
PT. AYAMARU SERTI FI KASI
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.Rev.3 *m*-
LPPflPL{01.IO}I
LVLX-01t -l DN

PENGUMUMAN HASIL PEI.AIGANMN AUDIT TARAK J AUH (RENDTE AUDIT)
PENIUKAN XE-3 SERIIFIIGSI

PENI-ATAN KINER A PENGELOI-AAN HUTAIiI PROIXTI(ST LESTART (Pt{Pt)

Nomor : 688/A-SERT/XI/2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit jarak jauh

(remote audit) Penilikan Ke-3 seftifikasi penilaian kinerja PHPL terhadap :

a. Nama Auditi
b. Nomor Izin
c. Lokasi
d. Alamat Kantor

e. Luas
f. Pelaksanaan

IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons
SK.962/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999

Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

Jl. Puri Kencana Rukan Putri Niaga I Blok K 7 No. IV, Jakada

Barat 11610
+ 86.599 Hektar
11 s/d 14 Oktober 2021

Hasil pengambilan keputusan :

rupiur-fn pT poleio yubarsons konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja

eiel a"ngun nilai akhir kinerja berpredikat "Sedang", pemenuhan terhadap standar verifikasi

i"g.[tur [uy, .MEMENUHI';. Dengan demikian Sertifrkat,PHPl yang telah diterbitkan pada

ii'^gg.i ri Agustus 2018 dengan omor : SPHPL.5UASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku

saniiai Oengan 14 Agustus 2024, dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"

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

secaia tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

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

Telpon : 0251-8333513,8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : aset@ayamarusertifikasi.co'id
Website : www.avamarusertifikasi'co.id

Bogor, 3 November 2021

LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir
Direktur

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co. id

Website :

www.ayamarusertifi kasi.co. id

Lavanan kasi

Tanggal '1 Agustus 2021

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)



PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA 8.11, Lantai 1

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

Telp. : 0251-8333513,8333515 Fax. 0251 - 8333593
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KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 028/ASERT-PHPL/Kpts/Pnlkl Xl I 2O2L

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.3 SERTIFTKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI (S-PHPL) TERHADAP TZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM

(rupHix_na) j rr rolexo vuBARso s vANG BERLOKASI Dr KABUPATEN HALMAHERA

SELATAN pnOvil,iSr MALUKU UTARA SELAKU PEMEGANG IUPHHK-HA NOMOR SK. 962/KPTS'
rrl1999 TANGGAL 14 OKTOBER 1999 SELUAS + 86'599 HEKTAR

Menimbang

Tanggal 1 Agustus 2021 Hal 1 dari 2

Mengingat

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co. id

Website :

www.ayamaruserlifikasi.co. id

Lavanan Sertifikas

: 1. Bahwa IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons pada tanggal 15 Agustus 2018 telah

mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan Nomor:

SPHPL.5UASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 14 Agustus 2023

dengan predikat nilai akhir kinerja "Sedang";

2. Bahwa berdasarkan lampiran 1.1 butir (H) poin (2) Keputusan Direktur lenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62lPHPUSET.5/KUM'1/1212020 tanggal

2 D-esember 2020 disebutkan bahwa penilikan dilakukan setiap 1(satu) tahun sekali

selama masa berlaku S-PHPL;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons

telah dilakukan audit penilikan Ke-3 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Nomor : 435/ASERT -PY IPHPLIIX/Z02L tanggal 6 September 2021;

4. Bahwa berdasarkan hasit pengambilan keputusan, IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons

dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan

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

terhadap standar veriflkasi legalitas kayu "MEMENUHI";

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

Direktur tentang hasil Penilikan Ke-3 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) terhadap IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons.

: 1. AKEditASi KAN LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI NO. LPPHPL-OO1-IDN;

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

PHPUUHP/HPL.1/8/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Penetapan Lembaga Penilai

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

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

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

SK.62/PHPUSET.5IKUN.UL2I2O2O tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL;

4. Lampiran 1.2 Keputusan Direktur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

SK.62lPHPVSET.51KUM.7tl2l2O2O tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Penilaian

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

5. Lampiran 2.2 Keputusan DireKur lenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

SK.62lPHPUSET.5 1KUM.f/LZPO2O tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan;

6. SNI ISO/IEC L7O65i2OLZ Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga

Sertiflkasi Produk, Proses Dan Jasa;

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

8. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFiKASI.

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Verifikasi Legalitas Kayu NLK)



PT. AYAMARU SERTIFIKASI
KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai I
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ASERT - 323.Rev.3 {**
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tanggal 1 Agustus 2021

PT AYAMARU SERTIFIKAS]

DireKur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris DireKorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Usaha Hutan Produksi;

Hal2 dati2

Email :

asert@ayamarusertifikasi.co. id

Website :

www.ayamarusertifi kasi.co.id

Lavanan Sertifikas l:

MEMUTUSKAT{:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPPHPL PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL

PENIUKAN KE-3 SERTIFIKASI PENILAIAN KINER]A PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

LESTARI (S.PHPL) IUPHHK-HA PT POLEKO YUBARSONS.

sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (s-PHPL) IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons

yang telah diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan nomor :

Spnpl,Sl/nSenf/IPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 14 Agustus 2024 dengan

nilai akhir kinerja berpredikat "sedang' dinyatakan "terpelihara dan berlanjut"'

Penilikan ke-4 akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada Standar
penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan verifikasi Legalitas Kayu yang

berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan ke-4 dibebankan IUPHHK-HA PT Poleko

Yubarsons,

IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons berhak menggunakan Sertiflkat, Logo PT Ayamaru

Sertifikasi dan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanooal : 2 November 2021



SERTIFIKAT PHPL YKAT{
Komite Akreditasi Nasional

LPPHPL.OOI.IDN

No : SPHPL.51/ASERT/LPPHPL-001-lDN
Tenggal Penotapan : lSAgustus 2018
Tanggal Perubahan :2 November2021

Berlaku hlngga : 14 Agustus 2024

Dlberikan kepada :

PT POLEKO YUBARSONS
SK IUPHHK-HA Nomor : 962fl(pts-ll/1999, Tanggal 14 Oktober 1999
Luas & Lokasl : t 86.599 Hoktar - Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
AramatKantor''J;!J,l53l",il'i[ffi:[:#ff'"ti:[#,t*Y;13[*anKembanganseraran

telah memenuhi Standar Pangelolaan Hutan Produkei Lsstarl (PHPL) dengan predlkat "SEDANG"

{d rfnilr :

lrrlrltl l.l,lrtDhn t,z d.n llmdfi r.2 toputr.dr gffilllJ hr.l hr!.lclr.n ltut.lr ?rodqd L..d Lcnc.lKlrtlPl,./tELlrl0llltz02o
..rh P.|l..Uh O.ir,mi V.t t.lru..ld FLEOI

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKAB-11, Lantai 'l . Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

S.ftffikar lnl Udrk bddt dkepro&kal acbagirt, k.ouall rrcara k.$lun lan dcngan kln tonullr dad PT, AYAMARU S€RTlFllqSL
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RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-3 KINERJA PHPL  
AUDIT JARAK JAUH  (REMOTE AUDIT) 

PADA IUPHHK-HA PT POLEKO YUBARSONS 
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA 

 
 
 

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

 
a. Nama Lembaga : PT.  Ayamaru Sertfikasi 

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

September 2018, berlaku s.d. tanggal 1 

September 2022. 

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

November 2020, berlaku s.d. tanggal 22 

November 2025 

 c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11                                       

Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111  Indonesia 

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

Fax. 0251-8333593,  

Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id 

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id 

 e. Direktur : Ir. Akhmad 

 f. Standar : 1) Lampiran 1.1  Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 

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

tanggal 2 Desember 2020 tentang 

Pedoman Pelaksanaan  Penilaian Kinerja 

PHPL. 

2) Lampiran 1.2  Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 

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

tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar 

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 

Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA. 

3) Lampiran 2 Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 

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

tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman 

dan Standar VLK Pada Pemegang Izin dan 

Hak Pengelolaan. 

4) Lampiran 2.2  Keputusan Direktur Jenderal 

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor 

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

http://www.ayamarucertification.wordpress.com/
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tanggal 2 Desember 2020 tentang Standar 

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada 

IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak 

Pengelolaan. 

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

Prasyarat) 

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

3) Dwi Jatmiko S.Hut. (Auditor Ekologi) 

4) Rusmani, BSc.F (Auditor Sosial) 

5) Dadan Darmawan S.Hut  (Auditor Legalitas 

Kayu) 

 h. Pengambil Keputusan : 1) Ir. Akhmad 

2) Dr. Ir. Lukman Yunus 

 
 (2)   IDENTITAS PEMEGANG IUPHHK-HA 

a.  Nama Pemegang Izin/ 

Hak Pengelolaan                      

: PT  Poleko Yubarsons 

b.  Keputusan Menteri 

Kehutanan 

 

 

 

  SK IUPHHK-HA : Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 

962/Kpts-II/1999, Tanggal 14 Oktober 1999.   

  Luas Areal : ± 86.599 Ha 

  Kabupaten/Provinsi : Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara 

c.  Alamat Kantor dan 

Nomor  Telpon : 

 

  Kantor Pusat : Jl. Puri Kencana Rukan Puri Niaga I Blok K7 No. IV,               

Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan,                 

Kotamadya Jakarta Barat 11610 

Telp. (021) 5826259 dan Fax. (021) 58350594 

  Kantor Cabang : Jl. Raya Bastiong No. 89-Ternate 

d.  Nomor Pokok Wajib 

Pajak  (NPWP) 

: 01.651.325.1.942.001 

e.  Surat Izin Usaha 

Perdagangan  (SIUP) 

: 09740-03/PM/1.824.271, tanggal 24 September 2014. 

 

(3)   Komposisi Pemegang Saham 

 

Susunan  Kepengurusan PT Poleko Yubarsons berdasarkan Akta Perubahan terakhir, No. 

160, tanggal 24 Oktober 2012, oleh Notaris Zainuddin Thohir SH.adalah sebagai               

berikut : 
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 PT Poleko Trading Coy :  50 % 

 PT Weinibe Wood Industries  :  40 % 

 Tn. Nugroho Hendarto  :  10 % 

 (4)   Susunan Direksi dan Komisaris 

Susunan pengurus perusahaan berdasarkan Akta Perubahan terakhir, No. 160, tanggal 

24 Oktober 2012, oleh Notaris Zainuddin Thohir SH adalah sebagai berikut : 

 Komisaris  :  

 Komisaris  Utama  : Halimah  

 Komisaris : Nugroho Hendarto 

 Direksi  :  

 Direktur Utama : Jeffry Guntar Basrawy 

 Direktur : Ir. H. Aday Karna Hudaya  

 

(5)   Ringkasan Tahapan 

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Penilikan 

1 Audit Tahap I Bogor, Tanggal 4  s.d. 8 

Oktober 2021 

 Melakukan pengumpulan dokumen dan 

verifikasi dokumen. 

 Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II 

melalui komunikasi telepon dan email. 

 Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HA 

PT Poleko Yubarsons, dinilai dengan bobot 

verifier dengan umur auditi  diatas  5 tahun.  

 Pelaksanaan Penilikan Tahun Ke-3 Kinerja 

PHPL  mengacu pada Keputusan Direktur 

Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari 

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

tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman 

dan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan 

Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada 

Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan 

Hak Pengelolaan. 

2 Koordinasi dengan 

Instansi Kehutanan  

Senin, 11 Oktober 2021 
Virtual Zoom Meeting 

 

 Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku 

Utara dan BPHP Wilayah XIV Ambon perihal 

rencana penilikan ke-3 kinerja PHPL  

IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons yang 

berlokasi Kabupaten Halmahera Selatan, 

Provinsi Maluku Utara. 

 Menggali data dan informasi yang 

diperlukan terkait kinerja PHPL 

Kamis,  14 Oktober 2021 

Virtual Zoom Meeting 

 Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Maluku 

Utara dan BPHP Wilayah XIV Ambon perihal 

telah  selesai dilaksanakan Audit penilikan 

ke-3  kinerja PHPL  IUPHHK-HA PT Poleko 

Yubarsons yang berlokasi Kabupaten 

Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara 
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No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Penilikan 

 Pengumpulan data dan informasi tambahan. 

4 Pertemuan Pembukaan Senin, 11 Oktober 2021 
Virtual Zoom Meeting 

 

 Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian 

rencana pelaksanaan kegiatan Penilikan 

Tahun Ke-3 Kinerja PHPL   

 Penjelasan mengenai metodologi yang akan 

digunakan dalam Penilikan Tahun Ke-3 

Kinerja PHPL. 

 Penetapan Manajemen Representif oleh    

PT Poleko Yubarsons untuk mendampingi 

Tim Auditor dan penandatanganan Berita 

Acara Opening Meeting. 

5 Verifikasi Dokumen dan 

Dokumentasi Bukti Fisik 
lapang 

 

Selasa dan Rabu, 

12 dan 13 Oktober 2021 

Virtual Zoom Meeting 

 Melakukan verifikasi dokumen legal dan 

laporan pelaksanaan kegiatan di masing-

masing aspek, yaitu : prasyarat, produksi, 

ekologi, sosial dan VLK. 

 Wawancara dengan karyawan yang 

bertanggungjawab (PIC) atas seluruh 

kegiatan di lapangan. 

 Melakukan verifikasi terhadap dokumentasi 

bukti fisik lapang (Blok RKT, TPN, TPK 

Hutan, Kantor TUK, batas areal kerja) serta 

kampung di sekitar areal kerja  PT Poleko 

Yubarsons  

 Melakukan klarifikasi setiap ada temuan 

lapangan. 

6 Pertemuan Penutup Kamis,  14 Oktober 2021   

Virtual Zoom Meeting 

 Melengkapi data-data yang belum dipenuhi 

oleh auditi; 

 Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan 

gambaran kinerja PHPL PT Poleko 

Yubarsons; 

 Penandatangan Berita Acara Pertemuan 

Penutup (Closing Meeting)  Penilikan Kinerja 

PHPL. 

8 Pengambilan Keputusan Kantor PT Ayamaru 

Sertifikasi 

Bogor, 2 November 2021 

 

 Hasil Pengambil Keputusan, IUPHHK-HA          

PT Poleko Yubarsons  yang berlokasi di 

Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi 

Maluku Utara  berpredikat “SEDANG” 

dengan nilai kinerja sebesar 68,18 %, tidak 

terdapat verifier dominan yang bernilai 

buruk dan “MEMENUHI” standar verifikasi 

legalitas kayu. 

 Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat 

PHPL yang telah diterbitkan pada tanggal  

15 Agustus 2018 dengan Nomor : 

SPHPL.51/ASERT/LPPHPL-001-IDN 

dinyatakan terpelihara dan berlanjut. 
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(6)   Resume Hasil Penilikan Ke-3  Aspek Prasyarat,  Produksi,  Ekologi dan Sosial  

No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilikan Tahun 
Ke-2 

Nilai Kinerja 
Indikator Penilikan Tahun Ke-

3 

Progres 
Kinerja 
PHPL 

1 PRASYARAT    

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang 
Ijin dan Pemegang Hak 
Pengelolaan 

SEDANG 
 Terdapat dokumen legal 

(Keputusan Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan 
Nomor : 962/Kpts-II/1999, 
tanggal 14 Oktober 1999 
tentang Pembaharuan Hak 
Pengusahaan Hutan PT 
Poleko Yubarsons) dan 
administrasi tata batas 
areal kerja (TBT No. 21 
tahun 1973, TBT No. 29 
tahun 1974, TBT No. 596 
tahun 1992, TBT No. 565 
tahun 1992, TBT No. 739 
tahun 1993,  TBT No. 887 
tahun 1993), namun 
keberadaan dokumen 
tersebut belum tersedia 
seluruhnya di kantor 
lapangan 

 PT Poleko Yubarsons telah 
melaksanakan tata batas 
pada sebagian areal kerja 
yang ditunjukan dengan 
tersedianya dokumen TBT 
No. 29 tahun 1974 (trayek 
A-B), TBT No. 739 tahun 
1993 (trayek B-C), TBT No. 
596 tahun 1992 (trayek D-
E), TBT No. 596 tahun 
1992 (trayek F-G), TBT No. 
596 tahun 1992 (trayek H-
I), TBT No. 29 tahun 1974 
(trayek I-J), TBT No. 29 
tahun 1974 (trayek K-L), 
TBT No. 596 tahun 1992 
(trayek L-M), TBT No. 29 
tahun 1974 (trayek N-O), 
TBT No. 281 tahun 1974 
(trayek P-Q), Surat 
Pernyataan Direktur PT 
Poleko Yubarsons tentang 
kesanggupan 
menindaklanjuti paksanaan 
tata batas areal kerja 

 Tidak terdapat konflik 
terkait batas areal kerja 
dengan pihak lain  : (a)  
Pemegang izin lain (PT 
Telaga Bakti Persada,  PT. 
Erihatu,  PT Wijaya 
Kencana Indonesia dan PT 
Jati Maluku) dan (b) 
Masyarakat, yang 
ditunjukkan dengan 
tersedianya  dokumen :  (i) 
Surat Dukungan dari 
masyarakat (Desa Sum dan 
Desa Sosepe), (ii) 
Mekanisme penyelesaian 
konflik (POS Penyelesaian 
Konflik), (iii) Notulensi 
Sosialisasi visi misi, 
pembukaan RKT (RKT 2020 
Carry Over RKT 2019),  

SEDANG 

 Terdapat dokumen legal 
(Keputusan Menteri Kehutanan 
dan Perkebunan Nomor : 
962/Kpts-II/1999, tanggal 14 
Oktober 1999 tentang 
Pembaharuan Hak 
Pengusahaan Hutan PT Poleko 
Yubarsons) dan administrasi 
tata batas areal kerja (TBT No. 
21 tahun 1973, TBT No. 29 
tahun 1974, TBT No. 596 
tahun 1992, TBT No. 565 
tahun 1992, TBT No. 739 
tahun 1993,  TBT No. 887 
tahun 1993), namun 
keberadaan dokumen tersebut 
(dokumen legal dan 
administrasi tata batas) belum 
seluruhnya terdapat  di kantor 
lapangan 

 PT Poleko Yubarsons telah 
melaksanakan tata batas pada 
sebagian areal kerja yang 
ditunjukan dengan tersedianya 
dokumen TBT No. 29 tahun 
1974 (trayek A-B), TBT No. 
739 tahun 1993 (trayek B-C), 
TBT No. 596 tahun 1992 
(trayek D-E), TBT No. 596 
tahun 1992 (trayek F-G), TBT 
No. 596 tahun 1992 (trayek H-
I), TBT No. 29 tahun 1974 
(trayek I-J), TBT No. 29 tahun 
1974 (trayek K-L), TBT No. 596 
tahun 1992 (trayek L-M), TBT 
No. 29 tahun 1974 (trayek N-
O), TBT No. 281 tahun 1974 
(trayek P-Q), Surat Pernyataan 
Direktur PT Poleko Yubarsons 
tentang kesanggupan 
menindaklanjuti paksanaan 
tata batas areal kerja 

 Tidak terdapat konflik terkait 
batas areal kerja dengan pihak 
lain  : (a)  Pemegang izin lain 
(PT Telaga Bakti Persada,  PT. 
Erihatu,  PT Wijaya Kencana 
Indonesia dan PT Jati Maluku) 
dan (b) Masyarakat, yang 
ditunjukkan dengan 
tersedianya  dokumen :  (i) 
Surat Dukungan dari 
masyarakat (Desa Sum dan 
Desa Sosepe), (ii) Mekanisme 
penyelesaian konflik (POS 
Penyelesaian Konflik), (iii) 
Notulensi Sosialisasi visi misi, 
pembukaan RKT 2021 (RKT 
2021 Carry Over RKT 2020),  
kawasan lindung,  tatabatas 
dan  distribusi dana CSR. 

 Areal kerja PT Poleko 
Yubarsons tidak mengalami 
perubahan fungsi kawasan, 

TETAP 
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kawasan lindung,  
tatabatas dan  distribusi 
dana CSR. 

 areal kerja PT Poleko 
Yubarsons tidak mengalami 
perubahan fungsi kawasan, 
yakni sebagai : Hutan 
Produksi Tetap (HP), Hutan 
Produksi Terbatas  (HPT), 
Hutan Produksi yang dapat 
Dikonversi (HPK), Hutan 
Lindung (HL) dan Areal 
Penggunaan Lain (APL)   

 areal kerja PT Poleko 
Yubarsons tidak terdapat 
izin yang sah di luar sektor 
kehutanan 

yakni sebagai : Hutan Lindung 
(HL), Hutan Produksi Terbatas  
(HPT), Hutan Produksi Tetap 
(HP), Hutan Produksi yang 
dapat Dikonversi (HPK) dan 
Areal Penggunaan Lain (APL)   

 Areal kerja PT Poleko 
Yubarsons tidak terdapat izin 
yang sah di luar sektor 
kehutanan  

 Sebagaimana paparan pada 
verifier 1.1.3. dan Verifier 
1.1.5. diketahui bahwa tidak 
ada konflik (konflik tenurial) 
pada areal kerja PT Poleko 
Yubarsons, dengan demikian 
terkait dengan verifier ini  tidak 
dilakukan diverifikasi 

1.2. Komitmen Pemegang Ijin  SEDANG 
 PT Poleko Yubarsons telah 

menyusun atau memiliki 
visi-misi dan tujuan 
perusahaan  sesuai dengan 
kerangka pengelolaan 
hutan lestari (PHL), yakni 
terkait dengan kelola 
produksi, kelola 
ekologi/lingkungan dan 
kelola sosial dengan segala 
komponen pendukungnya 
secara berkelanjutan 

 PT Poleko Yubarsons telah 
melaksanakan kegiatan 
sosialisasi visi dan misi 
terhadap karyawan (level 
pemegang izin) dan 
sebagian Masyarakat 
sekitar, yakni  di 3 (tiga)  
desa dari 14 (empat belas) 
desa yang terdapat di 
sekitar areal kerja, yang 
dibuktikan dengan 
tersedianya dokumen 
notulensi, dokumentasi dan 
daftar hadir sosialisasi.  
Selain itu telah dibuat 
poster/pamflet yang 
memuat visi dan misi  
sebagai salah satu sarana 
sosialisasi secara informal. 

 Kegiatan pengelolaan 
hutan lestari (PHL) 
sebagian besar sesuai 
dengan visi dan misi yang 
telah dibuat dan 
ditetapkan. Namun 
demikian masih ada 
beberapa kegiatan yang 
belum berjalan atau masih 
dalam proses pemenuhan 
diantaranya : 
pengembangan kualitas 
sumberdaya masyarakat 
sekitar hutan (masyarakat 
binaan) dan ketersediaan 
tenaga teknis PHPL (GANIS 
PHPL) masih belum 
memadai baik secara 
kualitas (belum tersedia 

SEDANG 

 PT Poleko Yubarsons telah 
melaksanakan kegiatan 
sosialisasi visi dan misi 
terhadap karyawan (level 
pemegang izin) dan sebagian 
Masyarakat sekitar, yakni di 4 
(empat)  desa dari 14 (empat 
belas) desa yang terdapat di 
sekitar areal kerja, yang 
dibuktikan dengan tersedianya 
dokumen notulensi, 
dokumentasi dan daftar hadir 
sosialisasi.  Selain itu telah 
dibuat poster/pamflet yang 
memuat visi dan misi  sebagai 
salah satu sarana sosialisasi 
secara informal 

Kegiatan pengelolaan hutan 
lestari (PHL) sebagian besar 
sesuai dengan visi dan misi 
yang telah dibuat dan 
ditetapkan. Namun demikian 
masih ada beberapa kegiatan 
yang belum berjalan atau 
masih dalam proses 
pemenuhan diantaranya : 
pengembangan kualitas 
sumberdaya masyarakat 
sekitar hutan (masyarakat 
binaan) dan ketersediaan 
tenaga teknis PHPL (GANIS 
PHPL) masih belum memadai 

TETAP 
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GANIS PHPL BINHUT) 
maupun kuantitas. 

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

SEDANG 
 PT Poleko Yubarsons belum 

memiliki tenaga teknis 
(GANIS) PHPL Pembinaan 
Hutan (BINHUT)  sesuai 
dengan struktur organisasi 
yang telah dibuat dan 
secara kuantitas (jumlah) 
belum memadai   

 PT Poleko Yubarsons telah 
melaksanakan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan 
(DIKLAT), sebagai salah 
satu bukti adanya upaya 
dan komitmen PT Poleko 
Yubarsons dalam 
meningkatkan kompetensi 
SDM-nya secara periodik. 
Realisasi peningkatan 
kompetensi SDM  < 70% 
(63,64 %) yakni realisasi 
28  personil dari rencana 
yang telah ditetapkan (44 
personil). 

 PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki dokumen 
ketenagakerjaan. 
Ketersediaan dokumen 
tersebut  digunakan 
sebagai acuan dalam 
pengembangan SDM yang 
profesional dan mampu 
mendukung terjaminnya 
pemanfaatan hutan 
produksi secara 
berkelanjutan. 

BAIK 

 Keberadaan Ganis PHPL yang 
dimiliki PT Poleko Yubarsons 
belum tersedia pada setiap 
bidang kegiatan pengelolaan 
hutan sesuai peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku (belum memiliki tenaga 
teknis (GANIS) PHPL 
Pembinaan Hutan /BINHUT) 

 PT Poleko Yubarsons telah 
melaksanakan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan 
(DIKLAT), sebagai salah satu 
bukti adanya upaya dan 
komitmen PT Poleko Yubarsons 
dalam meningkatkan 
kompetensi SDM-nya secara 
periodik. Realisasi peningkatan 
kompetensi SDM  < 70% 
(154,55 %) yakni realisasi 34  
personil dari rencana yang 
telah ditetapkan (26 personil) 

 PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki dokumen 
ketenagakerjaan. Ketersediaan 
dokumen tersebut  digunakan 
sebagai acuan dalam 
pengembangan SDM yang 
profesional dan mampu 
mendukung terjaminnya 
pemanfaatan hutan produksi 
secara berkelanjutan 

NAIK 

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

BAIK 
 PT Poleko Yubarsons telah 

memiliki struktur organisasi 
baru dan job deskripsi yang 
ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Direktur Utama 
PT Poleko Yubarsons No. : 
001/PY/SK-
DIR/PSO/I/2019, tanggal 3 
Januari 2019.  Struktur 
organisasi tersebut telah 
sesuai dengan kerangka 
PHPL 

 Terdapat perangkat dan 
tenaga pelaksana SIM yang 
ditunjuk berdasarkan surat 
penunjukan dari Direktur 
Utama PT Poleko 
Yubarsons (Surat 
Keputusan Direktur Utama 
PT Poleko Yubarsons No. : 
14/PY/SK-
DIR/SIM/III/2018, tanggal 
12 Maret 2018).  
Keberadaan tenaga 
pelaksana SIM tersebut 
masih aktif (bekerja) 

 PT Poleko Yubarsons telah 
membentuk unit kerja SPI 
yang dikukuhkan 
berdasarkan Surat 
Keputusan Direktur Utama 

SEDANG 

 PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki struktur organisasi 
baru dan job deskripsi yang 
ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Direktur Utama PT 
Poleko Yubarsons No. : 
011/PY/SK-DIR/PSO/VIII/2021, 
tanggal 5 Agustus 2021.  
Struktur organisasi tersebut 
telah sesuai dengan kerangka 
PHPL 

 Terdapat perangkat dan 
tenaga pelaksana SIM yang 
ditunjuk berdasarkan surat 
penunjukan dari Direktur 
Utama PT Poleko Yubarsons 
(Surat Keputusan Direktur 
Utama PT Poleko Yubarsons 
No. : 14/PY/SK-
DIR/SIM/III/2018, tanggal 12 
Maret 2018).  Keberadaan 
tenaga pelaksana SIM tersebut 
masih aktif (bekerja) 

 PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki perangkat dan 
sebagian tenaga pelaksana 
SIM milik KemenLHK  
ditetapkan berdasarkan Surat 
Keputusan Direktur PT Poleko 
Yubarsons sebagai 

TURUN 
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PT Poleko Yubarsons, No : 
001/PY/SK-
DIR/PSO/I/2019, tanggal 3 
Januari 2019 tentang 
struktur organisasi dan 
telah ditunjuk 
penanggungjawab SPI 
sesuai Surat Keputusan 
Direktur Utama PT Poleko 
Yubarsons  No. : 
004/PY/SK-DIR/SPI/I/2019, 
tanggal 10 Januari  2019.  
Tetapi belum berjalan 
dengan efektif untuk 
mengontrol seluruh 
tahapan kegiatan PHPL 
Telah dilaksanakan 
sebagian tindak koreksi 
atas rekomendasi hasil 
audit internal sebanyak 15 
item dari 26 item yang 
direkomendasikan (tingkat 
pemenuhan 57,69 %). 

