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Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan I
PT. Jaya Timber

Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kutai Barat
Provinsi Kalimantan Timur

I. Identitas LP-PHPL :
a. Nama LP-PHPL : PT. Global Resource Sertifikasi
b. No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
c. Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28 Kademangan, Setu, Serpong
d. Telp./Fax : 021-7562345
e. Tim Auditor : 1. Kamni, S.Hut (Prasyarat)

2. Ir. Indarjo (Produksi)
3. Indra Sofian, S.Hut. (Ekologi)
4. Dra. Eko Nugrahaeni, MSc (Lead dan Sosial)
5. Rimba Gatot Widodo, S.Hut (VLK)

f. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id

II. Identitas Auditee :
a. Nama IUPHHK-HA : PT. Jaya Timber
b. SK IUPHHK-HA, tanggal : SK.100/Menhut-II/2001, 15 Maret 2001
c. Luas Areal : + 53.200 Ha
d. Alamat Kantor Pusat: Pusat :

Jalan Basuki Rahmat No. 2C, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur Telp. 0541-742133/734395
Cabang :
Gedung Manggala Wanabakti Lt.5
Ruang 512B Jln Jenderal Gatot Subroto Senayan
Jakarta 10270 Telp. 021-5711310

e. Waktu Pelaksanaan : 24 Februari – 19 Maret 2014

III. Tahapan Kegiatan :

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasi
dengan Instansi
Kehutanan

25 Februari 2014
Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan
Timur

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur Bina
Usaha Hutan Alam

2. Pertemuan
Pembukaan

26 Februari 2014
Base Camp Kedawan

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh
jajaran manajemen lapangan

2. Perkenalan Tim Auditor PT. Global
Resource Sertifikasi (GRS) dan Unit
Manajemen PT. JT.

3. Penjelasan dan kesepakatan mengenai
maksud, tujuan, ruang lingkup, metode,
standar/acuan yang dipergunakan dan tata
waktu proses sertifikasi PT. JT.
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4. Penyiapan data dan informasi terkait
dengan PT. JT.

5. Penandatanganan berita acara Entry
Meeting,

3. Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan

26 Februari-17 Maret
2014
Base Camp Kedawan

1. Verifikasi dokumen, tambahan dokumen
baru

2. Pengamatan kesesuaian dokumen dan
lapangan untuk masing-masing bidang
(prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan
VLK). Verifikasi lapangan dilaksanakan
terhadap seluruh kegiatan  PT. JT
teruatama 5 (lima) tahun terakhir, yakni
kegiatan produksi, RIL (pembalakan
ramah lingkungan), pembinaan hutan
(TPTI dan non TPTI), persemaian,
perlindungan hutan, batas areal kerja,
seluruh kawasan lindung, PWH, sarana dan
prasarana.

4. Pertemuan
Penutup

17 Maret 2014
Base Camp Kedawan

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh
jajaran manajemen lapangan PT. JT.

2. Proses kegiatan Penilikan I PT. JT telah
dilaksanakan sesuai dengan standar yang
dipergunakan serta tata waktuyang telah
disepakati bersama dan berjalan dengan
lancar.

3. Konfirmasi dan klarifikasi beberapa data
dan informasi.

4. Penandatanganan lembar audit lapangan.
5. Penandatanganan berita acara penilaian.

5. Koordinasi
dengan Instansi
Kehutanan

18 Maret 2014
Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan
Timur

Penyampaian informasi hasil kegiatan audit
lapangan.

6. Pengambilan
Keputusan

21 Desember 2014
Kantor PT. GRS

1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian tahap
II selesai

2. Dilaksanakan oleh pengambil keputusan
dan dilakukan pleno dengan seluruh
auditor.

3. Diputuskan : PT. JT memenuhi syarat
(lulus) PHPL dan untuk VLK adalah
memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan I :

KRITERIA/INDIKATOR VER. RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1. PRASYARAT
1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin/Hak
1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan

administrasi tata batas di kantor Base
BAIK
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Pengelolaan Camp Kedawan lengkap sesuai dengan
tingkat realisasi pelaksanaan tata batas
yang telah dilakukan.
BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas yang telah
dilaksanakan pada areal kerja PT. JT
mencapai sepanjang 102,50 km dari
panjang batas keseluruhan 169,48 km
atau 60 % dan ada bukti upaya PT. JT
untuk melaksanakan tata batas pada
areal yang belum ditata batas.
SEDANG

1.1.3 Tetap tidak terdapat konflik batas
dengan pihak lain terkait dengan
eksistensi areal kerja PT. JT baik dengan
perusahaan lain maupun dengan
masyarakat sekitarnya.
BAIK

1.1.4 Fungsi kawasan hutan pada areal kerja
PT. JT seluruhnya sesuai dengan fungsi
dan peruntukkannya yaitu sebagai Hutan
Produksi sesuai dengan SK IUPHHK-HA
PT. JT.
BAIK

1.1.5 Tidak terdapat kegiatan lain di luar
sektor kehutanan dalam bentuk
perusahaan. Penggunaan lain yang ada
berupa bekas perladangan masyarakat
sudah dilakukan pendataan dan
pemetaan oleh PT. JT namun belum
dilaporkan kepada instansi terkait.
SEDANG

1.2 Komitmen Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan

1.2.1 Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan
perusahaan yang sesuai dengan
kerangka PHPL.
BAIK

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi, misi dan tujuan
perusahaan telah dilaksanakan secara
formal dan informal baik internal
karyawan PT. Jaya Timber maupun
dengan sebagian dari masyarakat sekitar
areal kerja PT. JT. Namun sosialisasi
belum meliputi seluruh kampung yang
ada di sekitarnya seperti Kampung
Mamahaq Tebog, Datah Bilang, dan Long
Hubung.
SEDANG
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1.2.3 Hasil pemerikasaan implementasi di
lapangan, terdapat realisasi sebagian
dari kegiatan-kegiatan penataan
kawasan, perencanaan, pembinaan
hutan, perlindungan hutan, pengelolaan
lingkungan, pembinaan SDM dan kelola
sosial. Namun implementasi PHL hanya
sebagian yang sesuai dengan visi dan
misi. Terdapat kegiatan yang tidak sesuai
dengan tata waktu. Realisasi kegiatan
pembinan hutan, perlindungan dan
pengamanan hutan serta penanaman
tanah kosong belum tercapai baik
realisasi fisik maupun biayanya. Selain itu
alokasi dana untuk seluruh bidang
kegiatan kurang proporsional.
SEDANG

