKUPHHK-HA beserta lampirannya yang disahkan 
melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 
Nomor: SK.4588/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2020 tanggal 30 Juli 2020.  
Dokumen tersedia lengkap dengan lampiran dan peta. 
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b. Kesesuaian lokasi dan volume 
pemanfaatan kayu hutan 
alam pada areal penyiapan 
lahan yang diizinkan untuk 
pembangunan hutan 
tanaman industri. 

- 
 

 PT Balikpapan Wana Lestari merupakan pemegang IUPHHK-HA dengan 
sistem silvikultur TPTI dan TPTJ, sehingga tidak melakukan penebangan 
dan memanfaatkan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan untuk 
pembangunan Hutan Tanaman Industri.  Verifier ini tidak diverifikasi (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  Terdapat penerbitan LHP yang diterbitkan telah dibuat Petugas PLHP 
(Ganis PKB-R) periode 12 bulan terakhir, yaitu bulan Desember 2020 
hingga bulan berjalan (Desember 2021) pada Sistem Silvikultur TPTI 
sebanyak 37 LHP (30.360,59 m³).  Berdasarkan hasil uji petik lacak balak, 
menunjukkan bahwa seluruh nomor batang/barcode yang tertera dalam 
bontos kayu bulat dan tercantum dalam LHP dapat ditemukan tunggak 
kayunya di lapangan. 

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  Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sah angkutan berupa dokumen 
SKSHH-KB, menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang diangkut dari 
TPK Hutan/Logpond Sepan Km 0 menuju langsung ke TPK Industri 
dilengkapi dengan dokumen SKSHHK-KB yang sah diterbitkan oleh 
P2SKSHH-KB (Ganis PKB).  Dari hasil uji petik persediaan kayu yang 
tercantum dalam LMKB pada periode bulan Desember 2020 sampai 
dengan bulan berjalan (Desember 2021) di TPK Hutan Km 0 menunjukkan 
terdapat kesesuaian volume kayu bulat berupa penambahan dengan 
disertai dokumen LHP dan pengurangan dengan disertai arsip dokumen 
SKSHHK-KB yang diterbitkan di TPK Hutan Km 0, serta pengurangan 
dengan kelengkapan berupa dokumen berita acara pemakaian kayu 
digunakan sendiri.  

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  Terdapat tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) kayu bulat yang 
diterapkan, yaitu pada batang Kayu Bulat terdapat Label ID Barcode 
berwarna kuning dengan tanda V-Legal PT Balikpapan Wana Lestari disertai 
dengan Nomor Sertifikat PHPL, di dalam ID Barcode tersebut tertulis berupa 
kode bulan dan tahun penebangan, kode tim kontraktor penebangan, nomor 
kontrol produksi, serta penandaan kode jenis kayu dengan menggunakan 
cat berwarna biru.  Berdasarkan hasil uji petik lacak balak, menunjukkan 
bahwa seluruh kayu bulat dibubuhkan ID Barcode serta sesuai dengan 
dokumen administrasi dan dapat tertelusuri sampai dengan ke tunggak 
pohon di lapangan.  Dengan demikian tanda-tanda PUHH pada bontos dapat 
ditelusuri melalui Buku Ukur, LHC, dan LHP. 

b. Identitas kayu diterapkan 
secara konsisten oleh 
pemegang izin 

Memenuhi  PT Balikpapan Wana Lestari telah menerapkan Sistem Penatausahaan 
Hasil Hutan melalui aplikasi SI-PUHH Online, dengan penandaan ID 
Barcode pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHHK-KB.  Berdasarkan 
hasil pemeriksaan kayu bulat pada bontos, menunjukkan bahwa 
perusahaan secara konsisten telah menerapkan penandaan kayu, 
sehingga identitas kayu bulat hasil penebangan dapat ditelusuri secara 
administrasi dan dapat terlacak pada dokumen PUHH, pengamatan secara 
fisik di lapangan hingga petak tebangan. 

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  Berdasarkan pemeriksaan arsip dokumen angkutan kayu bulat periode 
bulan Desember 2020 sampai dengan bulan berjalan (Desember 2021) 
dari TPK Hutan/Logpond Sepan (Km 0) menuju ke TPK Industri/buyer, 
menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut telah dilengkapi dengan 
SKSHH-KB yang dibuat oleh petugas yang berwenang, yaitu P2SKSHHK, 
dilengkapi dengan Lampiran Daftar Kayu (KBB/KBS/KBK). 