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

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

 Telah dilaksanakan sebagian 
tindak koreksi atas 
rekomendasi hasil audit 
internal sebanyak 7 item dari 
48 item yang 
direkomendasikan (tingkat 
pemenuhan 14,58 %) 

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

SEDANG 
 Auditi telah melaksanakan 

sosialisasi dan memperoleh 
persetujuan terkait aktifitas  
pemanenan  RKT 2020 (CO 
RKT 2019) terhadap 
masyarakat Desa Sum dan 
Desa Wooi, sebagai pemilik 
wilayah. Bukti pelaksanaan 
sosialisai dan persetujuan 
ditunjukkan dengan 
tersedianya Berita Acara 
Sosialisasi yang telah 
ditanda tangani oleh 
perwakilan dari masing-
masing desa   

 Telah terdapat pengakuan 
masyarakat setempat  
terhadap keberadaan 
perusahaan                    
(PT Poleko Yubarsons) dan 
batas areal kerja (8 desa 
dari 14 desa sekitar). 
Sedangkan untuk 
kelanjutan pelaksanaan 
tata batas luar areal kerja 
tahap berikutnya masih 
dalam proses persiapan 

 Telah dilaksanakan 
sosialisasi dan persetujuan 
dalam proses pelaksanaan 
CSR/CD,  terhadap 
Masyarakat di 8 (delapan)  
desa dari 14 (empat belas), 
yang ditunjukkan dengan 
tersedianya Notulensi 
Sosialisasi, daftar hadir 

SEDANG 

 Auditi telah memeperoleh 
pengakuan terkait aktifitas  
pemanenan  RKT 2021 (RKT 
2021 murni & CO RKT 2020) 
terhadap masyarakat Desa 
Fluk, Desa Sum dan Desa 
Wooi, sebagai pemilik wilayah, 
yang ditunjukkan dengan 
tersedianya Berita Acara 
Sosialisasi yang telah ditanda 
tangani oleh perwakilan dari 
masing-masing desa   

 Telah dilaksanakan sosialisasi 
dan persetujuan dalam proses 
pelaksanaan CSR/CD,  
terhadap Masyarakat di 9 
(sembilan) desa dari 14 (empat 
belas), yang ditunjukkan 
dengan tersedianya Notulensi 
Sosialisasi, daftar hadir peserta 
dan bukti serah terima bantuan 

 Terdapat pengakuan dari 
masyarakat setempat (9 desa) 
dari 14 (empat belas) desa 
atas keberadaan kawasan 
lindung, yang ditunjukkan 
dengan tersedianya Notulensi 
Sosialisasi dan daftar hadir 

TETAP 
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peserta dan bukti serah 
terima bantuan 

 Terdapat pengakuan dari 
masyarakat setempat (8 
desa) dari 14 (empat belas) 
desa atas keberadaan 
kawasan lindung.  Hal 
tersebut ditunjukkan 
diantaranya dengan 
tersedianya Notulensi 
Sosialisasi dan daftar hadir 

2 PRODUKSI    

2.1. Penataan areal kerja jangka 
panjang dalam pengelolaan 
hutan lestari  

SEDANG 

 Terdapat dokumen Revisi 
RKUPHHK-HA Berbasis 
Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala 
(IHMB), dan telah disahkan 
melalui Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan nomor : 
SK.1571/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2019, 
tanggal 28 Februari 2019, 
serta tidak terdapat 
peringatan terkait 
pemenuhan kewajiban RKU 

 Penataan areal kerja di 
lapangan (penataan blok 
RKT serta petak) sebagian 
besar 76,69 %   (> 50 %)  
telah sesuai dengan 
dokumen Revisi RKUPHHK-
HA yang disahkan melalui 
Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor : 
SK.1571/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2019, 
tanggal 28 Februari 2019 
atau rencana jangka 
panjangnya 

Kegiatan pemeliharaan 
batas blok dan petak yang 
telah dilakukan oleh PT 
Poleko Yubarsons berupa 
penandaan kembali pada 
batas blok dan petak belum 
di laksanakan secara 
optimal, dimana tidak 
semua batas terlihat dengan 
jelas dan pada beberapa 
lokasi sulit dikenali 
dilapangan, dari 7 contoh uji 
petik lokasi batas blok dan 
petak tebangan, terdapat 2 
lokasi yang tidak terlihat 
jelas di lapangan.  Dengan 
demikian keberadaan tanda 
batas blok dan petak kerja 
hanya 71,43 % (> 50 %) 
yang terlihat dengan jelas di 
lapangan 

SEDANG 

 PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki dokumen Revisi 
RKUPHHK-HA Berbasis 
Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala (IHMB), 
dan telah disahkan melalui 
Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan nomor : 
SK.1571/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/2/2019, 
tanggal 28 Februari 2019, serta 
tidak terdapat peringatan 
terkait pemenuhan kewajiban 
RKU 

 Pelaksanaan Penataan Areal 
Kerja (PAK) oleh PT Poleko 
Yubarsons di lapangan 
(penataan blok RKT serta 
petak) sebagian besar 77,51 %   
(> 50 %)  telah sesuai dengan 
dokumen Revisi RKUPHHK-HA 
yang disahkan melalui 
Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor : 
SK.1571/ MenLHK-PHPL/ UHP/ 
HPL.1/ 2/2019, tanggal 28 
Februari 2019 atau rencana 
jangka panjangnya 

 Kegiatan pemeliharaan batas 
blok dan petak yang telah 
dilakukan oleh PT Poleko 
Yubarsons berupa penandaan 
kembali pada batas blok dan 
petak belum di laksanakan 
secara optimal, dimana tidak 
semua batas terlihat dengan 
jelas dan pada beberapa lokasi 
sulit dikenali dilapangan, dari 8 
contoh uji petik lokasi batas 
blok dan petak tebangan, 
terdapat 3 lokasi yang tidak 
terlihat jelas di lapangan.  
Dengan demikian keberadaan 
tanda batas blok dan petak 
kerja hanya 62,50 % (> 50 %) 
yang terlihat dengan jelas di 
lapangan 

TETAP 

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

BURUK 
- Terdapat data potensi 

tegakan dari hasil kegiatan 
Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala (IHMB) 

SEDANG 

 Terdapat data potensi tegakan 
dari hasil kegiatan Inventarisasi 
Hutan Menyeluruh Berkala 
(IHMB) dan hasil Inventarisasi 

NAIK 
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dan hasil Inventarisasi 
Tegakan Sebelum 
Penebangan (ITSP) tahun   
2019 dan 2020  beserta 
kelengkapan peta 
pendukungnya, namun pada 
kelengkapan peta kerja 
tidak terdapat peta jalur 
survey 

- PT Poleko Yubarsons belum 
memiliki informasi tentang 
riap tegakan dan hanya 
terdapat lokasi PUP untuk  
tipe ekosistem yang ada, 
hingga tahun 2019 tahun 
2020 belum dilakukan 
pengukuran riap dan belum 
dianalisis sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

 Tidak terdapat hasil 
pengukuran Petak Ukur 
Permanen (PUP) tahun 
2019 dan tahun 2020 serta 
auditi belum melakukan 
konsultasi dan kerjasama 
dengan Badan Penelitian 
dan Pengembangan 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan 
sehingga belum bisa 
dijadikan dasar dalam 
perhitungan JTT sendiri 

Tegakan Sebelum Penebangan 
(ITSP) tahun   2020 dan 2021  
beserta kelengkapan peta 
pendukungnya, namun pada 
kelengkapan peta kerja tidak 
terdapat peta jalur survey 

 Terdapat lokasi Petak Ukur 
Permanen (PUP) pada RKT 
tahun 2021 sesuai Revisi 
RKUPHHK-HA periode 2013-
2022 dan hingga penilikan 
tahun ke-3 ini kegiatan 
operasional RKT 2021 masih 
berlangsung serta akan 
dilakukan pengukuran pada 
RKT 2022 dengan melakukan 
konsultasi dan kerjasama 
dengan Badan Inovasi, 
Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan sehingga belum 
bisa dijadikan dasar dalam 
perhitungan JTT sendiri 

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan 
sistem silvikultur untuk 
menjamin regenerasi  hutan 

SEDANG 
- PT Poleko Yubarsons telah 

memiliki dokumen 
Procedure Operating 
Standard (POS) atau SOP 
untuk tahapan kegiatan 
silvikultur Tebang Pilih 
Tanam Indonesia (TPTI) 
dan Tebang Habis 
Permudaan Buatan (THPB) 
yang di sahkan oleh  
Direktur Utama dan isinya 
sesuai dengan pedoman 
pelaksanaan atau ketentuan 
teknis dan tidak terdapat 
ada perubahan/revisi, 
namun dalam dokumen 
POS/SOP tersebut tidak 
tersedia POS Penyiapan 
lahan dan penanaman untuk 
silvikultur THPB 

- PT Poleko Yubarsons telah 
berupaya melakukan 
implementasi  Procedure 
Operating Standard (POS) 
atau Standard Operating 
Procedure (SOP) sebagian 
besar tahapan sistem 
silvikultur TPTI dan THPB, 
namun terdapat  beberapa 
kegiatan yang 
pelaksanaannya belum 
optimal atau terdapat 
kegiatan yang tidak tercapai 
100% terutama dalam 
kgiatan produksi yang 
hanya mencapai 33,31 % 
dan hanya sebagian 

SEDANG 

 PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki dokumen Procedure 
Operating Standard (POS) atau 
SOP untuk tahapan kegiatan 
silvikultur Tebang Pilih Tanam 
Indonesia (TPTI) dan Tebang 
Habis Permudaan Buatan 
(THPB) Teknik Silvikultur 
Intensif/SILIN yang di sahkan 
oleh  Direktur Utama dan 
isinya sesuai dengan pedoman 
pelaksanaan atau ketentuan 
teknis dan terdapat 
perubahan/revisi, namun tidak 
semua tahapan implementasi 
silvikultur THPB Teknik 
Silvikultur Intensif/SILIN 
dilaksanakan dan implementasi  
Procedure Operating Standard 
(POS) atau Standard Operating 
Procedure (SOP) sebagian 
besar tahapan sistem silvikultur 
TPTI dan THPB,  terdapat  
beberapa kegiatan yang 
pelaksanaannya belum optimal 
atau terdapat kegiatan yang 
tidak tercapai 100% terutama 
dalam kegiatan produksi yang 
hanya mencapai 41,81 % dan 
hanya sebagian POS/SOP 
tahapan sistem silvikultur yang 
terimplementasikan dengan 
baik 

 Terdapat pohon inti setelah 
kegiatan pemanenan RKT 2020 
dan pohon yang disisakan 

TETAP 
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POS/SOP tahapan sistem 
silvikultur yang 
terimplementasikan dengan 
baik 

- Terdapat pohon inti setelah 
kegiatan pemanenan RKT 
2019 dan pohon yang 
disisakan (tidak ditebang) 
dari jenis-jenis komersial 
yang tersebar merata dalam 
jumlah yang (dengan 
mempertimbangkan 
kemampuan riap 
pertumbuhan setempat) 
mampu menjamin 
terjadinya kelestarian 
pemanenan hasil pada 
rotasi ke-2 rata-rata sebesar 
17,46 (17 - 24) pohon /Ha 

 Terdapat pohon 
permudaan tingkat tiang 
setelah kegiatan 
pemanenan RKT 2019 dari 
jenis-jenis komersial yang 
tersebar merata dalam 
jumlah yang (dengan 
mempertimbangkan 
kemampuan riap 
pertumbuhan tegakan 
setempat) mampu 
menjamin kelestarian 
pemanenan hasil pada 
rotasi ke-3  rata-rata 
sebanyak 618 (> 100) 
batang tiang/Ha 

(tidak ditebang) dari jenis-jenis 
komersial yang tersebar 
merata dalam jumlah yang 
(dengan mempertimbangkan 
kemampuan riap pertumbuhan 
setempat) mampu menjamin 
terjadinya kelestarian 
pemanenan hasil pada rotasi 
ke-2 rata-rata sebesar 41 (> 
25) pohon /Ha 

 Terdapat pohon permudaan 
tingkat tiang setelah kegiatan 
pemanenan RKT 2020 dari 
jenis-jenis komersial yang 
tersebar merata dalam jumlah 
yang (dengan 
mempertimbangkan 
kemampuan riap pertumbuhan 
tegakan setempat) mampu 
menjamin kelestarian 
pemanenan hasil pada rotasi 
ke-3  rata-rata sebanyak 715 
(> 100) batang tiang/Ha 

 PT Poleko Yubarsons telah 
melaksanakan kegiatan THPB 
Teknik Silvikultur 
Intensif/SILIN, namun 
pelaksanaannya belum sesuai 
dengan tahapan kegiatan yang 
tertuang dalam Peraturan 
Menteri KLHK Nomor P8 Tahun 
2021 Lampiran 11dan Revisi 
RKUPHHK-HA periode 2013-
2022 

 PT Poleko Yubarsons pada 
pelaksanaan RKT 2020 telah 
berupaya melakukan 
implementasi tahapan 
silvikultur THPB Teknik 
Silvikultur Intensif/SILIN sesuai 
RKUPHHK-HA, namun hanya 
sebagian tahapan yang telah 
dilaksanakan yaitu kegiatan 
pengadaan bibit dan 
penanaman, dengan realisasi 
rata-rata 65 % 

2.4. Ketersediaan dan penerapan 
teknologi ramah lingkungan 
untuk pemanfaatan 

SEDANG 
- Tersedia Procedure 

Operating Standard (POS) 
atau Standar Operasi 
Prosedur (SOP) Pemanenan 
Hutan Ramah Lingkungan 
dengan nomor : POS-
02/PY/PROD-RIL/2017, 
untuk seluruh kegiatan 
pengelolaan hutan dan 
isinya sudah sesuai dengan 
karateristik kondisi areal 
kerja PT. Poleko Yubarsons 
dan belum mengacu pada 
Peraturan Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari Nomor : 
P.9/PHPL/SET/KUM.1/11/20
18 tentang pedoman 
penerapan Teknik 
Pemanenan Berdampak 
Rendah (Reduced Impact 
Logging/RIL). 

SEDANG 

 Tersedia Procedure Operating 
Standard (POS) atau Standar 
Operasi Prosedur (SOP) 
Pemanenan Hutan Ramah 
Lingkungan dengan nomor : 
POS-02/PY/PROD-RIL/2021, 
untuk seluruh kegiatan 
pengelolaan hutan dan isinya 
sudah sesuai dengan 
karateristik kondisi areal kerja 
PT. Poleko Yubarsons dan 
telah mengacu pada Peraturan 
Menteri KLHK Nomor P8 Tahun 
2021. 