1.3 Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional terlatih
dan tenaga teknis pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung pemanfaatan
Implementasi Penelitian,
Pendidikan dan Latihan

1.3.1 Keberadaan tenaga sarjana kehutanan di
PT. JT sudah mencukupi sesuai
kebutuhan namun tenaga teknis
kehutanan (GANIS PHPL) pada setiap
bidang masih di bawah ketentuan yang
ada. Terdapat bidang yang belum
memiliki tenaga teknis PHPL (GANIS
PHPL), yaitu GANIS PWH dan GANIS
KESOS.
BURUK

SEDANG

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDM
PT. JT adalah 60 %.
SEDANG

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan tersedia
lengkap.
BAIK

1.4 Kapasitas dan Mekanisme
untuk Perencanaan
Pelaksanaan Pemantauan
Periodik, Evaluasi dan
Penyajian Umpan Balik
Mengenai Kemajuan
Pencapaian (Kegiatan)
IUPHHK-HA

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan uraian
tugas yang sesuai dengan kerangka
PHPL, meskipun masih terdapat jabatan
yang rangkap. Hubungan kerja unit
perencanaan dengan unit-unit kerja
lapangan yang lain berjalan cukup efektif
sesuai dengan job description, dokumen
rencana dan SOP yang ada. Walaupun
beberapa kegiatan yang direncanakan
belum semua terlaksana.
SEDANG

SEDANG

1.4.2 Tersedia perangkat SIM yang memadai
pada semua bidang dan tersedia tenaga
pelaksana dalam sistem dokumentasi
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informasi serta dapat digunakan oleh
semua tingkat.
BAIK

1.4.3 Tersedia unit SPI dalam struktur
organisasi yang dilengkapi dengan
personil yang memadai, namun dalam
peranannya masih belum efektif dan
belum sesuai dengan SOP Audit Internal
karena belum dilakukan secara periodik.
SEDANG

1.4.4 Terdapat sebagian bukti kegiatan
sebagai tindak koreksi manajemen
berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
Namun kegiatan perbaikan di lapangan
belum ada laporan hasil perbaikan
sebagai umpan balik tindak koreksi
manajemen.
SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasar
informasi awal tanpa
paksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat
setempat telah dikonsultasikan atas
dasar informasi awal berupa kegiatan
sosialisasi saat akan melakukan kegiatan
RKT kepada masyarakat kampung/Desa
sekitar yang wilayah hak ulayat
masyarakat adat terkena kegiatan,
namun bukti adanya kesepakatan baru
berupa berita acara, belum bersifat
persetujuan antar pihak.
SEDANG

SEDANG

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses
pembuatan AMDAL dari instansi terkait
dan belum ada keterangan tentang
keterlibatan masyarakat di sekitar areal
kerja.
SEDANG

1.5.3 Terdapat dokumen laporan TBT dan
BATB yang disahkan oleh instansi terkait,
namun belum semua terdapat tanda
tangan dari aparat kecamatan dan
kepala kampung sekitar. Terdapat berita
acara sosialisasi areal kerja kepada
masyarakat sekitar namun belum
memuat persetujuan tentang proses tata
batas yang dilakukan oleh auditee di
wilayah kampung yang bersangkutan.
SEDANG
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1.5.4 Proses penyusunan rencana dan
pelaksanaan CSR/CD atau kelola sosial
PT. JT sebagian telah mengakomodir
kepentingan masyarakat. Masyarakat
membuat proposal usulan kegiatan yang
ditandatangani oleh aparat kampung
setempat.
BAIK

1.5.5 Terdapat persetujuan dalam proses
penetapan kawasan lindung dari
sebagian kecil para pihak
SEDANG

2 PRODUKSI
2.1 Penataan areal kerja jangka

panjang dalam peningkatan
hutan lestari

2.1.1 PT. JT telah menyusun RKU berdasarkan
IHMB, telah dibuat analisis penataan
areal kerja sesuai dengan kondisi biofisik
lapangan. RKU tersebut telah disahkan
oleh yang berwenang.
BAIK

SEDANG

2.1.2 Koordinat pada batas blok dan petak
tebangan serta lokasi sarana-prasarana
kegiatan di lapangan sama dengan dalam
peta kerja, atau batas blok dan petak
serta lokasi sarana prasarana sesuai pada
peta kerja.
SEDANG

2.1.3 Batas Blok, petak dan sempadan sungai,
sesuai dengan peta, tersedia papan
nama, namun alur batas blok dan petak
kurang bersih.
SEDANG

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

2.2.1 Areal PT. JT hanya memiliki satu tipe
ekosistem yaitu tipe ekosistem hutan
tanah kering dan telah memiliki data
sebaran potensi tegakan berdasarkan
IHMB dan data potensi tegakan dari
inventarisasi 100 % (ITSP) selama lima
tahun RKT terakhir.
BAIK

SEDANG

2.2.2 PT. JT telah membuat PUP dan telah
dilakukan pengukuran sebanyak dua kali,
namun belum dibuat analisis riap.
BURUK

2.2.3 PT. JT telah melakukan pengukuran PUP
sebanyak dua kali, namun  belum ada
analisis data potensi dan riap tegakan,
maka dalam penentuan produksi



Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Serpong, Tangerang Selatan 15313 INDONESIA
Telp. 021-7562345   Fax. 021-7562345
Website www.globalresource.co.id
Email info@globalresource.co.id

KRITERIA/INDIKATOR VER. RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

tebangan tahunan masih menggunakan
potensi tegakan hasil ITSP. Dalam
RKUPHHK perioda 2011– 2020, jatah
tebangan tahunan berdasarkan hasil
IHMB.
BURUK