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  Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Surat Perintah Pembayaran 
(SPP) dalam bentuk “Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga” 
selama periode Desember 2020 sampai dengan periode berjalan 
(Desember 2021), terbukti adanya kesesuaian kelompok jenis kayu dan 
volume masing-masing kelompok jenis kayu antara dokumen rincian 
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pembuatan tagihan dengan nomor billing tersebut dengan LHP terkait 
yang telah disahkan.   

b. Bukti Setor DR dan/atau 
PSDH 

 

Memenuhi  Berdasarkan dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR dari Sistem 
Informasi PNBP Online-SIMPONI dan keabsahan bukti setor PSDH dan DR 
periode Desember 2020 sampai dengan bulan berjalan (Desember 2021), 
menunjukkan seluruh tagihan PSDH dan DR telah dibayarkan lunas sesuai 
dengan jumlah kewajiban dalam tagihan SI-PNBP 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  Berdasarkan uji petik pada dokumen rincian pembuatan tagihan dan bukti 
penerimaan negara PSDH dan DR, besarnya tarif untuk masing-masing 
kelompok jenis kayu (KBB) yang tercantum dalam dokumen tersebut telah 
sesuai dengan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 12 
Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 
tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan 
Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Ganti Rugi Tegakan. 

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 -  Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 
81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pencabutan Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 
tentang Perdagangan Kayu Antarapulau, dengan demikian pada verifier 
tidak dilakukan verifikasi (Tidak diverifikasi).  

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

 Dokumen yang menunjukkan 
identitas kapal 

Memenuhi  Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia, serta 
dilengkapi dengan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal. 

K3.4.  Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 

3.4.1.  Implementasi Tanda V-Legal 

 Tanda V-Legal yang dibubuhkan 
sesuai ketentuan 

Memenuhi  Auditi telah menggunakan tanda V-Legal pada kayu bulat dengan Label ID 
Barcode yang dipasang pada setiap bontos kayu bulat dan pada Dokumen 
SKSHH-KB yang diterbitkan melalui Aplikasi SIPUHH Online, dengan 
Nomor: SPHPL.14/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  Tersedia dokumen lingkungan yang meliputi dokumen Studi Evaluasi 
Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT Balikpapan Forest Industries, 
LTD. Provinsi Kalimantan Timur telah disetujui Komisi Pusat AMDAL 
Departemen Kehutanan, Nomor: 2083/DJ-VI/PA/91, tanggal 6 Agustus 
1991, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana 
Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL 
Departemen Kehutanan, melalui surat Nomor: 109/DJ-VI/AMDAL/95, 
tanggal 6 Juni 1995. 

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  Tersedia Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semester II (Periode 
Juli – Desember) Tahun 2020 dan Semester I (Periode Januari – Juni) 
Tahun 2021, disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 
Kalimantan Timur.  Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun telah 
mengacu pada format sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor 45 tahun 2005, tanggal 5 April 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL  . 

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

Memenuhi  Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di 
lapangan sesuai dampak penting pada aspek fisik kimia, aspek biologi, 
dan aspek sosial, serta dalam pelaksanaannya mengacu pada dokumen 
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL). 
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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  Terdapat Pedoman atau Prosedur K3 serta bentuk implementasi di lapangan, 
serta Surat Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Kalimantan Timur, Nomor KEP.566/3305/P2K3/PPK/DTKT/2019 
tanggal 10 Desember 2019, tentang Pengesahan Panitia Pembina 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Balikpapan Wana Lestari. 

b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi  Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan menunjukkan bahwa perusahaan telah 
menyediakan peralatan K3, seperti: kelengkapan APD (helm, masker, 
kacamata, sarung tangan, kacamata las, rompi, sepatu safety), APAR dan 
Kotak P3K, yang dinilai masih dalam kondisi baik dan tidak kadaluarsa. 

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi  Berdasarkan Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2021, tidak terdapat angka 
kejadian kecelakaan kerja, namun perusahaan tetap berupaya untuk 
mengimplementasikan K3 guna lebih menghindari bahaya kecelakaan 
kerja, dengan menyediakan peralatan dan perlengkapan K3, 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  Tersedia bukti pencatatan serikat pekerja/serikat buruh dari Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Nomor 568/312/DTK.T-HI tanggal 3 Oktober 2020, 
dengan nama Serikat Pekerja Mandiri PT Balikpapan Wana Lestari. 

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

 Ketersediaan Dokumen KKB atau 
PP 

Memenuhi  Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2019 – 2021 PT 
Balikpapan Wana Lestari dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: KEP.05/DTK.T/PP/I/2019 tanggal 
29 Januari 2019, dalam hal ini masih diberikan tenggang waktu 12 bulan 
untuk pengurusan perpanjangan peraturan perusahaan atau pengurusan 
kesepakatan kerja bersama serikat pekerja.  Untuk periode ini, 
perusahaan sedang menyusun Kesepakatan Kerja Bersama antara PT 
Balikpapan Wana Lestari dengan Serikat Pekerja Mandiri PT Balikpapan 
Wana Lestari.  

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur 

 Tidak ada pekerja yang masih di 
bawah umur 

Memenuhi  Berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan periode bulan Desember 2021, 
tidak ditemukan karyawan yang bekerja dibawah umur.  Terdapat 
komitmen perusahaan yang ditunjukkan melalui Surat Pernyataan Direktur 
bahwa PT Balikpapan Wana Lestari menyatakan tidak mempekerjakan 
karyawan dibawah umur, yang dibuat pada tanggal 10 April 2021. 

 

Bogor,  Januari 2022 
LPPHPL PT Ayamaru Sertifikasi 
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