 Terdapat upaya 
implementasi/penerapan  
Procedure Operating Standard 
(POS) pemanenan hutan 
ramah lingkungan (RIL) 
tahapan sistem silvikultur TPTI 
dan THPB oleh PT Poleko 
Yubarsons untuk kegiatan 

TETAP 
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- Terdapat upaya PT. Poleko 
Yubarsons melakukan 
implementasi/penerapan  
Procedure Operating 
Standard (POS) pemanenan 
hutan ramah lingkungan 
(RIL) tahapan system 
silvikultur TPTI dan THPB 
untuk kegiatan pengelolaan 
hutan dari tahap kegiatan 
perencanaan, pemanenan, 
pemeliharaan dan K3 serta 
pasca pemanenan pada 
areal hutannya, namun 
terdapat beberapa kegiatan 
yang belum dilakukan atau 
belum optimal dalam 
pelaksanaannya   

- Tingkat kerusakan tegakan 
tinggal rata-rata setelah 
pemanenan untuk semua 
tingkat permudaan (semai, 
pancang, tiang, pohon inti) 
setelah kegiatan 
pemanenan pada blok RKT 
2019 rata-rata adalah  
9,35 % ( < 15 % %) 

 Faktor Eksploitasi (FE) 
pada areal bekas tebangan 
RKT 2019 adalah 0,93, 
namun realisasi masih 
banyak terdapat sisa kayu 
hasil kegiatan trimming di 
TPn dan tunggak-tunggak 
pohon hasil kegiatan 
penebangan yang masih 
cukup tinggi dan kayu hasil 
trimming tidak dapat 
dimanfaatkan 

pengelolaan hutan dari tahap 
kegiatan perencanaan, 
pemanenan, pemeliharaan dan 
K3 serta pasca pemanenan 
pada areal hutannya, namun 
terdapat beberapa kegiatan 
yang belum dilakukan atau 
belum optimal dalam 
pelaksanaannya 

 Tingkat kerusakan tegakan 
tinggal rata-rata setelah 
pemanenan untuk semua 
tingkat permudaan (semai, 
pancang, tiang, pohon inti) 
setelah kegiatan pemanenan 
pada blok RKT 2020 rata-rata 
adalah  20,94 % 

 Faktor Eksploitasi (FE) pada 
areal bekas tebangan RKT 
2020 adalah 0,77, namun 
realisasi masih banyak terdapat 
sisa kayu hasil kegiatan 
trimming di TPn dan tunggak-
tunggak pohon hasil kegiatan 
penebangan yang masih cukup 
tinggi dan kayu hasil trimming 
tidak dapat dimanfaatkan 

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

SEDANG 
- PT Poleko Yubarsons telah 

memiliki dokumen 
RKTUPHHK-HA Tahun 2019 
dan RKTUPHHK-HA Tahun 
2020 & Sisa RKTUPHHK-HA 
Tahun 2019 (Carry Over)  
secara lengkap yang disusun 
berdasarkan dokumen Revisi 
RKUPHHK-HA Periode Tahun 
2013-2022 berbasis IHMB 
dan disahkan oleh pejabat 
yang berwenang, melalui 
Keputusan Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Maluku 
Utara 

- PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki peta kerja tahun 
2019 dan peta kerja tahun 
2020 & CO RKT 2019 dan 
telah sesuai dengan peta 
dokumen RKT/Revisi RKU 
yang disahkan oleh pejabat 
yang berwenang yang 
menggambarkan areal yang 
boleh ditebang / dipanen / 
dimanfaatkan / dipelihara 
beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan 
lindung, namun tidak 
terdapat lokasi areal yang 

SEDANG 

 PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki dokumen RKTUPHHK-
HA Tahun 2020 & Sisa 
RKTUPHHK-HA Tahun 2019 
(Carry Over)  serta RKTUPHHK-
HA Tahun 2021 & Sisa 
RKTUPHHK-HA Tahun 2020 
(Carry Over) secara lengkap 
yang disusun berdasarkan 
dokumen Revisi RKUPHHK-HA 
Periode Tahun 2013-2022 
berbasis IHMB dan disahkan 
oleh pejabat yang berwenang, 
melalui Keputusan Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi 
Maluku Utara 

 PT Poleko Yubarsons telah 
memiliki peta kerja peta kerja 
tahun 2020 & CO RKT 2019 
serta peta kerja peta kerja 
tahun 2021 & CO RKT 2020 
yang telah sesuai dengan peta 
dokumen Revisi RKUPHHK-HA 
Periode 2013-2022 yang 
disahkan oleh pejabat yang 
berwenang yang 
menggambarkan areal yang 
boleh ditebang / dipanen / 
dimanfaatkan / dipelihara 

TETAP 
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ditanam 
- implementasi peta kerja 

berupa penandaan pada 
sebagian besar (55,56 %)  
pada batas blok tebangan/ 
dipanen/ dimanfaatkan/ 
ditanam/ dipelihara beserta 
areal yang ditetapkan 
sebagai kawasan lindung 

- Realisasi volume tebangan 
pada RKT 2019 dan RKT 
2020 & CO RKT 2019 adalah 
sebesar 33,31 % dari 
rencana tebangan tahunan 
pada lokasi yang sesuai 
dengan RKT yang disahkan 
serta tidak melebihi luas 
yang direncanakan 

beserta areal yang ditetapkan 
sebagai kawasan lindung, 
namun tidak terdapat lokasi 
areal yang ditanam 

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

- Realisasi volume tebangan pada 
RKT 2020 & CO RKT 2019 
adalah sebesar 42,32 % dari 
rencana tebangan tahunan 
pada lokasi yang sesuai dengan 
RKT yang disahkan serta tidak 
melebihi luas yang 
direncanakan , hal tersebut 
dikarenakan perpindahakan 
base camp dan pembuatan 
sarana prasana baru seperti 
jalan angkutan kayu untuk 
kegiatan operasional dan 
kondisi pandemi di Indonesia 
yang membatasi pergerakan 
manusia. 

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

BURUK 
- Kondisi kesehatan finansial 

yatu likuiditas, solvabilitas 
dan rentabilitas, selama 
periode tahun 2019 tidak 
dapat diketahui dan laporan 
penatausahaan keuangan 
tidak memenuhi kaidah 
akuntansi serta belum 
berdasarkan Laporan 
Keuangan yang berpedoman 
pada Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 
P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/
10/2019 tanggal 17 Oktober 
2019 tentang Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan 
Hutan Produksi   

- Realisasi alokasi dana pada 
periode tahun 2019 dan 
tahun 2020 hanya mencapai 
42,53 %  dari kebutuhan 
kelola hutan yang 
seharusnya dan 
penataanusahaan keuangan 
yang tidak baik sehingga 
mengakibatkan 
penganggaran keuangan 
yang tidak cermat dan tidak 
sesuai tata waktu, serta 
berdasarkan pada laporan 
penatausahaan keuangan 
yang sesuai dengan 
Pedoman Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan 
Hutan Produksi (yang telah 
diaudit oleh akuntan publik) 

- Alokasi dana untuk seluruh 
bidang kegiatan RKT tahun 

BURUK 

 Kondisi kesehatan finansial 
yatu likuiditas, solvabilitas dan 
rentabilitas, selama periode 
tahun 2020 tidak dapat 
diketahui dan laporan 
penatausahaan keuangan tidak 
memenuhi kaidah akuntansi 
serta belum berdasarkan 
Laporan Keuangan yang 
berpedoman pada Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 
P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10
/2019 tanggal 17 Oktober 2019 
tentang Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi 

 Realisasi alokasi dana pada 
periode tahun 2020 hanya 
mencapai 39,03 %  dari 
kebutuhan kelola hutan yang 
seharusnya dan 
penataanusahaan keuangan 
yang tidak baik sehingga 
mengakibatkan penganggaran 
keuangan yang tidak cermat 
dan tidak sesuai tata waktu, 
serta tidak berdasarkan pada 
laporan penatausahaan 
keuangan yang sesuai dengan 
Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi 
(yang telah diaudit oleh 
akuntan publik) 

 Alokasi dana untuk seluruh 
bidang kegiatan RKT tahun 
2020 adalah tidak proporsional 
dimana selisih antara proporsi 
biaya tertinggi dan terendah 
adalah sebesar 61,29 %, dan 

TETAP 
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2019 dan tahun 2020 adalah 
tidak proporsional dimana 
selisih antara proporsi biaya 
tertinggi dan terendah 
adalah sebesar 56,85 %, 
dan data tersebut juga 
belum berasal dari laporan 
keuangan perusahaan yang 
diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik atau  disusun tidak  
mengikuti Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 
P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/
10/2019 tanggal 17 Oktober 
2019 tentang Pelaporan 
Keuangan Pemanfaatan 
Hutan Produksi 

- Realisasi pendanaan 
kegiatan teknis di lapangan 
kurang optimal terlihat 
dalam likuiditasnya yang 
hanya mencapai  42,53 %  
dan belum didasarkan pada 
tata kelola keuangan yang 
baik sehingga belum dapat 
memberikan gambaran yang 
optimal dalam pembiayaan 
kegiatan teknis kehutanan, 
oleh karenanya terdapat 
kegiatan yang belum sesuai 
dengan tata waktu tahapan 
kegiatan yang telah 
direncanakan 

- Realisasikan modal 
pelaksanaan kegiatan 
pembinaan hutan dan 
perlindungan hutan dalam 
tahun 2019 dan tahun 2020 
oleh PT. Poleko Yubarsons 
adalah 82,91 %, namun 
realisasi tersebut belum bisa 
menggambarkan realisasi 
biaya yang sesungguhnya 
karena laporan 
penatausahaan keuangan 
yang disajikan belum sesuai 
dengan peraturan 

- Realisasi pelaksanaan 
kegiatan fisik 
penanaman/pembinaan 
hutan pada RKT tahun 2019 
dan tahun 2020 oleh PT. 
Poleko Yubarsons adalah 
rata-rata sebesar 86,94 % 
dari yang telah 
direncanakan, namun 
banyak tanaman yang mati 
akibat kurangnya 
pemeliharaan yang 
dilakukan oleh perusahaan   

data tersebut juga belum 
berasal dari laporan keuangan 
perusahaan yang diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik atau  
disusun tidak  mengikuti 
Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.71/MenLHK/Setjen/Kum.1/10
/2019 tanggal 17 Oktober 2019 
tentang Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi 

 Realisasi pendanaan kegiatan 
teknis di lapangan kurang 
optimal terlihat dalam 
likuiditasnya yang hanya 
mencapai  39,03 %  dan belum 
didasarkan pada tata kelola 
keuangan yang baik sehingga 
belum dapat memberikan 
gambaran yang optimal dalam 
pembiayaan kegiatan teknis 
kehutanan, oleh karenanya 
terdapat kegiatan yang belum 
sesuai dengan tata waktu 
tahapan kegiatan yang telah 
direncanakan 

 Realisasikan modal 
pelaksanaan kegiatan 
pembinaan hutan dan 
perlindungan hutan dalam 
tahun 2020 oleh PT. Poleko 
Yubarsons adalah 82,58 %, 
namun realisasi tersebut belum 
bisa menggambarkan realisasi 
biaya yang sesungguhnya 
karena laporan penatausahaan 
keuangan yang disajikan belum 
sesuai dengan peraturan 

- Realisasi pelaksanaan kegiatan 
fisik penanaman/pembinaan 
hutan pada RKT tahun 2020 
oleh PT. Poleko Yubarsons 
adalah rata-rata sebesar 
80,22 % dari yang telah 
direncanakan, namun persen 
tumbuhnya rendah, akibat 
kurangnya pemeliharaan yang 
dilakukan oleh perusahaan 

3. EKOLOGI    

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

SEDANG 

 Luas keseluruhan areal  
yang dialokasikan untuk 
kawasan dilindungi adalah 
6.187 ha atau 7,15 % dari 
total areal konsesinya. 
Kawasan lindung itu sendiri 

SEDANG 

 Luas keseluruhan areal  yang 
dialokasikan untuk kawasan 
dilindungi adalah 6.599 ha atau 
7,62% dari total areal 
konsesinya, dengan jenis 
kawasan lindung antara lain: 

TETAP 
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ditetapkan dengan 
berbagai pertimbangan 
antara lain: kecukupan 
luas, kondisi biofisik serta 
kondisi spesifiknya. Jenis 
kawasan lindung dimaksud 
adalah: Buffer Zone Hutan 
lindung, Sempadan Sungai, 
Kawasan Pelestarian 
Plasma Nutfah dan 
Sempadan Pantai 

 Panjang batas kawasan 
lindung yang sudah 
terealisasi dilapangan 
adalah sepanjang 161,60 
km atau 58,51 % dari total 
panjang yang harus 
dilakukan penandaan batas 
mengacu pada dokumen 
Revisi RKUPHHK-HA 
Periode Tahun 2013 - 
2022. 

 Kondisi kawasan lindung 
yang masih berhutan 
seluas 4.247 ha (68,64%),  
Sedangkan sisanya berupa  
belukar muda dan semak 
925 ha (14,95%),  kebun 
760 ha (12,28%) dan 
tanah terbuka 255 ha 
(4,12%. 

 Terdapat gangguan 
tehadap kawasan lindung 
berupa perambahan/claim 
areal, pembalakan liar 
(illegal logging) dan 
perburuan satwa liar. Hal 
ini menggambarkan bahwa 
belum seluruh stakeholders 
terutama masyarakat 
sekitar areal konsesi 
mengakui terhadap 
keberadaan kawasan 
lindung yang ada di konsesi 
auditi 

- Terdapat laporan hasil 
kegiatannya pengelolaan 
terhadap kawasan dilindungi 
hasil tata ruang, namun 
kegiatan pengelolaan yang 
dilakukan belum 
menggambarkan kegiatan 
pengelolaan kawasan 
dilindungi secara lengkap 
sesuai dokumen RKL.  

Buffer Zone Hutan Lindung, 
Kawasan Pelestarian Plasma 
Nutfah, Sempadan Sungai, dan 
Sempadan Pantai.  Kawasan 
lindung telah ditetapkan 
dengan berbagai pertimbangan 
baik dari kecukupan proporsi 
luasan, kondisi biofisik serta 
kondisi spesifiknya. 

 Panjang batas kawasan lindung 
yang sudah terealisasi 
dilapangan adalah sepanjang 
170,10 km atau 61,59% dari 
total panjang yang harus 
dilakukan penandaan batas 
mengacu pada dokumen Revisi 
RKUPHHK-HA Periode Tahun 
2013 – 2022, dengan realisasi 
penandaan kawasan lindung 
sesuai perkembangan blok 
berjalan. 

 Berdasarkan Peta Citra Landsat 
Tahun 2021, kondisi kawasan 
lindung yang masih berhutan 
seluas 4.476 ha (67,83%),  
sedangkan sisanya berupa 
areal tidak berhutan adalah 
seluas 2.123 ha (32,17%).  
Berdasarkan laporan kegiatan 
perlindungan dan pengamanan 
hutan terkonfirmasi bahwa 
masih terdapat gangguan 
hutan walaupun masuk dalam 
kategori skala kecil. 

 Unit manajemen telah 
melakukan kegiatan sosialisasi 
mengenai keberadaan kawasan 
lindung yang ada di dalam 
konsesi kepada masyarakat, 
namun dari berita acara yang 
dimuat belum menggambarkan 
pengakuan dari seluruh 
stakeholders terutama 
masyarakat sekitar areal 
konsesi terhadap keberadaan 
kawasan lindung yang ada di 
konsesi auditi.  Dalam 
implementasinya masih 
terdapat gangguan tehadap 
kawasan lindung berupa 
perambahan/kaim areal, 
pembalakan liar (illegal 
logging) dan perburuan satwa 
liar. 