2.3 Pelaksanaan       penerapan
tahapan sistem silvikultur
untuk menjamin
regenerasi hutan

2.3.1 PT. JT telah menyusun SOP seluruh
tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI
termasuk penebangan ramah lingkungan
(RIL) secara lengkap pada masing-
masing tahapan kegiatan. SOP telah
sesuai dengan ketentuan teknis yang
berlaku. Namun ada sebagian SOP yang
kurang aplikatif, yaitu SOP perpetaan.
BAIK

SEDANG

2.3.2 Berdasarkan hasil pengamatan seperti
diuraikan diatas bahwa terdapat
implementasi kegiatan sistem silvikultur
yang sebagian belum sesuai SOP yaitu
berupa pemeliharaan batas blok dan
petak, kegiatan penanaman dan
pemeliharaan.
SEDANG

2.3.3 Berdasarkan hasil kajian terhadap
potensi tegakan di blok RKT 2012 maka
rata-rata potensi areal bekas tebangan
untuk tingkat pohon diameter 20 cm
keatas adalah 20 batang per hektar.
BAIK

2.3.4 Berdasarkan hasil kajian diketahui
potensi tegakan tinggal untuk tingkat
pohon sebanyak 20 batang/ha, tiang
sebanyak 164 batang/ha dan pancang
sebanyak 587 batang/ha yang tersebar
merata.
BAIK

2.4 Ketersediaan   dan
penerapan teknologi ramah
lingkungan untuk
pemanfaatan hutan

2.4.1 Terdapat dokumen SOP yang berkaitan
dengan pemanfaatan hutan ramah
lingkungan, isinya sesuai dengan kondisi
karakteristik setempat serta urutan
prosedur kegiatan sudah mencakup
seluruh kegiatan yang berkaitan dengan
RIL.
BAIK

BAIK

2.4.2 Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
dapat dikatakan bahwa kegiatan
perencanaan pembalakan/pemanenan
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sesuai SOP, untuk kegiatan pemanenan
sesuai SOP, kegiatan pemeliharaan dan
K3 serta kegiatan pasca pemanenan
sebagian sesuai SOP.
SEDANG

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal
minimal dan keterbukaan wilayah di
areal PT. JT rata-rata untuk semua
tingkatan permudaan/pohon adalah
17,13%.
SEDANG

2.4.4 Faktor eksploitasi penebangan sebesar
81,18 %, termasuk dalam norma
kematangan verifier faktor eksploitasi
diatas 70% atau Fe > 0,70.
BAIK

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

2.5.1 Hasil verifikasi diketahui bahwa
dokumen RKT disusun berdasarkan RKU
yang telah disahkan, namun volume
tebangan yang direncanakan setiap
tahunnya tidak selalu sama antara
rencana penebangan dalam RKU dengan
rencana penebangan dalam RKT.
SEDANG

BAIK

2.5.2 Berdasarkan hasil verifikasi diketahui
terdapat peta kerja yang
menggambarkan areal yang boleh
ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam
/dipelihara beserta areal yang ditetapkan
sebagai kawasan lindung dan sebagian
sesuai dengan RKT/RKU yang disahkan
oleh  pejabat yang berwenang.
SEDANG

2.5.3 Berdasarkan hasil verifikasi lapangan
diketahui bahwa telah terdapat
implementasi peta kerja berupa
penandaan pada sebagian batas blok
tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/
ditanam /dipelihara beserta areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung. Hal
ini karena  kondisi  batas blok, petak dan
kawasan dilindungi, rintisan alurnya
kurang jelas.
SEDANG

2.5.4 Hasil verifikasi diketahui bahwa realisasi
produksi mencapai 99,52 %. dari rencana
tebangan, dan lokasi panen sesuai
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dengan blok tebangan RKT yang
disahkan, sehingga termasuk norma
kematangan verifier bahwa realisasi
volume tebangan antara 70 - 105%  dari
rencana tebangan tahunan pada lokasi
yang sesuai dengan RKT.
BAIK

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

2.6.1 Pendanaan untuk kegiatan pengusahaan
hutan pada masing-masing kegiatan
selama  tahun 2008 - 2012 mencapai  102%
dari alokasi pendanaan dalam RO sesuai
target volume kegiatan yang disusun
berdasarkan target RKT pada tahun yang
bersangkutan atau sesuai norma
kematangan verifier bahwa realisasi
alokasi dana diatas 80% dari kebutuhan
kelola hutan yang seharusnya.
SEDANG

SEDANG

2.6.2 Hasil verifikasi diketahui bahwa terdapat
realisasi alokasi dana yang kurang
proporsional, karena masih ada  kegiatan
yang prosentase realisasi kegiatan
dibawah 80% dari alokasi yang
seharusnya.
BURUK

2.6.3 Dari hasil verifikasi dapat dikatakan
bahwa realisasi pendanaan untuk
kegiatan teknis kehutanan berjalan
lancar, namun sebagian kegiatan tidak
sesuai dengan tata waktu.
SEDANG

2.6.4 Hasil verifikasi diketahui bahwa belum
terrealisasi seluruh anggaran kegiatan
pembinaan hutan dan perlindungan
hutan, dan realisasi fisik juga belum 100%
dari rencana. Tetapi rata-rata realisasi
anggaran kegiatan pembinaan hutan dan
perlindungan hutan mencapai diatas 80
%.
SEDANG

2.6.5 Hasil verifikasi diketahui bahwa realisasi
fisik pelaksanaan kegiatan pembinaan
hutan (luas dan kualitas tegakan) 76,4 %
dari yang direncanakan.
BAIK
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3 EKOLOGI
3.1 Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasan
dilindungi pada setiap tipe
hutan

3.1.1 Berdasarkan telaah dokumen dan
verifikasi lapangan di areal kerja PT. JT
diperoleh bahwa jenis dan luas kawasan
dilindungi sesuai dengan dokumen
perencanaan (DELH dan RKUPHHK-HA)
sedangkan dengan adanya perubahan
lokasi kawasan dilindungi berdasarkan
SK Direksi maka kondisi biofisik kawasan
dilindungi tidak sesuai dengan dokumen
perencanaan yang telah ada.
SEDANG