 Audit telah menyusun prosedur 
mengenai pengelolaan 
terhadap kawasan lindung, 
namun belum mewakili untuk 
semua jenis kawasan lindung 
sesuai penataan areal pada 
dokumen RKUPHHK-HA.  
Tersedia laporan hasil 
implementasi kegiatan 
pengelolaan terhadap sebagian 
kawasan lindung, yang 
dituangkan dalam laporan 
pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan 
semesteran.  
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3.2. Perlindungan dan Pengamanan 
Hutan 

SEDANG 

 Terdapat prosedur sebagai 
acuan pelaksanaan 
kegiatan perlindungan 
hutan dimana prosedur 
tersebut sudah memiliki 
legalitas dan terdapat 
langkah-langkah dalam 
perlindungan hutan sesuai 
dengan jenis-jenis 
gangguan yang ada, serta 
terdapat pendekatan-
pendekatan persuasif-
partisipatif, edukatif dan 
represif. 

 Ketersediaan jenis dan 
jumlah sarana prasarana 
untuk perlindungan hutan 
terutama untuk 
penanganan kebakaran 
hutan dan lahan belum 
memadai sebagaimana 
ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. 
P.32/Menlhk/ 
Setjen/Kum.1/3/2016. 

 Tersedia  sumber daya 
manusia  untuk 
penanganan perlindungan 
hutan yang terdiri dari 2 
orang satpam yang di 
bantu oleh  1 orang 
personil polisi dan 1 orang 
dari TNI, 2  regu inti RPK 
yang berjumlah 30 orang. 
Ketersediaan sumber daya 
manusia  untuk 
penanganan kebakaran 
hutan, jumlah  Regu Inti 
pemadam kebakaran hutan 
dan lahan  sudah sesuai 
dengan Permen LHK No. 
P.32/MenLHK 
/Setjen/Kum.1/3 /2016, 
namun kualifikasinya belum 
sesuai dengan ketentuan 
terebut.  

- Kegiatan perlindungan 
sudah belum dilakukan 
secara maksimum, baik 
melalui tidakan 
preemptif/preventif/ represif 
sesuai dengan tingkat 
gangguan yang ada. 
Kegiatan yang dilakukan 
hanya  bersifat preventif 
saja.  Wilayah implementasi 
perlindungan gangguan 
hutan belum mencakup 
seluruh areal. Kegiatan 
perlindungan lebih 
cenderung pada 
pengamanan aset aset 
perusahaan, sementara 
perlindungan terhadap aset 
aset negara (hutan) masih 
kurang. Hal ini disebabkan 
terbatasnya sarana 

SEDANG 

 Terdapat prosedur sebagai 
acuan pelaksanaan kegiatan 
perlindungan dan pengamanan 
hutan, dimana prosedur 
tersebut sudah memiliki 
legalitas dan terdapat langkah-
langkah dalam perlindungan 
hutan sesuai dengan jenis-jenis 
gangguan yang ada, serta 
terdapat pendekatan-
pendekatan persuasif-
partisipatif, edukatif dan 
represif. 

 Tersedia sarana prasarana 
perlindungan dan pengamanan 
hutan, namun khusus sarana 
prasarana pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan 
secara jenis dan jumlah belum 
seluruhnya memadai 
sebagaimana ketentuan yang 
berlaku. 

 Tersedia personel untuk 
penanganan perlindungan 
hutan, terdiri dari 2 orang 
satpam yang di bantu oleh 1 
orang personil polisi dan 1 
orang dari TNI, serta 2 regu 
inti pemadam kebakaran hutan 
dan lahan yang berjumlah 30 
orang.  Ketersediaan personel 
penanganan kebakaran hutan 
dan lahan secara jumlah regu 
sudah sesuai aturan, namun 
secara kualifikasinya belum 
seluruhnya sesuai dengan 
peraturan yang berlaku.  

 Kegiatan implementasi 
terhadap prosedur 
perlindungan dan pengamanan 
hutan belum dilakukan secara 
maksimum, dikarenakan 
keterbatasan sarana prasarana 
dan sumber daya manusianya, 
kegiatan yang dilakukan masih 
bersifat preventif, dan wilayah 
implementasi perlindungan 
hutan terhadap gangguan 
belum mencakup seluruh areal 
konsesi. 

TETAP 
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prasarana pendukung 
maupun sumber daya 
manusianya. 

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

SEDANG 

 Tersedia prosedur sebagai 
acuan kerja untuk 
pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
akibat pengusahaan hutan, 
namun demikian proserdur 
yang tersedia belum 
mencakup seluruh dampak 
yang akan timbul akibat 
pengusahaan hutan seperti 
belum tersedianya 
prosedur untuk 
pengelolaan dan 
pemantauan  limbah B3 
dan Domestik serta 
pemantauan kualitas  air. 

 Sarana prasarana yang 
tersedia untuk kegiatan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
belum seluruhnya sesuai 
dengan yang 
dipersyaratkan dalam RKL 
dan RPL, antara lain: 
pembuatan plot 
pengamatan laju erosi rosi 
yang tersedia belum 
mewakili kondisi laju 
erosi yang terjadi akibat 
pengusahaan hutan, 
belum memiliki perlatan 
untuk pematauan 
parameter lingkungan, 
dan sarana untuk 
pengelolaan limbah cair B3 
belum dibuat secara 
permanen sesuai dengan 
ketentuan. 

 Terdapat lembaga yang 
bertanggung jawab untuk 
pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
dengan jumlah personil 
sebanyak 3 orang.  
Ketersediaan personil untuk 
pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air 
belum sesuai dengan 
ketentuan. 

 Terdapat implementasi 
kegiatan pengelolaan 
dampak terhadap tanah 
dan air, namun kegiatan 
pengelolaan belum 
dilakukan sepenuhnya 
mengacu pada dokumen 
RKL.  Beberapa kegiatan 
yang belum dilakukan 

SEDANG 

 Tersedia prosedur sebagai 
acuan kerja untuk pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap 
tanah dan air akibat 
pengusahaan hutan, namun 
prosedur yang tersedia belum 
mencakup seluruh dampak 
yang akan timbul akibat 
pengusahaan hutan, seperti 
belum tersedianya prosedur 
untuk pengelolaan dan 
pemantauan terhadap limbah 
B3 dan limbah domestik serta 
pemantauan kualitas air 
sungai. 

 Sarana prasarana yang 
tersedia untuk kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air 
belum seluruhnya sesuai 
dengan yang dipersyaratkan 
dalam RKL dan RPL, antara 
lain: jumlah dan sebaran plot 
pengamatan laju erosi yang 
tersedia belum mewakili pada 
masing-masing kondisi akibat 
pengusahaan hutan, belum 
memiliki sarana untuk 
pemantauan parameter 
lingkungan, serta sarana untuk 
pengelolaan limbah B3 yang 
dibuat secara permanen sesuai 
dengan ketentuan. 

 Terdapat personel yang secara 
operasional bertanggung jawab 
untuk pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan 
air.  Namun secara ketentuan 
teknis ketersediaan personel 
untuk pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air 
belum sesuai dengan aturan. 

 Terdapat implementasi 
kegiatan pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air, namun 
kegiatan pengelolaan belum 
dilakukan sepenuhnya 
mengacu pada dokumen RKL.  
Beberapa kegiatan yang belum 
dilakukan secara maksimal 
antara lain: pengelolaan blok 
yang sudah selesai dilakukan 
penebangan (areal bekas jalan 
sarad dan TPn), pada beberapa 
tempat tertentu di jalan utama 
belum dibuat sodetan dan 
beberapa saluran belum di 
pasang sedimen trap dan 
belum tersedia sarana 
prasarana tempat pengelolaan 
limbah B3 sesuai dengan 
ketentuan. 

TETAP 
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secara maksimal antara 
lain: pengelolaan blok yang 
sudah selesai dilakukan 
penebangan belum 
seluruhnya dilakukan 
pengelolaan terutama pada 
bekas jalan sarad dan TPn, 
pada beberapa tempat 
tertentu di jalan utama 
belum dibuat sodetan dan 
beberapa saluran belum di 
pasang sedimen trap dan 
tempat penyimpanan 
limbah B3 belum di buat 
sesuai ketentuan (belum 
memiliki ijin). 

 Kegiatan pemantauan 
dampak terhadap tanah 
dan air belum seluruhnya 
dilakukan sesuai dengan 
yang dipersyaratkan dalam 
RPL antara lain: belum 
melakukan pengujian 
kualitas air sungai dan 
Parameter Lingkungan 
(suhu, kelembaban dan 
curah hujan) serta lokasi 
pemantauan laju erosi 
hanya di buat pada tempat 
tertentu saja, yaitu hanya 
di jalan sarad sedangkan di 
bekas TPn dan areal 
terbuka lainnya belum 
dilakukan. 

- Terdapat dampak akibat 
adannya kegiatan 
pengsahaan hutan namun 
dampak yang timbul tidak 
mengindikasikan  terjadinya 
dampak yang besar dan 
penting terhadap tanah dan 
air. 

 Kegiatan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air belum 
seluruhnya dilakukan sesuai 
dengan yang dipersyaratkan 
dalam RPL antara lain: belum 
melakukan pengujian kualitas 
air sungai dan parameter 
lingkungan (suhu, kelembaban 
dan curah hujan), serta lokasi 
plot pemantauan laju erosi 
belum mewakili pada seluruh 
kondisi areal terbuka yang 
rawan erosi. 

 Dari hasil evaluasi tidak 
terdapat dampak besar dan 
penting terhadap tanah dan air 
akibat adanya kegiatan 
pengusahaan hutan, namun 
potensi dampak yang timbul 
belum dapat di evaluasi semua 
karena secara implementasi 
belum seluruhnya sesuai 
dengan arahan pada dokumen 
RPL. 

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

SEDANG 

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

 Informasi mengenai jenis 
jenis flora maupun fauna 
dilindungi yang tersedia 
belum menggambarkan jenis 
dilindungi yang terdapat di 

SEDANG 

 Dalam prosedur yang tersedia, 
metoda inventarisasi dan 
identifikasi untuk jenis flora 
dan fauna dilindungi masih 
bersifat umum, sehingga 
belum menjelaskan dan 
menggambarkan metodologi 
kegiatan inventarisasi dan 
identifikasi untuk seluruh jenis-
jenis yang dilindungi dan/atau  
langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang 
terdapat di areal konsesinya, 
serta prosedur tersebut belum 
mengacu pada peraturan yang 
berlaku. 

 Implementasi kegiatan 
inventarisasi dan identifikasi 
flora dan fauna belum 
menyeluruh pada seluruh 
kawasan lindung dan kawasan 
produksi, sehingga informasi 
mengenai sebaran jenis flora 
dan fauna dilindungi dan/atau 
langka, jarang dan terancam 
punah belum dapat 

TETAP 
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seluruh areal konsesi 
auditi, mengingat kegiatan 
identifikasi baru dilakukan 
pada dua lokasi kawasan 
lindung. 

teridentifikasi untuk seluruh 
areal konsesi auditi. 

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 

 Prosedur yang dijadikan 
acuan dalam  pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan flora 
dilindungi dan/atau  
langka, jarang, terancam 
punah dan endemik adalah  
prosedur Pengelolaan Flora 
Dilindungi (POS-
21/PY/BINHUT-KELOLA-
FLORA/2016).  Prosedur 
yang tersedia belum 
menjadikan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
Dan Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor 
P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 
12/2018 sebagai salah satu 
referensinya. 

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

- Adanya gangguan terhadap 
kondisi species flora dilindungi 
secara langsung maupun 
tidak langsung dapat 
menyebabkan adanya 
tekanan terhadap kondisi 
spesies flora dilindungi. 
Terdapat upaya yang 
dilakukan auditi untuk 
menekan ganguan tersebut 
belum dilakukan secara 
maksimal, kegiatan 
perlindungan yang dilakukan 
masih terbatas pada upaya 
pemasangan papan 
larangan dan himbauan 
saja. 

SEDANG 

 Tersedia prosedur mengenai 
pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan flora dilindungi, 
namun prosedur yang tersedia 
masih pada tingkat/skala 
habitat, belum mengatur pada 
jenis kegiatan pengelolaan dan 
monitoring secara khusus 
untuk setiap spesies yang ada 
di dalam areal konsesi sesuai 
hasil identifikasi yang telah 
dilakukan. 

 Kegiatan pengelolaan flora 
dilindungi masih bersifat umum 
belum dilakukan secara spesifik 
pada jenis – jenis hasil 
identifikasi, seperti pengayaan 
atau penanaman jenis 
dilindungi.  Upaya untuk 
menekan gangguan hutan 
belum bisa dilakukan secara 
maksimal mengingat masih 
terbatasnya sarana prasarana 
dan sumberdaya manusianya. 

 Adanya gangguan hutan 
secara langsung maupun tidak 
langsung dapat menyebabkan 
adanya tekanan terhadap 
kondisi spesies flora dilindungi, 
yang dimana secara 
pengelolaan belum maksimal 
dilakukan.  Terdapat upaya 
yang telah dilakukan untuk 
menekan gangguan tersebut, 
diantaranya melalui kegiatan 
perlindungan hutan dengan 
melakukan patroli serta 
pemasangan papan larangan 
dan himbauan. 

TETAP 

3.6. Pengelolaan Fauna untuk:  
1. Luasan tertentu dari 

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

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

SEDANG 

 Prosedur yang tersedia 
belum menguraikan 
pengelolaanya secara 
spesifik menurut jenis yang 
dilindungi dan/atau  langka, 
jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di 
areal pemegang izin.  Selain 
itu Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Dan 
Kehutanan Republik 
Indonesia Nomor 

SEDANG 

 Tersedia prosedur mengenai 
pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan fauna dilindungi, 
namun prosedur yang tersedia 
masih pada pengelolaan skala 
habitat, belum mengatur pada 
jenis kegiatan pengelolaan dan 
monitoring secara khusus 
untuk setiap spesies yang ada 
di dalam areal konsesi sesuai 
hasil identifikasi yang telah 

TETAP 
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P.106/Menlhk/Setjen/Kum.
1/12/2018 belum dijadikan 
sebagai salah satu 
referensinya. 

 Kegiatan pengelolaan fauna 
dilindungi baru sebatas 
pemasangan papan 
larangan/himbauan dan 
sosialisasi, belum ada  upaya 
signifikan  dalam rangka 
pengelolaan fauna dilindungi 
terutama dalam menekan 
perburuan seperti tindakan 
tidakan yang bersifat 
represif. 

 Keberadaan  fauna dilindungi 
secara langsung maupun 
tidak langsung telah 
mendapat tekanan dengan 
adanya gangguan berupa 
perburuan oleh 
masyarakat. Upaya yang 
dilakukan auditi untuk 
meminimalisasi gangguan 
masih terbatas pada 
kegiatan pemasangan 
papan larangan berburu 
dan patroli secara insidentil 
mengingat ketersediaan 
personil yang masih 
kurang, sedang upaya lain 
seperti secara represif 
belum dilakukan. 

dilakukan. 