SEDANG

3.1.2 Realisasi tata batas kawasan lindung
yang telah dilakukan sebesar 63 %.
Sehingga kawasan lindung yang telah di
tata > 61% dari total panjang kawasan
lindung yang ditetapkan berdasarkan
bukti berita acara kegiatan penataan
batas kawasan dilindungi yang dimiliki
oleh PT. JT.
SEDANG

3.1.3 Berdasarkan verifikasi lapangan pada
lokasi kawasan lindung PT. JT dan
berdasarkan overlay antara Peta Citra
Landsat dengan peta kawasan
dilindungi, menunjukkan bahwa kondisi
kawasan lindung tidak banyak
mengalami gangguan dan memiliki
prosentase penutupan 85%.
BAIK

3.1.4 Berdasarkan verifikasi dokumen dan
verifikasi lapangan, pengakuan atas
kawasan dilindung yang ditetapkan PT.
JT belum secara keseluruhan
tersosialisasi kepada masyarakat,
karyawan dan instansi pemerintah.
SEDANG

3.1.5 Berdasarkan verifikasi dokumen PT. JT
telah menyusun laporan pengelolaan
kawasan lindung hasil tata ruang. Akan
tetapi dengan adanya perubahan
beberapa lokasi maka laporan
pengelolaan kawasan dilindungi yang
sesuai dengan dokumen perencanaan
dan sesuai dengan tata ruang
areal/landscaping yaitu hanya pada
kawasan dilindungi berupa Buffer Zone
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dan Sempadan Sungai pada areal kerja
Blok B.
SEDANG

3.2 Perlindungan
dan pengamanan hutan

3.2.1 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
dan verifikasi lapangan maka PT. JT
telah menyusun prosedur pengamanan
dan perlindungan hutan akan tetapi
belum mencakup seluruh jenis gangguan
yang telah teridentifikasi dalam
dokumen perencanaan yang telah
disusun (RKUPHHK-HA).
SEDANG

SEDANG

3.2.2 Berdasar data tersebut diketahui jenis
peralatan yang dimiliki oleh PT. JT untuk
pengamanan dan perlindungan hutan
masih kurang dan belum sesuai dengan
peraturan yang ada akan tetapi sarana
dan prasarana pengamanan dan
perlindungan hutan yang dimiliki
fungsinya masih sesuai.
SEDANG

3.2.3 Berdasarkan verifikasi dokumen dan
verifikasi lapangan diketahui bahwa
pihak PT. JT telah memiliki SDM
perlindungan hutan, akan tetapi jumlah
dan kualifikasi tenaga pengamanan dan
perlindungan hutan tidak memadahi dan
belum sesuai dengan rencana kerja yang
ada. Anggota pengamanan dan
perlindungan hutan belum memiliki
kualifikasi khusus terkait pengamanan
dan perlindungan hutan, dan belum
pernah dilakukan ataupun mengikuti
pelatihan terkait dengan pengamanan
dan perlindungan hutan.
SEDANG

3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan
hutan (preemptif /preventif /represif)
telah dilakukan sebagian oleh PT. JT,
akan tetapi didalam prosedur masih
belum mencakup/mempertimbangkan
seluruh kemungkinan gangguan yang
akan timbul selama kegiatan
pengelolaan berlangsung.
SEDANG

3.3 Pengelolaan dan
pemantauan dampak

3.3.1 Prosedur yang dimiliki oleh PT. JT belum
mencakup pengelolaan dan pemantauan

SEDANG
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terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan hutan

seluruh dampak terhadap tanah dan air
akibat pengelolaan hutan berdasarkan
dokumen Lingkungan dan rencana
pengelolaan yang dimiliki.
SEDANG

3.3.2 Sarana dan prasarana pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah
dan air yang  dimiliki masih belum sesuai
dengan dokumen perencanaan yang ada,
selain itu lokasi areal kerja PT. JT terbagi
menjadi 2 Blok (A & B) dan posisi sarana
dan prasarana masih berada di areal
kerja Blok B. kondisi sarana dan
prasarana yang dimiliki saat ini kondisi
masih berfungsi dengan baik.
SEDANG

3.3.3 PT. JT telah memiliki tenaga pengelolaan
dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air dan telah memiliki
kualifikasi sebagai GANIS KELING. Akan
tetapi untuk pelaksana kegiatan
dilapangan SDM yang dimiliki belum
sepenuhnya memadahi berdasarkan
kualifikasinya dan belum sesuai dengan
dokumen perencanaan yang dimiliki.
SEDANG

3.3.4 Rencana pengelolaan lingkungan
terdapat dalam dokumen perencanaan
dan dokumen lingkungan yang dimiliki,
sedangkan implementasi kegiatan baru
dilakukan sebagian belum secara
keseluruhan yang sesuai dengan
dokumen perencanaan. Laporan hasil
implementasi pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air belum sesuai
dengan ketentuan yang berlaku yaitu
PERMENLH No 45 tahun 2005.
SEDANG

3.3.5 PT. JT telah memiliki dokumen rencana
mengenai pemantauan dampak
terhadap tanah dan air, akan tetapi
implementasi belum dilakukan secara
keseluruhan berdasarkan dokumen
perencanaan dan dokumen lingkungan
yang dimiliki, sedangkan pelaporan
belum sesuai dengan peraturan yang
berlaku yaitu PERMENLH NO. 45 Tahun



Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Serpong, Tangerang Selatan 15313 INDONESIA
Telp. 021-7562345   Fax. 021-7562345
Website www.globalresource.co.id
Email info@globalresource.co.id

KRITERIA/INDIKATOR VER. RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

2005.
SEDANG

3.3.6 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
dan lapangan diketahui bahwa masih
terdapat indikasi terjadinya dampak yang
besar terhadap tanah dan air yang
diakibatkan dari aktivitas produksi, akan
tetapi PT. JT telah berupaya melakukan
pengelolaan lebih baik untuk
meminimalkan dampak terhadap tanah
dan air.
SEDANG