 Kegiatan pengelolaan flora 
dilindungi masih bersifat umum 
belum dilakukan secara spesifik 
pada jenis – jenis hasil 
identifikasi, implementasi 
kegiatan pengelolaan fauna 
dilindungi sebatas pemasangan 
papan larangan/ himbauan dan 
sosialisasi, belum ada upaya 
signifikan dalam rangka 
pengelolaan fauna dilindungi 
terutama dalam menekan 
perburuan seperti tindakan 
tidakan yang bersifat represif. 

 Keberadaan gangguan hutan 
berupa perburuan oleh 
masyarakat secara langsung 
maupun tidak langsung dapat 
menyebabkan adanya tekanan 
terhadap kondisi fauna 
dilindungi.  Upaya yang 
dilakukan untuk 
meminimalisasi gangguan 
masih sebatas pada kegiatan 
pemasangan papan larangan 
berburu dan patroli secara 
insidentil mengingat 
ketersediaan personil yang 
masih kurang, sedang upaya 
lain seperti secara represif 
belum dilakukan. 

4. SOSIAL    

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

SEDANG 

 Dokumen pola penguasaan 
lahan tersedia dalam Peta 
Administrasi desa dan 
Kecamatan Dalam Angka, 
sedangkan dokumen 
rencana pemanfaatan 
sumberdaya hutan tersedia 
dalam bentuk: Revisi 
RKUPHHK-HA berbasis IHMB 
Periode 2013 – 2022; 
RKTUPHHK-HA Tahun 2019 
dan Tahun 2020; Notulen 
Pertemuan Sosialisasi 
tanggal 28 Mei 2018; Berita 
Acara Sosialisasi tanggal 18 
Desember 2018; dan Berita 
Acara Hasil Rapat tanggal 28 
Oktober 2019. Namun belum 
melakukan identifikasi 
terhadap pemukiman dan 
perladangan serta belum 
tersedia data hasil hutan 
bukan kayu yang 
dimanfaatkan masyarakat. 

 Mekanisme pembuatan batas 
kawasan secara parstisipatif 
tersedia dalam bentuk 
Prosedure Operating 
Standard (POS) yaitu: POS 
Tata Batas Partisipatif No. 
06/PY/BINHUT-TBP/2017 
dan POS Deliniasi Batas 
Sosial dengan Masyarakat 
No. 07/PY/BINHUT-

SEDANG 

 Tersedia dokumen pola 
penguasaan lahan berupa Peta 
Administrasi Desa dan 
Kecamatan Dalam Angka 2021, 
sedangkan dokumen rencana 
pemanfaatan sumber daya hutan 
tersedia dalam bentuk: Revisi 
RKUPHHK-HA berbasis IHMB 
Periode 2013-2022; RKTUPHHK-
HA Tahun 2020 dan Tahun 
2021; Notulen Pertemuan 
Sosialisasi tanggal 28 Mei 2018, 
Berita Acara Sosialisasi tanggal 
18 Desember 2018, Berita Acara 
Hasil Rapat tanggal 28 Oktober 
2019 dan Berita Acara Kegiatan 
Sosialisasi tanggal 18 Januari 
2021 yang memuat 
kesepakatan-kesepakatan 
dengan masyarakat setempat 
dalam mengelola sumber daya 
hutan. Namun belum melakukan 
identifikasi terhadap pemukiman 
dan perladangan serta belum 
tersedia data hasil hutan bukan 
kayu yang dimanfaatkan 
masyarakat setempat. 

 Tersedia mekanisme pembuatan 
batas kawasan secara partisipatif 
yang legal dan jelas dalam 
bentuk Prosedure Operating 
Standard (POS), yaitu: POS Tata 
Batas Partisipatif No. 
06/PY/BINHUT-TBP/2017 dan 

TETAP 
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DBS/2017. Sedangkan 
mekanisme penyelesaian 
konflik batas kawasan belum 
tersedia. 

 Mekanisme  pengakuan 
hak-hak dasar masyarakat 
adat dan masyarakat 
setempat yang jelas dan 
legal tersedia dalam bentuk 
Prosedure Operating 
Standard (POS), yaitu POS 
Peningkatan Akses 
Masyarakat Terhadap 
Hutan No. 02/PY/BINHUT-
AKSES/2017 dan POS 
Identifikasi Hak-hak 
Tradisionil Masyarakat Adat 
No. 05/PY/BINHUT-HAK 
DASAR/2017. 

 Terdapat sebagian bukti-
bukti yang menunjukkan 
adanya batas dengan 
sebagian areal penguasaan 
masyarakat (pemukiman 
dan kebun) yang berada di 
dalam areal Auditi dengan 
ditandai adanya papan 
nama batas wilayah desa, 
namun belum melakukan 
penandaan batas secara 
partisipatif terhadap 
seluruh areal kehidupan 
masyarakat. 

- Luas dan batas areal Auditi 
telah mendapat persetujuan 
dari instansi                    
berwenang sesuai SK 
IUPHHK-HA, SK Revisi 
RKUPHHK-HA, SK 
RKTUPHHK-HA beserta 
lampiran peta, dan terdapat 
surat dukungan dari 
sebagian kepala desa 
(Kepala Desa Sosep dan 
Kepala Desa Sum), serta 
terdapat foto pal batas areal 
kerja Auditi, namun belum 
melaksanakan penataan 
batas secara temu gelang. 
Sedangkan konflik berada 
pada tingkat Aman dan 
Waspada. 

POS Deliniasi Batas Sosial 
dengan Masyarakat No. 
07/PY/BINHUT-DBS/2017. 
Sedangkan mekanisme 
penyelesaian konflik batas 
kawasan belum tersedia. 

 Tersedia mekanisme 
pengakuan hak-hak dasar 
masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfataan 
sumber daya hutan yang 
lengkap, jelas dan legal dalam 
bentuk Prosedure Operating 
Standard (POS), yaitu POS 
Peningkatan Akses Masyarakat 
Terhadap Hutan No. 
02/PY/BINHUT-AKSES/2017 
dan POS Identifikasi Hak-hak 
Tradisionil Masyarakat Adat 
No. 05/PY/BINHUT-HAK 
DASAR/2017. 

 Terdapat bukti-bukti yang 
menunjukkan adanya batas 
dengan sebagian areal 
penguasaan masyarakat 
(pemukiman dan kebun) yang 
berada di dalam areal Auditi 
yang ditandai dengan papan 
nama batas wilayah Desa Sum 
dengan Desa Wooi, namun 
belum melakukan penandaan 
batas secara partisipatif 
terhadap seluruh areal 
kehidupan masyarakat. 

 Luas dan batas areal Auditi 
telah mendapat persetujuan 
dari instansi berwenang 
sebagaimana tertuang dalam 
SK IUPHHK-HA, SK Revisi 
RKUPHHK-HA, SK RKTUPHHK-
HA beserta lampiran peta, dan 
terdapat surat dukungan dari 
sebagian kepala desa yaitu 
Kepala Desa Sosep dan Kepala 
Desa Sum, serta terdapat pal 
batas areal kerja di lapangan. 
Namun belum melaksanakan 
penataan batas secara temu 
gelang dan belum mendapat 
persetujuan dari seluruh desa 
yang terdapat di dalam areal 
kerja Auditi. Sedangkan konflik 
berada pada tingkat Terkendali 
dan Aman. 

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

SEDANG 

 Tersedia dokumen 
tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat 
dalam bentuk SK IUPHHK-
HA No. 962/Kpts-II/1999 
tanggal 14 Oktober 1999, 
Revisi RKUPHHK-HA 
Berbasis IHMB Periode 
Tahun 2013 - 2022, 
RKTUPHHK-HA Tahun 2019 
dan 2020, Notulen 
Pertemuan Kegiatan 
Sosialisasi dengan 
masyarakat Desa Sum dan 

SEDANG 

 Tersedia 7 (tujuh) dari 8 
(delapan) atau 87,50 % 
dokumen terkait tanggung 
jawab sosial sesuai dengan 
peraturan-perundangan yang 
relevan/berlaku, yaitu: 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Halmahera Tengah Nomor 2 
Tahun 2016, Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2021, Keputusan Menteri 
Kehutanan dan Perkebunan 
No. 962/Kpts-II/1999, Revisi 
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB, 

TETAP 
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Desa Sosepe tanggal 28 
Mei 2018, Berita Acara 
Sosialisasi dengan 
masyarakat Desa Wooi 
tanggal 18 Desember 2018 
dan Berita Acara Hasil 
Rapat dengan Pemerintah 
Desa Wooi tanggal 28 
Oktober 2019. Namun 
belum tersedia dokumen 
hasil studi dampak 
pengelolaan hutan 
terhadap sosial masyarak 
desa-desa yang berada di 
dalam dan di sekitar areal 
IUPHHK-HA. 

 Mekanisme pemenuhan 
kewajiban sosial kepada 
masyarakat setempat 
tersedia dalam bentuk 
Prosedure Operating 
Standard (POS), yaitu: POS 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Hutan No. 
01/PY/BINHUT-
PMDH/2017, POS 
Pemberian Dana 
Kompensasi No. 
03/PY/BINHUT-PDK/2017, 
POS Distribusi Manfaat No. 
04/PY/ BINHUT-
AKSES/2017, dan POS Pola 
Kemitraan dengan 
Masyarakat No. 09/PY/ 
BINHUT-MITRA/2017. 
Namun belum tersedia 
mekanisme Rekrutmen 
Tenaga Kerja sebagai 
panduan dalam 
penerimaan tenaga kerja 
lokal maupun umum. 

 Auditi  telah melaksanakan 
kegiatan sosialisasi 
terhadap hak dan 
kewajibannya terhadap 
masyarakat desa sekitar 
areal operasional yang 
dituangkan dalam Berita 
Acara dan Notulen 
Pertemuan Sosialisasi yaitu 
terhadap masyarakat Desa 
Sum dan Desa Wooi 
termasuk Desa  Sosepe. 
Kegiatan tersebut meliputi 
sosialisasi Visi, Misi dan 
Tujuan Perusahaan; Blok 
Tebangan RKTUPHHK; 
Kawasan Lindung; Kegiatan 
Kelola Sosial/PMDH; Luas 
dan Batas Areal IUPHHK. 
Sedangkan terhadap 
masyarakat Desa Fluk 
belum dilakukan kegiatan 
sosialisasi. 

 Selama Periode Bulan 
Oktober 2019 s.d 
Nopember 2020, Auditi 
telah merealisasikan 
pemenuhan tanggung 
jawab sosialnya terhadap 

RKTUPHHK-HA, Rencana 
Operasional Kelola Sosial dan 
Berita Acara Kesepakatan 
dengan Masyarakat. 
Sedangkan 1 (satu) dokumen 
terkait hasil studi sosial 
terhadap masyarak desa-desa 
yang terdampak oleh kegiatan 
pengelolaan hutan, belum 
tersedia. 

 Tersedia mekanisme yang 
lengkap dan legal terkait 
pemenuhan kewajiban sosial 
terhadap masyarakat dalam 
bentuk Prosedure Operating 
Standard (POS), yaitu: POS 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Hutan No. 
01/PY/BINHUT-PMDH/2017, 
POS Pemberian Dana 
Kompensasi No. 
03/PY/BINHUT-PDK/2017, POS 
Distribusi Manfaat No. 
04/PY/BINHUT-AKSES/2017, 
dan POS Pola Kemitraan 
dengan Masyarakat No. 09/PY/ 
BINHUT-MITRA/2017. Namun 
belum tersedia mekanisme 
Rekrutmen Tenaga Kerja 
sebagai panduan dalam 
penerimaan tenaga kerja lokal 
maupun umum. 

 Terdapat bukti kegiatan 
sosialisasi terkait hak dan 
kewajiban Auditi terhadap 
masyarakat desa dalam 
wilayah operasional yaitu Desa 
Fluk yang diwujudkan dalam 
Berita Acara Sosialisasi Tahun 
2021 meliputi sosialisasi: Visi, 
Misi dan Tujuan Perusahaan; 
Luas dan Batas Areal IUPHHK-
HA; Blok Tebangan 
RKTUPHHK-HA Tahun 2021; 
Kawasan Lindung; Kelola 
Sosial/PMDH; Flora dan Fauna 
Yang Dilindungi; Kebakaran 
Hutan dan Lahan (Karhutla) 
dan Illegal Logging; 
Penggunaan Jalan Angkutan 
Kayu; dan Penyampaian 
Keluhan oleh Masyarakat. 
Berita Acara tersebut 
ditandatangani oleh para pihak 
dengan dilengkapi 
kesepakatan, daftar hadir (47 
orang peserta) dan foto 
dokumentasi kegiatan. 

 Tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat setempat 
direalisasikan melalui kegiatan 
kelola sosial tahun 2020 
dengan pencapaian sebesar 
Rp.173.405.150 atau 51,35 % 
dari rencana Rp.337.700.000 
dan tahun 2021 s.d bulan 
Oktober adalah 87,72 % atau 
sebesar Rp.320.787.450 dari 
rencana Rp.365.700.000, serta 
terdapat penyerapan tenaga 
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masyarakat setempat 
sebesar Rp.198.796.850 
dari Rp.337.700.000 yang 
direncanakan atau 
terealisasi sebesar 58,87 % 
dan penyerapan tenaga 
kerja lokal sebesar 25 %, 
namun belum tersedia 
bukti pelaksanaan 
pembuatan batas areal 
kelola  IUPHHK dengan 
areal penggunaan 
masyarakat sebagaimana 
tercantum dalam Revisi 
RKUPHHK-HA. 

- Dokumen realisasi 
pemenuhan kewajiban sosial 
tersedia dalam bentuk berita 
acara penyerahan uang 
pembinaan desa dan 
penyerahan bantuan 
terhadap masyarakat Desa 
Sum dan Desa Wooi. 

kerja lokal sebesar 31,37 %. 
Namun belum tersedia bukti 
pelaksanaan pembuatan batas 
areal kelola IUPHHK dengan 
areal penggunaan masyarakat 
sebagaimana tercantum dalam 
dokumen Revisi RKUPHHK-HA. 

 Tersedia dokumen yang 
lengkap terkait pelaksanaan 
tanggung jawab sosial meliputi 
fee kayu; bantuan 
pembangunan gereja, sekolah, 
lapangan sepak bola, kayu, 
BBM; perjanjian sewa-
menyewa lahan untuk jalan 
angkutan dan Logpond; dan 
ganti rugi tanaman. 