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

3.4.1 PT. JT  telah memiliki prosedur tentang
identifikasi flora dan fauna, isi dari
prosedur telah mengacu pada ketentuan
peraturan yang berlaku, akan tetapi dari
segi instruksi pelaksanaan identifikasi
hanya fokus pada flora dan fauna yang
dilindungi, sehingga belum mencakup
jenis flora dan fauna yang dilindungi
dan/atau langka (endangered), jarang
(rare), terancam punah (threatened) dan
endemik mengacu pada perundangan
yang berlaku.
SEDANG

SEDANG

3.4.2 Terdapat implementasi kegiatan
identifikasi flora dan fauna yang terdapat
didalam Laporan Kawasan Pelestarian
Plasma Nutfah (KPPN), akan tetapi masih
belum mencakup seluruh jenis flora dan
fauna yang tertuang dalam ketentuan
peraturan yang berlaku dan diacu serta
masih sebatas pada areal kerja Blok B,
sedangkan dijumpai terdapat ketidak
konsistenan antara pelaksanaan di
lapangan dengan prosedur.
SEDANG

3.5 Pengelolaan flora untuk:
1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang
tidak terganggu dan
bagian yang tidak rusak

2. Perlindungan terhadap
spesies flora dilindungi
dan/atau jarang,langka
dan terancam  punah

3.5.1 Prosedur pengelolaan flora dan
substansi isinya belum sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku,
karena dalam prosedur tersebut tidak
menyebutkan dengan rinci terkait flora
yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik
berdasarkan peraturan yang berlaku.

SEDANG

SEDANG
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dan endemik 3.5.2 Beberapa bukti tersebut diketahui
bahwa terdapat usaha yang dilakukan
dalam melakukan pengelolaan flora yang
berada di areal kerja PT. JT, hanya saja
belum sampai pada pengelompokan
jenis flora yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik secara lebih lanjut baru sebatas
penandaan dan inventarisasi.
SEDANG

3.5.3 Masih dijumpai kegiatan berburu
didalam areal kerja PT. JT berdasarkan
laporan patrol tahun 2012, sedangkan
laporan patrol tahun 2013 cenderung
dilaksanakan pada blok RKT 2013. Maka
hasil verifikasi dan hasil wawancara
diketahui masih terdapat gangguan
terhadap spesies flora dilindungi yang
terdapat dalam areal kerja.
SEDANG

3.6 Pengelolaan fauna untuk:
1. Luasan tertentu

dari hutan produksi
yang tidak terganggu
dan bagian yang tidak
rusak

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

3.6.1 Prosedur pengeloaan flora yang dimiliki
PT. JT  yang terkait dengan pengelolaan
fauna hanya mencakup fauna yang
dilindungi tetapi belum mencakup jenis
fauna langka, jarang, terancam punah
dan endemik dan substansi dalam
prosedur belum sesuai dengan peraturan
yang berlaku.
SEDANG

SEDANG

3.6.2 Upaya Pengelolaan terhadap fauna yang
dilindungi, jarang, langka terancam
punah dan endemik dengan pemasangan
papan larangan dan kegiatan patrol.
Akan tetapi tindakan pengelolaan belum
dilakukan secara menyeluruh hanya
sebatas di KPPN dan pada areal kerja PT.
JT Blok B.
SEDANG

3.6.3 Kondisi fauna yang  dilindungi, jarang,
langka terancam punah dan endemic
yang berada dalam areal kerja PT. JT
terindikasi mengalami gangguan, akan
tetapi terdapat upaya yang dilakukan
untuk penanggulangan gangguan
terhadap keberadaan fauna tersebut
khususnya dilokasi Blok B sedangkan
untuk Blok A belum terdapat kegiatan
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pengelolaan, pengamanan dan
perlindungan hutan.
SEDANG

4 SOSIAL
4.1 Kejelasan deliniasi

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

4.1.1 Berdasarkan pemaparan verifikasi di
atas, bahwa di PT. JT tersedia sebagian
dokumen/laporan mengenai pola
penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan rencana
pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
SEDANG

SEDANG

4.1.2 PT. JT terdapat mekanisme penataan
batas partisipatif dan konflik batas
kawasan yang diketahui para pihak dan
belum mencantumkan berbagai
alternatif penyelesaiannya jika salah satu
cara mengalami kemandegan serta
dokumen SOP belum disusun secara rapi
dan legal (Daftar isi belum ada, tanggal
pengesahan belum tercantum).
SEDANG

4.1.3 PT. JT telah memiliki mekanisme
mengenai pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan masyarakat
setempat di dalam perencanaan
pemanfataan SDH oleh                     PT. JT,
namun belum legal, belum lengkap dan
belum jelas.
SEDANG

4.1.4 PT. JT  memiliki bukti-bukti tentang luas
dan batas kawasan pemegang izin
dengan sebagian masyarakat hukum
adat/ setempat (hanya di Blok B) terkait
pohon madu dan kawasan berburu,
sementara untuk Blok A direncanakan
pada RKT 2014 akan dilaksanakan
sosialisasi, dilaksanakan kesepakatan,
penataan batas ulat (data/dokumen
belum tersedia).
SEDANG

4.1.5 Umumnya masyarakat mengetahui
batas PT. JT baik lewat sosialisasi
maupun adanya plang-plang batas, dan
terdapat dokumen persetujuan dari
masyarakat sekitar areal PT. JT  (Blok B),
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sementara persetujuan dari masyarak
sekitar Blok A belum tersedia. Pernah
ada tuntutan (potensi konflik) dari forum
masyarakat adat terhadap fee kubikasi
kayu, namun sudah diselesaikan. Pernah
ada perladangan berpindah di Km 39
sampai dengan Km 43, namun sudah
ditinggalkan.
SEDANG

4.2 Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan
yang berlaku

4.2.1 PT. JT memiliki dokumen yang lengkap
menyangkut tanggung jawab sosial
Pemegang izin sesuai dengan peraturan
perundangan yang relevan, namun
belum secara berkala dilaporkan kepada
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur, serta penyusunan dokumen
(pengarsipannya) belum tertata secara
rapi.

SEDANG

SEDANG

4.2.2 PT. JT memiliki mekanisme tentang
pemenuhan kewajiban sosial pemegang
izin terhadap masyarakat baik dalam
bentuk prosedur (SOP) maupun mekanis
yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
SOP yang di bagian Kelola Sosial tidak
ada lembaran daftar isi dan
penanggalannya masih kosong,
walaupun demikian seluruhnya sudah
ditandatangani oleh masing-masing dari
penyusun, pemeriksa dan pengesah
(Direktur Utama).
SEDANG

4.2.3 PT. JT memiliki bukti telah melaksanakan
kegiatan sosialisasi mengenai sosialisasi
RKT, Visi Misi, dan Kawasan Lindung
yang dilaksanakan dan ditujukan kepada
Desa Matalibaq, Desa Lutan dan Desa
Tukul sebagai bagian dari desa binaan.
Berbagai kegiatan sosialisasi tersebut
dilaksanakan dalam satu kejadian dan
didokumentasikan dalam satu dokumen
BAP untuk masing-masing desa.  Secara
kelengkapan dokumen/BAP kegiatan
tersebut tidak lengkap, karena masih
ada kegiatan yang tidak dilampiri
notulen dan daftar hadir.



Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Serpong, Tangerang Selatan 15313 INDONESIA
Telp. 021-7562345   Fax. 021-7562345
Website www.globalresource.co.id
Email info@globalresource.co.id

KRITERIA/INDIKATOR VER. RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

SEDANG
4.2.4 Manajemen baru PT. JT memiliki bukti,

namun tidak lengkap tentang realisasi
pemenuhan tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat di Desa Binaan,
sementara rekapan setiap kegiatannya
belum mengacu pada peraturan yang
berlaku.
SEDANG

4.2.5 Manajemen PT. JT memiliki
laporan/dokumen, namun baru sebagian
yang sudah lengkap terkait pelaksanaan
tanggung jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi, bukti-bukti
(BAP/Nota/Kuitansi).
SEDANG

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

4.3.1 PT. JT memiliki data kependudukan
(sebagian data tahun 2010 dan sebagian
data terbaru Tahun 2013) dan informasi
masyarakat hukum adat dan/atau
masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH namun datanya tidak
lengkap dan tidak jelas.
SEDANG

SEDANG

4.3.2 PT. JT memiliki mekanisme yang legal
dan jelas mengenai peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun terkait SOP di Bagian Kelola
Sosial masih perlu penyempurnaan,
antara lain: tidak mencantumkan lembar
daftar isi, tidak semua SOP disertai
dengan Flow Chart (diagram alur) untuk
mempermudah pengguna SOP. Pada
lembar pengesahan belum dicantumkan
tanggal, bulan, tahun pengesahan.
SEDANG

4.3.3 PT. JT memiliki dokumen rencana
pemegang izin mengenai kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas
ekonomi masyarakat mulai dari rencana
jangka panjang sampai rencana tahunan,
namun tidak tersedia dokumen RKAP
dan RO yang tidak tersedia untuk Tahun
2011, Tahun 2010 dan Tahun 2009.
SEDANG

4.3.4 PT. JT memiliki bukti implementasi
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sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat
setempat oleh pemegang izin
berdasarkan realisasi biaya total kegiatan
Kelola Sosial/PMDH. Sementara itu
terdapat laporan kegiatan hasil
monitoring kegiatan Kelola Sosial/PMDH
Tahun 2013.
BAIK

4.3.5 PT.  JT memiliki bukti dokumen/ laporan
mengenai pelaksanaan distribusi
manfaat kepada para pihak yang lengkap
dan terdokumentasi dengan baik, namun
terkait pelaporan kegiatan Kelola Sosial
yang bersifat semesteran secara periodik
belum dilaporkan kepada Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
SEDANG

4.4 Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang handal

4.4.1 PT. JT memiliki mekanisme resolusi
konflik dalam bentuk dokumen SOP
Penyelesaian Konflik dan SOP
Pencegahan Konflik.  Sementara itu
Struktur organisasi resolusi konflik
belum disusun tersendiri. Resolusi
konflik hanya mengatur resolusi konflik
dengan masyarakat tidak termasuk
dengan pihak lain seperti perusahaan
swasta, LSM, pemerintahan.
SEDANG

SEDANG

4.4.2 PT. JT masih memiliki potensial konflik
terkait kebutuhan masyarakat terhadap
lahan pertanian, kualitas sungai, banjir,
kebisingan dan debu di Desa Karangan
Hilir, tata batas, hutan lindung, produksi,
tenaga kerja yang terserap rendah.
Tersedia peta konflik namun hanya
terkait penggunaan lahan di areal PT. JT
untuk kegiatan perladangan masyarakat.
SEDANG

4.4.3
PT. JT memiliki kelembagaan resolusi
konflik berupa struktur organisasi PT. JT
di tingkat Lapangan, sumber daya
manusia cukup, namun belum
melibatkan dan didukung /diketahui para
pihak (Kepala Desa) serta rencana
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sumber dana belum dapat dipastikan
anggarannya.
SEDANG

4.4.4 Permasalahan batas luar, Permasalahan
batas ulayat antar kampung,
permasalahan perladangan, dan
permasalahan permohonan dari
masyarakat yang tidak relevan di
PT. JT tidak sampai menimbulkan konflik.
Verifikasi terhadap keberadaan
dokumen/laporan/surat penanganan
konflik/potensi konflik tersebut di PT. JT
tersedia namun penyusunannya tidak
lengkap dan jelas.
SEDANG