4.3. Ketersedia an mekanisme dan 
implementasi  distribusi manfaat  
yang adil antar para pihak 

SEDANG 

 Tersedia data terkait 
masyarakat setempat yang 
terlibat (tenaga kerja 
lokal), namun belum 
melakukan identifikasi 
terhadap sumber-sumber 
hasil hutan bukan kayu 
yang ada di dalam areal 
IUPHHK-HA, serta belum  
tersedia data masyarakat 
yang tergantung dan 
terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan sumberdaya 
hutan. 

 Mekanisme peningkatan 
peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat 
setempat terseida dalam 
bentuk Prosedure 
Operating Standard (POS) 
yaitu: POS Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Hutan No. 
01/PY/BINHUT-
PMDH/2017, POS 
Peningkatan Akses  
Masyarakat Terhadap 
Hutan No. 02/PY/BINHUT-
AKSES/2017, POS 
Pemberian Dana 
Kompensasi No. 
03/PY/BINHUT-PDK/2017, 
POS Distribusi Manfaat No. 
04/PY/BINHUT-
AKSES/2017 dan POS Pola 
Kemitraan dengan 
Masyarakat No. 
09/PY/BINHUT-
MITRA/2017. Sedangkan 
mekanisme Rekrutmen 
Tenaga Kerja sebagai 
panduan dalam 
penerimaan tenaga kerja 
lokal maupun umum, 
belum tersedia. 

 Dokumen rencana kegiatan 

SEDANG 

 Tersedia data masyarakat 
setempat yang terlibat, 
tergantung dan terpengaruh 
oleh pengelolaan sumber daya 
hutan yaitu sebagai karyawan 
sebanyak 31,37 % dari seluruh 
total karyawan adalah 
karyawan lokal. Namun belum 
melakukan identifikasi 
terhadap sumber-sumber hasil 
hutan bukan kayu (HHBK) 
yang ada di dalam areal kerja 
termasuk data masyarakat 
yang memanfaatkannya. 

 Tersedia mekanisme 
peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat 
setempat dalam bentuk 
Prosedure Operating Standard 
(POS), yaitu: POS 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Hutan No. 
01/PY/BINHUT-PMDH/2017, 
POS Peningkatan Akses  
Masyarakat Terhadap Hutan 
No. 02/PY/BINHUT-
AKSES/2017, POS Pemberian 
Dana Kompensasi No. 
03/PY/BINHUT-PDK/2017, POS 
Distribusi Manfaat No. 
04/PY/BINHUT-AKSES/2017 
dan POS Pola Kemitraan 
dengan Masyarakat No. 
09/PY/BINHUT-MITRA/2017. 
Sedangkan mekanisme 
Perekrutan Tenaga Kerja 
sebagai panduan dalam 
penerimaan tenaga kerja lokal 
maupun umum, belum 
tersedia. 

 Tersedia dokumen yang 
lengkap terkait rencana 
kegiatan peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat yang tertuang 

TETAP 
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peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi 
masyarakat tersedia 
lengkap dalam bentuk 
Revisi RKUPHHK-HA 
Berbasis IHMB Periode 
Tahun 2013 s.d 2022; 
RKTUPHHK-HA Tahun 2019 
dan Tahun 2020; 
Kesepakatan dengan 
masyarakat Desa Sum 
tanggal 28 Mei 2018 dan 
dengan masyarakat Desa 
Wooi tanggal 18 Desember 
2018 dan tanggal 28 
Oktober 2019. 

 Realisasi kegiatan 
peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi 
masyarakat melalui 
pemberian bantuan adalah 
Rp.198.796.850 atau 58,87 
% dari rencana sebesar 
Rp.337.700.000, dan 
terdapat penyerapan 
tenaga kerja bulanan lokal 
sebesar 25 %. 

- Tersedia dokumen bukti 
pelaksanaan distribusi 
manfaat kepada para pihak 
yaitu: distribusi manfaat 
kepada pemerintah berupa 
pembayaran Iuran IUPHHK-
HA, PSDH, DR dan BPJS; 
distribusi manfaat kepada 
masyarakat sekitar areal 
berupa kegiatan kelola 
sosial meliputi bantuan fee 
produksi kayu, BBM, 
penyerapan tenaga kerja, 
dan lain-lain; dan distribusi 
manfaat kepada karyawan 
diwujudkan dalam bentuk 
jaminan kesejahteraan 
sosial meliputi: BPJS, 
gaji/tunjangan, mess, 
sarana transportasi, sarana 
hiburan, akses 
telekomunikasi/wifi, dan 
lain-lain. Namun belum 
tersedia bukti pembayaran 
PBB Perhutanan. 

dalam Revisi RKUPHHK-HA 
Berbasis IHMB Periode Tahun 
2013 s.d 2022; RKTUPHHK-HA 
Tahun 2020 dan Tahun 2021; 
Rencana Operasional Kelola 
Sosial Tahun 2021; 
Kesepakatan dengan 
masyarakat Desa Sum dan 
Desa Sosepe tanggal 28 Mei 
2018; Kesepakatan dengan 
masyarakat Desa Wooi tanggal 
18 Desember 2018 dan tanggal 
28 Oktober 2019; dan 
Kesepakatan dengan 
masyarakat Desa Fluk tanggal 
18 Januari 2021. 

 Kegiatan peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat setempat 
direalisasikan melalui 
penyerapan tenaga kerja lokal 
sebesar 31,37 %; kegiatan 
kelola sosial tahun 2020 
sebesar 51,35 % dan tahun 
2021 s.d bulan Oktober 
sebesar 87,72 %. 

 Tersedia dokumen bukti 
pelaksanaan distribusi manfaat 
kepada para pihak yaitu: 
kepada negara berupa 
pembayaran PNBP tahun 2020 
s.d bulan Juli 2021 berupa 
PSDH sebesar 
Rp.1.473.982.520 dan DR 
sebesar USD.306,279.60, PBB 
Perhutanan tahun pajak 2016 
dan 2017 sebesar 
Rp.228.492.901; kepada 
masyarakat setempat berupa 
kegiatan kelola sosial sebesar 
Rp.494.192.600 dan 
penyerapan tenaga kerja lokal; 
dan kepada karyawan 
diwujudkan dalam bentuk 
jaminan kesejahteraan 
meliputi: gaji dan tunjangan, 
kepesertaan BPJS dan sarana 
prasarana di lingkungan kerja. 
Namun belum tersedia bukti 
pembayaran PBB Perhutanan 
tahun pajak 2018 dan 2019, 
serta bukti pembayaran BPJS 
tahun 2021. 

4.4. Keberadaan  mekanisme  resolusi 
konflik yang handal 

BAIK 

 Tersedia mekanisme resolusi 
konflik yang lengkap, jelas 
dan legal dalam bentuk 
Procedure Operating 
Standard (POS), yaitu: POS 
Tata Batas Partisipatif No. 
06/PY/BINHUT-TBP/2017, 
POS Deliniasi Batas Sosial 
dengan Masyarakat No. 
07/PY/BINHUT-DBS/2017, 
POS Penyelesaian Konflik 
Sosial No. 08/PY/BINHUT-
PKS/2017 dan POS 
Pemetaan Potensi Konflik No. 
10/PY/BINHUT-PPK/2017. 

BAIK 

 Tersedia mekanisme resolusi 
konflik yang lengkap, jelas dan 
legal dalam bentuk Procedure 
Operating Standard (POS), yaitu: 
POS Tata Batas Partisipatif No. 
06/PY/BINHUT-TBP/2017, POS 
Deliniasi Batas Sosial dengan 
Masyarakat No. 07/PY/BINHUT-
DBS/2017, POS Penyelesaian 
Konflik Sosial No. 
08/PY/BINHUT-PKS/2017 dan 
POS Pemetaan Potensi Konflik 
No. 10/PY/BINHUT-PPK/2017. 

 Tersedia Hasil Identifikasi dan 
Pemetaan Potensi Konflik PT 

TETAP 
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 Tersedia Peta Analisis Status 
Konflik skala 1 : 300.000 
yang menggambarkan 
tingkat potensi konflik pada 
seluruh areal, dimana pada 
sebagain besar areal Auditi 
bearada pada kondisi aman 
dari konflik dan hanya 
sebagian kecil yang berada 
pada kondisi waspada yaitu 
pada blok RKT tahun ke-24 
yang berada di wilayah Desa 
Sosepe. Namun belum 
tersedia Hasil Pemetaan 
Potensi dan Resolusi Konflik 
yang mengacu pada 
ketentuan peraturan Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/201
6. 

 Tersedia Struktur 
Kelembagaan Resolusi 
Konflik sesuai Surat 
Keputusan Manager Camp 
No. 02/PY/SK-
DIR/SKRK/I/2019 tanggal 3 
Januari 2019. Namun 
struktur tersebut belum 
melibatkan wakil dari 
seluruh desa-desa yang 
berada di dalam dan sekitar 
areal operasional, serta 
belum tersedia rencana 
pendanaan untuk 
mengelola konflik. 

- Tersedia dokumen terkait 
informasi konflik dalam 
bentuk Laporan Monitoring 
dan Penanganan Konflik 
Sosial Periode Bulan 
Desember 2019 s.d 
Nopember 2020 yang 
memberikan informasi 
bahwa selama periode 
tahun tersebut  tidak pernah 
terjadi konflik (NIHIL). Hal 
tersebut sesuai dengan 
masukan dari pihak Dinas 
Kehutanan Provinsi Maluku 
Utara pada saat entry 
meeting yang 
menyampaikan bahwa pada 
areal Auditi tidak ada 
permasalahan konflik yang 
lebih besar. 

Poleko Yubarsons Semester II 
Tahun 2020 dan Semester I 
Tahun 2021 dengan status 
potensi konflik berada pada 
tingkat Terkendali (42,13 %), 
dan tersedia Peta Identifikasi 
Potensi Konflik yang 
menggambarkan potensi konflik 
pada tingkat rendah (terkendali) 
hingga sangat rendah (aman). 
Namun belum melakukan 
penilaian status/potensi konflik 
baik di tingkat kasus, di tingkat 
desa maupun di tingkat PBPH, 
dan belum menyampaikan hasil 
identifikasi potensi konflik 
kepada instansi terkait. 

 Tersedia struktur kelembagaan 
resolusi konflik dan sumber 
daya manusia dalam mengelola 
konflik sesuai Surat Keputusan 
Manager Camp No. 009/PY/SK-
MGR/SKRK/VIII/2020 tanggal 
12 Agustus 2021. Namun 
struktur tersebut belum 
melibatkan wakil dari desa-
desa yang berada di sekitar 
wilayah areal operasional, serta 
belum tersedia rencana 
pendanaan untuk penanganan 
konflik. 

 Tersedia dokumen terkait 
pememenuhan tuntutan 
masyarakat Desa Fluk pada 
bulan Oktober 2020 berupa 
Berita Acara Kegiatan 
Sosialisasi tanggal 18 Januari 
2021 yang memuat rencana 
kegiatan kelola sosial yang 
disepakati para pihak, dan 
telah direalisasikan melalui 
bantuan material kayu untuk 
pembangunan SMA, 
perataan/penggusuran tanah 
lapangan sepak bola, bantuan 
liga pemuda, bantuan duka 
dan fee produksi. Sedangkan 
selama periode bulan 
Nopember 2020 s.d September 
2021 berdasarkan dokumen 
Laporan Monitoring dan 
Penanganan Konflik Sosial, 
tidak terjadi konflik (NIHIL). 

4.5. Perlindungan, Pengem bangan 

dan Peningkat an kesejahteraan 

Tenaga Kerja 

SEDANG 

 Auditi telah telah 

merealisasikan sebagian 

besar atau 5 (lima) dari 8 

(delapan) sarana hubungan 

industrial, meliputi: 

keberadaan Peraturan 

Perusahaan, Struktur 

Organisasi Perusahaan, Surat 

Pernyataan Kebebasan 

Berserikat,  Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu dan 

SEDANG 

 Tersedia 5 (lima) atau 62,50 % 

dari 8 (delapan) sarana 

hubungan industrial 

sebagaimana tertuang dalam 

Peraturan Perusahaan, Struktur 

Organisasi Perusahaan, Surat 

Pernyataan Kebebasan 

Berserikat,  Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu dan Peraturan 

perundang-undangan 

ketenagakerjaan. Sedangkan 3 

TETAP 
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No. Kriteria dan Indikator 
Nilai Kinerja 

Indikator Penilikan Tahun 
Ke-2 

Nilai Kinerja 
Indikator Penilikan Tahun Ke-

3 

Progres 
Kinerja 
PHPL 

Peraturan perundang-

undangan ketenagakerjaan. 

Sedangkan 3 (tiga) lainnya 

belum terealisasi, yaitu: 

keberadaan Lembaga 

kerjasama bipartit, Lembaga 

kerjasama tripartit, dan 

Lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan 

industrial. 

 Tahun 2020 Auditi telah 

melaksanakan peningkatan 

kompetensi karyawannya 

melalui diklat/training  

dengan tingkat pencapaian 

sebesar 63,24  % atau 

sebanyak 28 dari rencana 44 

peserta. Belum tersedia 

mekanisme terkait 

pengembangan kompetensi 

sebagai pedoman dalam 

melaksanakan 

pengembangan kompetensi 

tenaga kerja. 

 Tersedia 3 (tiga) dokumen 

yang mengatur jenjang karir 

karyawan, yaitu: Peraturan 

Perusahaan, Surat 

Keputusan Penetapan 

Jenjang Karir, Form Penilaian 

Kinerja, dan 2  diantaranya 

(66,67 %) telah 

diimplementasikan, 

sedangkan Form Hasil 

Penilaian Kinerja belum 

tersedia. 

- Dokumen yang mengatur 

tunjangan kesejahteraan 

karyawan  tersedia dalam 

bentuk Peraturan Perusahaan, 

Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu dan Keputusan 

Gubernur Maluku Utara 

Nomor 494/KPTS/MU/2019, 

serta tersedia bukti 

implementasinya berupa 

pemberian gaji, THR, 

kepesertaan BPJS, mess, 

sarana transportasi, sarana 

hiburan dan akses 

telekomunikasi. Namun masih 

terdapat karyawan dengan 

gaji di bawah Upah Minimum 

Provinsi Maluku Utara dan 

masih terdapat karyawan 

yang belum terdaftar sebagai 

peserta BPJS. 

(tiga) lainnya belum terealisasi, 

yaitu keberadaan Lembaga 

kerjasama bipartit, Lembaga 

kerjasama tripartit, dan Lembaga 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial. 

 Pengembangan kompetensi 

karyawan direalisasikan melalui 

kegiatan pelatihan yang 

diselenggarakan secara internal 

maupun eksternal dengan 

tingkat pencapaian untuk 

pelatihan internal pada jenis 

pelatihan Penatausahaan Hasil 

Hutan Kayu (PUHH), Pemanenan 

Berdasarkan Prinsip RIL dan 

Pengambilan Data dan 

Perhitungan Faktor Eksploitasi 

(fe) adalah 154,55 % atau 34 

dari 22 orang yang 

direncanakan. Sedangkan 

rencana pelatihan eksternal yang 

meliputi Pelatihan GANIS PHPL-

BINHUT, Penyegaran GANIS 

PHPL-CANHUT, Penyegaran 

GANIS PHPL-NENHUT dan 

Penyegaran GANIS PHPL-PKB-R, 

dari 4 orang yag direncanakan 

belum ada yang terealisasi. 