4.5 Perlindungan,Pengembang
an dan Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga Kerja

4.5.1 PT. JT telah merealisasikan sebagian
besar hubungan industrial dengan
seluruh karyawan melalui tersedianya
Peraturan Perusahaan; tugas dan
tanggung jawab organisasi perusahaan
yang mengatur hubungan antar
karyawan ataupun karyawan dengan
perusahaan; Perjanjian karyawan dengan
perusahaan; Kebebasan karyawan
berserikat; SOP Penggajian, SOP
Penilaian Karyawan; Laporan bulanan
ketersediaan karyawan kepada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur. Terealisasinya  gaji,
tunjangan dan pendapatan lainnya,
mengikutsertakan karyawan dengan
JAMSOSTEK, penggantian biaya
perawatan & pengobatan, waktu
istirahat dan cuti.  Namun sarana
prasarana yang menunjang
kesejahteraan (salah satu point
hubungan industrial) belum lengkap
yaitu belum tersedia sarana beribadah
dan sarana olah raga.
SEDANG

SEDANG

4.5.2 PT. JT telah merealisasikan sebagian
rencana pengembangan kompetensi
terutama terkait dengan pemenuhan
tenaga teknis yang pelaksanaannya
diselenggarakan secara internal, namun
perencanaan untuk meningkatkan
kompetensi tersebut belum melalui
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analisis terhadap kemampuan masing-
masing karyawan karena tidak
ditemukan dokumen hasil analisis
kemampuan setiap karyawan dan
analisis kebutuhan perusahaan.
SEDANG

4.5.3 PT. JT  terdapat dokumen standar
jenjang karir dan baru sebagian yang
diimplementasikan.
SEDANG

4.5.4 PT. JT memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan telah
diimplementasikan seperti dalam SOP
Penggajian Karyawan dan Peraturan
Perusahaan berupa : Gaji, Tunjangan
Lembur Karyawan, Tunjangan Pajak,
Biaya Pesangon Pegawai, Biaya
Pengobatan, Biaya Cuti, Biaya
JAMSOSTEK, Biaya THR/Natal/Tahun
Baru.  Namun, sarana prasarana camp
untuk menunjang kesejahteraan
karyawan belum lengkap.
SEDANG

V. Resume Hasil Penilaian VLK Penilikan I:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan

1.1 Areal  unit  manajemen  hutan
terletak  dikawasan  hutan
produksi
1.1.1 Pemegang izin mampu
menunjukkan keabsahan Izin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IUPHHK)

1.1.1 a PT. JT memperoleh IUPHHK-HA melalui SK
Menteri Kehutanan Nomor SK
96/Menhut-II/2011 tanggal 14 Maret 2011
tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan
Hutan Alam PT. Jaya Timber Trading &
Industrial Company Limited seluas +
53.200 ha di Provinsi Kalimantan Timur.
Dokumen ini dilengkapi dengan peta
lampiran SK IUPHHK sesuai dengan luas
areal dan tanggal penerbitan.
MEMENUHI

1.1.1 b PT. JT telah memenuhi kewajiban
membayar IHPH (IIUPHHK) sesuai dengan
SPP yang sudah diterbitkan oleh
Kementerian Kehutanan, dan telah
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memenuhi pembayarannya sebagaimana
dibuktikan melalui Bukti Surat Iuran
IUPHHK kepada Bank BCA Cabang
Samarinda No. Cek BCA No. 376650
tanggal 15 Januari 2001 sebesar
Rp.1.436.400.000,00.
MEMENUHI

1.1.1 c Di dalam areal PT. JT tidak ada kegiatan
usaha selain kegiatan IUPHHK-HA.
MEMENUHI

2 Memenuhi Sistem dan Prosesdur Penebangan Yang Sah
2.1 Pemegang izin memiliki rencana

penebangan pada areal tebangan
yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang
2.1.1 RKUPHHK/RKPH dan Rencana
Kerja Tahunan (RKT/Bagan
Kerja/RTT) disahkan oleh yang
berwenang

2.1.1 a PT. JT telah memiliki RKUPHHK berbasis
Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala
(IHMB) periode tahun 2011-2020 yang
telah disahkan oleh pejabat berwenang
dan sudah dilengkapi dengan peta
lampiran yang juga sudah disahkan oleh
pejabat berwenang PT. JT juga sudah
memiliki dokumen RKTUPHHK tahun 2014
dan tahun 2014 yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang.
MEMENUHI

2.1.1 b PT. JT sudah memiliki peta yang
menggambarkan areal yang dilindungi
dan verifikasi lapangan ditemukan adanya
areal yang tidak boleh ditebang.
MEMENUHI

2.1.1 c Terdapat peta rencana blok tebangan
tahun 2014 yang sudah disahkan oleh
pejabat berwenang (dicap)dan terbukti di
lapangan dengan adanya penandaan
batas blok dan petak tebangan sesuai
peta RKT.
MEMENUHI

2.2 Adanya rencana kerja yang sah
2.2.1 Pemegang izin mempunyai
rencana kerja yang sah sesuai
dengan peraturan yang berlaku

2.2.1 a PT. JT sudah memiliki dokumen
RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2011-
2020 a.n. PT. JT Trading & Industrial
Co.,Ltd di Provinsi Kalimantan Timur.
RKUPHHK-HA ini sudah disetujui melalui
Surat Keputusan Menteri Kehutanan
dengan SK No. 2/VI-BUHA/2011 tanggal 5
Januari 2011.
MEMENUHI

2.2.1 b PT. JT hanya menerapkan satu sistem
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silvikultur yakni sistem silvikultur TPTI dan
tidak menerapkan sistem silvikultur THPB
atau multi sistem, sehingga verifier ini
terkategori tidak bisa diterapkan (Not
Applicable)
NA

3 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat
3.1 Pemegang izin menjamin bahwa

semua kayu yang diangkut dari
Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
hutan ke TPK Antara dan dari TPK
Antara ke industri primer hasil
hutan (IPHH)/pasar, mempunyai
identitas fisik dan dokumen yang
sah
3.1.1 Seluruh kayu bulat yang
ditebang/dipanen atau yang
dipanen/dimanfaatkan telah di-
LHP-kan

3.1.1.1 Seluruh kayu yang
ditebang/dipanen/dimanfaatkan untuk
selama periode penilikan I (Desember
2013-November 2013) telah diLHPkan yang
dibuktikan dengan ketersediaan dokumen
LHP yang telah disahkan oleh pejabat
yang berwenang. LHP dengan fisik kayu
sesuai, dan Nomor Batang di LHP dapat
ditemukan di lapangan
MEMENUHI

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

3.1.2.1 PT. JT memiliki surat keterangan sahnya
hasil hutan untuk kayu yang diangkut dari
TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan
pengiriman kayu lainnya sesuai ketentuan.
MEMENUHI

3.1.3 Pembuktian asal usul kayu
bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-
HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-
RE/pemegang hak pengelolaan

3.1.3 a Tanda-tanda PUHH/Barcode pada kayu
bulat hasil tebangan telah sesuai dengan
dokumen, sehingga bisa dilacak balak.
MEMENUHI

3.1.3 b Ada sistem yang dapat ditelusuri dan
identitas kayu diterapkan secara
konsisten.
MEMENUHI

3.1.4 Pemegang izin mampu
membuktikan adanya catatan
angkutan kayu keluar TPK

3.1.4.1 Kayu yang keluar dari TPK Hutan ke TPK
Antara Batu Berang (Log Pond)
seluruhnya telah dilengkapi dengan
dokumen SKSKB. Demikian pula untuk
pengangkutan dari TPK Antara Batu
Berang (Log Pond), dan dari TPK Long
Tahap, serta dari TPK Muara Belayan ke
tujuan masing-masing berikutnya,
seluruhnya telah dilengkapi dengan
dokumen FAKB yang dilampiri dengan
dokumen DKB FAKB (DKHP).
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MEMENUHI
3.2 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)

3.2.1 a Dokumen SPP DR dan SPP PSDH PT. JT
telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP
yang disahkan untuk selama periode
Desember 2013 s/d November 2013.
MEMENUHI

3.2.1 b DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan
sesuai dengan dokumen SPP, dan tidak
ada tunggakan.
MEMENUHI

3.2.1 c Pembayaran DR dan PSDH telah sesuai
dengan persyaratan ukuran dan dibayar
sesuai dengan tarif.
MEMENUHI

3.3 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)

3.3.1.1 PT. JT telah memiliki dokumen PKAPT a.n.
PT. JT dengan No. Nomor pengakuan
sebagai PKAPT No: 194/PDN/PKAPT/6/2011
dan Nomor PKAPT: 17.01.1.03436 tanggal
27 Juni 2011, yang disahkan oleh Direktur
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
MEMENUHI

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

3.3.2.1 Semua kapal yang mengangkut kayu atas
nama PT. JT adalah kapal berbendera
Indonesia dan sudah mendapatkan izin
berlayar dari instansi berwenang. Dalam
hal ini diwakili oleh AN. Direktur Jenderal
Perhubungan Laut, Direktur Lalu Lintas
dan Angkatan Laut, Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
Samarinda.
MEMENUHI

3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-
Legal
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal 3.4.1.1 Penggunaan tanda V-Legal telah

diterapkan oleh PT. JT dengan
membubuhkan logo (tanda) V-Legal pada
dokumen LHP dan pada bontos kayu.
MEMENUHI

4 Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial Yang Terkait Dengan Penebangan
4.1 Pemegang izin telah memiliki

Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL)/Dokumen
Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan (DPPL)/Upaya
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Pengelolaan Lingkungan (UKL)
dan Upaya Pemantauan
Lingkungan (UPL) dan
melaksanakan kewajiban yang
dipersyaratkan dalam dokumen
lingkungan tersebut
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

4.1.1.1 PT. JT telah memiliki dokumen ANDAL,
RKL dan RPL dan disusun berdasarkan
peraturan yang berlaku dan telah
disahkan dan disetujui oleh komisi
AMDAL.
MEMENUHI

4.1.2 Pemegang izin memiliki
laporan pelaksanaan RKL dan RPL
yang menunjukkan penerapan
tindakan untuk mengatasi dampak
lingkungan dan menyediakan
manfaat sosial

4.1.2 a PT. JT telah memiliki dokumen RPL dan
RKL yang disusun mengacu pada
dokumen ANDAL yang telah disahkan
oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut No.
49/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 17 Maret
1997. Selain dokumen ANDAL yang telah
mendapatkan pengesahan dari Instansi
yang berwenang pada tahun 1997, PT. JT
juga sudah menyusun dokumen DELH
yang merupakan revisi dokumen ANDAL
karena adanya penambahan luas areal
dari luas areal sebelumnya. Dokumen
DELH tersebut telah mendapatkan
pengesahan dari Kepala Badan
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan
Timur melalui surat No. 660.1/K.44/2001
tanggal 3 Oktober 2001.
MEMENUHI

4.1.2 b Terdapat bukti pengelolaan terhadap
dampak sosial berupa penerimaan tenaga
kerja lokal, pembayaran fee kompensasi,
dan kegiatan PMDH berupa pemberian
bantuan fisik (honor aparat desa, bea
siswa, biaya operasional karang taruna,
perbaikan sarana ibadah, balai adat, dan
pembangunan sarana air bersih).
MEMENUHI

5 Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan
5.1 Pemenuhan ketentuan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3)
5.1.1 Prosedur dan implementasi K3 5.1.1 a PT. JT telah memiliki prosedur K3 dalam

kegiatan operasional lapangan.
MEMENUHI
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5.1.1 b PT. JT memiliki peralatan K3 sesuai
ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi
baik.
MEMENUHI

5.1.1 c PT. JT sudah memiliki catatan setiap
kejadian kecelakaan kerja secara lengkap
dan mempunyai upaya untuk menekan
tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk
program K3.
MEMENUHI

5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1 Kebebasan berserikat bagi
pekerja

5.2.1.1 Tidak ada serikat pekerja di PT. JT, tetapi
pihak perusahaan sudah memberikan
kebebasan kepada karyawannya untuk
membuat serikat pekerja.
MEMENUHI

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

5.2.2.1 PT. JT telah memiliki dokumen Peraturan
Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
dan berlaku sampai dengan tanggal 27
Oktober 2017.
MEMENUHI

5.2.3 Perusahaan tidak
memperkerjakan anak di bawah
umur

5.2.3.1 Di PT. JT tidak terdapat pekerja di bawah
umur.
MEMENUHI