Auditi juga belum memiliki 

mekanisme dalam melaksanakan 

pengembangan kompetensi 

karyawan. 

 Tersedia 3 (tiga) dokumen yang 

mengatur jenjang karir karyawan 

meliputi: Peraturan Perusahaan, 

Surat Keputusan Penetapan 

Jenjang Karir, Form Penilaian 

Kinerja dan telah 

diimplementasikan. Namun 

belum tersedia bukti adanya 

promosi karyawan ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

- Tersedia dokumen yang mengatur 

tunjangan kesejahteraan 

karyawan  sebagaimana tertuang 

dalam Peraturan Perusahaan, 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

dan Keputusan Gubernur Maluku 

Utara Nomor 403/KPTS/MU/2020, 

serta tersedia bukti 

implementasinya berupa 

pembayaran gaji, THR, 

kepesertaan BPJS dan sarana 

prasarana di lingkungan kerja. 

Namun masih terdapat karyawan 

dengan gaji di bawah Upah 

Minimum Sub Sektoral Provinsi 

Maluku Utara dan masih terdapat 

karyawan yang belum terdaftar 

sebagai peserta BPJS 
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(5)   Resume Hasil Penilaian Aspek Legalitas Kayu 
 

Prinsip/Kriteria/ 

Indikator/Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

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

K1.1.  Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 

1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan 

izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK). 

a. Dokumen legal terkait 

perizinan usaha (SK IUPHHK) 

Memenuhi  Terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam 

(IUPHHK-HA) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan 

Perkebunan Nomor: 962/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, 

dengan luas areal kerja ± 86.599 ha yang terletak di Kabupaten 

Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Berada pada Kawasan 

Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 22.428 ha, Hutan Produksi 

Tetap (HP) seluas ± 37.498 ha, Hutan Produksi yang dapat diKonversi 

(HPK) seluas ± 16.474 ha, Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 

9.441 ha dan  Hutan Lindung (HL) ± 758 ha. 

b. Bukti pemenuhan kewajiban 

Iuran Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu. (IIUPHHK) 

Memenuhi  PT Poleko Yubarsons telah melunasi kewajiban Iuran IUPHHK sebesar  

Rp. 4.546.447.500.- atas areal seluas ± 86.599 Ha sesuai Surat 

Perintah Pembayaran Iuran IUPHHK-HTI yang diterbitkan oleh Direktur 

Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai surat Nomor S.431/VI-

BIKPHH/2010  tanggal 18 Mei 2010, yang disetor dalam dua tahap 

melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan yaitu 

tahap satu tanggal 05/05/2011 sebesar Rp 3.000.000.000,-. dan tahap 

dua tanggal 11/05/2011 sebesar Rp 1.546.447.500,-. 

c. Penggunaan kawasan yang 

sah di luar kegiatan IUPHHK 

(jika ada) 

-  Pada areal kerja PT Poleko Yubarsons tidak terdapat penggunaan 

kawasan yang sah di luar sektor kehutanan, seperti pertambangan dan 

perkebunan ataupun pemanfaatan lainnya. Verifier ini tidak dapat 

diterapkan (Tidak diverifikasi). 

P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah  

K2.1. Pemegang izin memiliki rencana pe-nebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

2.1.1.  RKUPHHK/ RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.  

a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, 

RKT/Bagan Kerja/ RTT 

beserta lampirannya yang 

telah disahkan oleh pejabat 

yang berwenang, meliputi:  

 Dokumen RKUPHHK/ RPKH 

& lampirannya yang 

disusun berdasarkan IHMB/ 

risalah hutan dan 

dilaksanakan oleh Ganis 

PHPL Timber Cruising 

dan/atau Canhut.  

 Dokumen RKT/ RTT yang 

disusun berdasarkan RKU/ 

RPKH dan disahkan oleh 

pejabat yang berwenang 

atau yang disahkan secara 

self approval  
 Peta rencana penataan 

areal kerja yang dibuat 

oleh Ganis PHPL Canhut 

Memenuhi  PT Poleko Yubarsons memiliki dokumen perencanaan (Revisi 

RKUPHHK-HA  periode Tahun 2013-2022 berikut peta lampiran dan 

RKTUPHHK-HA Tahun 2020 dan 2021 berikut peta lampiran) yang 

telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 

Maluku Utara. Dokumen RKTUPHHK-HA  tersebut dibuat oleh GANIS-

PHPL CANHUT. 

b. Peta areal yang tidak boleh 

ditebang pada RKT/Bagan 

Kerja/RTT dan bukti 

implementasi- nya di 

lapangan 

Memenuhi  Tersedia peta areal yang tidak boleh ditebang (Peta RKT) yang dibuat 

dengan prosedur yang benar berskala 1: 50.000 yang 

menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (kawasan dilindungi) 

dan secara fisik terdapat bukti implementasi di lapangan. 

c. Penandaan lokasi blok 

tebangan/ blok RKT/petak 

Memenuhi  Tersedia Lampiran Peta Dokumen RKT 2020 dan 2021 yang telah 

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Hasil 
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Prinsip/Kriteria/ 

Indikator/Verifier 
Nilai Ringkasan Justifikasi 

RTT yang jelas di peta dan 

terbukti di lapangan 

plotting posisi blok dan petak yang tertera pada peta lampiran 

dokumen RKT 2020 dan 2021 sesuai dengan identitas/penandaan blok 

dan petak tebangan yang ditemukan di lapangan.   

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  PT  Poleko Yubarsons  sudah  memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HA  

untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2013–2022 

disusun berbasis IHMB, dimana keabsahan dan kelengkapan dokumen 

RKUPHHK tersebut telah dipenuhi seluruhnya. 

b. Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan 

alam pada areal penyiapan 

lahan yang diizinkan untuk 

pembangunan hutan 

tanaman industri. 

-  PT  Poleko Yubarsons  merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan 

Alam, dengan demikian verifier 2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume 

pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang 

diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri tidak 

diverifikasi/ Not Apllicable. 

P3.  Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan kayu bulat 

K3.1.  Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke 

TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan 

dokumen yang sah 

3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan 

 Dokumen LHP yang telah 

disahkan oleh pejabat yang 

berwenang 

Memenuhi  Seluruh kayu yang ditebang telah dibuatkan LHP oleh GANIS PHPL 

PKB yang ditetapkan sebagai Pembuat LHP oleh Direktur PT Poleko 

Yubarsons, dan diunggah melalui aplikasi SIPUHH Online,  serta  

identitas kayu bulat yang tertera pada fisik kayu yang ditemukan di 

lapangan  terlacak pada dokumen LHC, Buku Ukur, dan LHP hingga 

tunggak di petak tebang. 

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

 Surat keterangan sahnya hasil 

hutan dan lampirannya dari :  

 TPK hutan ke TPK Antara,  

 TPK hutan ke industri primer 

dan/atau penampung kayu 

terdaftar,  

 TPK Antara ke industri primer 

hasil hutan dan/atau 

penampung kayu terdaftar 

Memenuhi  Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan/Logpond ke luar areal izin 

(TPK Industri) dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil 

Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB sebagai 

Penerbit SKSHHK yang ditetapkan oleh Direktur PT Poleko Yubarsons, 

dan hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum dalam LMKB TPK 

Hutan /Logpond (kolom Pengurangan) telah sesuai dengan SKSHHK 

yang diterbitkan 

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

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

pemegang IUPHHK-HA bisa 

dilacak balak 

Memenuhi  Penandaan penatausahaan hasil hutan kayu yang diterapkan pada 

kayu bulat berupa label merah, nomor batang, ID barcode telah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat ditelusuri pada 

dokumen penatausahaan hasil hutan (LHC, Buku Ukur, LHP, dan 

SKSHHK), serta dapat dilacak balak hingga ke tunggak di petak 

tebang. 

b. Identitas kayu diterapkan 

secara konsisten oleh 

pemegang izin 

Memenuhi  PT Poleko Yubarsons telah menerapkan penandaan kayu secara 

konsisten, sehingga identitas kayu bulat hasil penebangan dapat 

ditelusuri secara administrasi yakni dapat terlacak  pada dokumen 

Penatausahaan Hasil Hutan (Buku Ukur dan LHP) dan secara fisik di 

lapangan. 

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  Kayu yang diangkut dari TPK hutan/Logond ke tujuan pengiriman 

kayu lainnya (industri) dilindungi dengan surat keterangan sahnya 

hasil hutan Kayu (SKSHHK) lengkap dan sah sesuai ketentuan. 

Dokumen SKSHHK diterbitkan oleh P2SKSHHK yang telah ditetapkan 

oleh direktur dan Kartu Ganis PKB-R masih berlaku. 
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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  Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH dan DR yang 

diterbitkan melalui aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) 

Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Lestari, Kementrian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan telah sesuai dengan volume 

LHP yang diterbitkan melalui SIPUHH ONLINE, dengan tarif sesuai 

ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2014, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.68/Menhut-II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017. 

b. Bukti Setor DR dan/atau 
PSDH 

 

Memenuhi  Berdasarkan dokumen Bukti Penerimaan Negara PSDH dan DR dari 

Sistem Informasi PNBP Online-SIMPONI, menunjukkan seluruh 

tagihan PSDH dan DR telah dibayarkan lunas sesuai dengan jumlah 

kewajiban dalam tagihan SIPNBP Online-SIMPONI PSDH dan DR. 

c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH 

atas kayu hutan alam 

(termasuk hasil kegiatan 

penyiapan lahan untuk 

pembangunan hutan tanaman) 

dan kesesuaian tarif PSDH 

untuk kayu hutan tanaman 

Memenuhi  Berdasarkan uji petik pada dokumen rincian pembuatan tagihan dan 

bukti penerimaan negara PSDH dan DR, besarnya tarif untuk masing-

masing kelompok jenis kayu, KBB, KBS dan KBK yang tercantum 

dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 

yaitu 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 -  Tidak diverifikasi, karena sesuai ketentuan bahwa kewajiban 

pengusaha untuk memiliki  dokumen Pedagang Kayu Antar Pulau 

Terdaftar (PKAPT) telah dicabut (Peraturan Menteri Perdagangan 

No.81 Tahun 2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan No. 68/MPP/KEP/2/2003, tentang 

Perdagangan Kayu Antar Pulau). 

 

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

yang sah 

 Dokumen yang menunjukkan 

identitas kapal 

Memenuhi  Kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu auditi dari Logpond di 

Desa Fluk ke TPK Industri adalah menggunakan kapal berbendera 

Indonesia yang dilengkapi dengan dokumen izin yang sah. 

K3.4.  Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal 

3.4.1.  Implementasi Tanda V-Legal 

 Tanda V-Legal yang dibubuhkan 

sesuai ketentuan 

Memenuhi  Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada ID 
Barcode dan pada setiap dokumen SKSHHK yang menyertai setiap 

pengangkutan kayu ke luar areal Auditi. Pembubuhan  Tanda V-Legal 

tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

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  Auditi telah memiliki dokumen lingkungan yang mencakup seluruh 

areal kerja berupa Studi Evaluasi Lingkungan  atas nama PT Yubarson 

Trading Coy seluas ± 45.000 ha yang telah mendapatkan persetujuan 
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dari Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan dengan No. 10/DJ-

VI//AMDAL/94, tanggal 20 April 1994 dan Studi Evaluasi Lingkungan  

atas nama PT Poleko Trading Coy  seluas ± 60.000 ha  yang disusun 

mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. 

4.1.2.  Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk 

mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial 

a. Dokumen RKL dan RPL Memenuhi  PT Poleko Yubarsons telah mendokumentasikan hasil kegiatan  

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang dituangkan dalam 

bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan 

Pemantauan Lingkungan pada setiap semesternya, yang meliputi 

kegiatan pengelolaan dan pemantauan pada kawasan lindung, pada 

areal tidak efektif, dan pada areal efektif yang meliputi aspek fisik-

kimia, biologi dan sosial budaya. 

b. Bukti pelaksanaan 

pengelolaan dan pemantauan 

dampak penting aspek fisik- 

kimia, biologi dan sosial 

Memenuhi  PT Poleko Yubarsons sudah melakukan kegiatan  pengelolaan dan 

pemantauan lingkungan pada  kawasan lindung, areal tidak efektif, 

maupun pada areal efektif yang meliputi aspek fisik–kimia, biologi dan 

sosial budaya dimana kegiatan yang dilakukan mengacu pada 

kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang tertuang dalam dokumen 

RKL dan RPL yang telah disahkan dan terdapat bukti bukti hasil 

pengelolaan dan pemantauan dampak penting pada aspek fisik-kimia, 

biologi dan sosial di lapangan. 

P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

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

5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3 

a. Pedoman/Prosedur K3 
 
 

Memenuhi  Tersedia prosedur K3 dan Struktur Organisasi Penujukan Petugas 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disahkan sesuai Keputusan 
Direktur PT Poleko Yubarsons Nomor 043/PY/SK-DIR/PK3/IX/2017 
tanggal 21 September 2017 serta mengimplementasikan prosedur K3 
di lapangan antara lain:  penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), 
mengikut sertakan karyawannya mengikuti program BPJS  kesehatan 
dan pemasangan spanduk-spanduk himbauan dan signboard/rambu 
untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. 

b. Ketersediaan peralatan K3 Memenuhi  Tersedia peralatan K3 dan peralatan kesehatan penunjang yang cukup 
memadai sesuai kebutuhan dan tingkat resiko, serta secara 
dokumentasi laporan pemeriksaan menunjukkan bahwa peralatan 
tersebut berfungsi baik. 

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi  Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja serta terdapat 
upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk pemasangan 
rambu-rambu serta himbauan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 

5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja 

 Ada serikat pekerja atau 
kebijakan perusahaan yang 
membolehkan untuk membentuk 
atau terlibat dalam kegiatan 
serikat pekerja 

Memenuhi  PT Poleko Yubarsons telah memberikan kebebasan bagi 
karyawannnya untuk membentuk atau menjadi anggota Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh. Hal tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan 
Direktur. 

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

 Ketersediaan Dokumen KKB atau 
PP 

Memenuhi  Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang ditetapkan oleh 
Direktur pada tanggal 1 September 2019 (Periode 2019-2022).  
Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 
21 September 2019. 

5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur 

 Tidak ada pekerja yang masih di 
bawah umur 

Memenuhi  Terdapat kebijakan untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah 
umur sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan pada 
Bab II pasal 6, selain itu kebijakan untuk tidak memperkerjakan 
karyawan dibawah umur juga tertuang dalam Surat Keputusan 
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