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PT. SEGARA INDOCHEM KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

I. Identitas LP PHPL

a. Nama Lembaga : PT. Global Resource Sertifikasi

b. Nomor  Akreditasi : LPPHPL-017-IDN

c. Website/email : www.global-resource.co.id
info@global-resource.co.id

d. Direktur : Ir. Hari Purnomo, MM

e. Tim Audit : 1. Ir. Abidin (Prasyarat)
2. Muhammad Ridwan, S.Hut. (Lead dan Produksi)
3. Muhammad Arif Hidayat, S.Hut. (Ekologi)
4. Ir. Suryamada Bakti (Sosial)
5. Erwin Iskandar, S.Hut. (VLK)

f. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Hari Purnomo, MM
2. Bambang Satya Budi, SP

II. Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Segara Indochem

b. Nomor dan Tanggal : SK 990/Kpts-VI/1999, 14 Oktober 1999

c. Luas : + 85.725 Ha

d. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

e. Alamat Kantor :

1. Pusat : Jalan Basuki Rahmat No. 2C Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur
Telp. 0541 - 746231 Fax. 0541-743254

2. Perwakilan : Gedung Manggala Wanabakti Lt. 5 Ruang 512B
Jalan Jend. Gatot Subroto Senayan Jakarta 10270
Telp. 021-5711310

f.   Pengurus :

− Direktur Utama : Ir. Muhammad Saleh
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III. Ringkasan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasi
dengan Instansi
Kehutanan

13 Mei 2014
Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan
TImur

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur Bina
Usaha Hutan Alam

2 Pertemuan
Pembukaan

14 Mei 2014
Camp Sungai Aan

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh
jajaran manajemen lapangan

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

3. Penjelasan dan kesepakatan mengenai
maksud, tujuan, ruang lingkup, metode,
standar/acuan yang dipergunakan dan tata
waktu proses sertifikasi PT. SINDO.

4. Penyiapan data dan informasi terkait
dengan PT. SINDO.

5. Penandatanganan berita acara Entry
Meeting,

3 Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan

14-18 Mei 2014
Camp Sungai Aan

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. SINDO
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

18 Mei 2014
Camp Sungai Aan

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

2. Proses kegiatan Penilikan I PT. SINDO
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 Mei 2014
Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan
TImur

Penyampaian informasi hasil kegiatan audit
lapangan.



4

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

6 Pengambilan
Keputusan

10 Juli 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. SINDO memenuhi syarat
(lulus) PHPL dan untuk VLK adalah
memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan I :
KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1. PRASYARAT

1.1 Kepastian Kawasan
Pemegang Izin dan
Pemegang Hak
Pengelolaan

1.1.1 Ketersesdiaan dokumen legal dan
administrasi tata batas PT. SINDO
di Kantr Base Camp S. Aan tidak
lengkap sesuai dengan tingkat
realisasi pelaksanaan tata batas
yang telah dilakukan ( belum temu
gelang).

Sedang (2)

1.1.2 Realisasi tata batas areal PT.
SINDO Afd. SIG sepanjang 75,68
km dari kewajiban 123,73 km dan
Afd. SGT sepanjang 127,5 km dari
kewajiban 243,91 km. Ada upaya
untuk merealisasikan tata batas
temu gelang dengan membuat
rencana penatan batas sesuai
pedoman tata batas No.
230/PB/IUPHHK-HA/2012.

SEDANG (2).

1.1.3 Terdapat konflik batas dengan
pihak lain yang berbatasan
dengan areal kerja yang telah
diupayakan penyelesaiannya
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melalui penataan batas yang
sampai saat ini belum
direalisasikan. Konflik dengan
masyarakat Desa Karangan Hilir
telah diselesaikan dengan
musyawarah.

SEDANG (2).

1.1.4 Fungsi kawasan hutan pada areal
kerja PT. SINDO sesuai dengan
fungsi dan peruntukan yaitu
sebagai Hutan Produksi, tidak ada
perubahan fungsi kawasan dalam
arealny.

BAIK (3).

1.1.5 Tidak terdapat penggunan
kawasan di luar sektor kehutanan.
Areal yang pernah digunakan
untuk kegiatan perladangan oleh
masyarakat Desa Karangan Hilir
telah dilakukan pendataan dan
pemetaan, namun belum
dilaporkan kepada instansi terkait.

Baik (3)

1.2 Komitmen Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan

1.2.1 PT. Sindo telah memiliki dokumen
visi, misi dan tujuan perusahaan
yang isinya sesuai dengan
kerangka PHL.

Baik (3)

1.2.2 Sosialisasi visi, misi dan tujuan
perusahaan telah dilakukan
kepada seluruh karyawan dan
masyarakat sekitar areal kerja.
Pemahaman karyawan terhadap
visi, misi dan tujuan perusahaan
terus ditingkatkan. Sosialisasi
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kepada masyarakat setempat
perlu direncanakan dan
dilaksanakan secara periodik.

Sedang (2)

1.2.3 Hasil pemeriksaan dokumentasi
implementasi di lapangan,
terdapat kegiatan penataan
kawasan, perencanaan,
pembinaan hutan, perlindungan
hutan, pengelolaan lingkungan,
pembinaan SDM dan kelola sosial.
Implementasi kegiatan penataan
kawasan, pembinaan hutan,
pengelolaan lingkungan, dan
pembinaan SDM belum dapat
memenuhi pencapaian tujuan
sesuai dengan visi dan misi.

Sedang (2)

1.3 Jumlah  dan  kecukupan
tenaga  profesional
terlatih dan  tenaga
teknis  pada seluruh
tingkatn  untuk
mendukung

1.3.1 Keberadaan tenaga Sarjana
Kehutanan pada PT. SINDO sudah
mencukupi. Namun tenaga teknis
(GANIS PHPL) pada setiap bidang
masih ada yang belum terpenuhi.
Khusus Bidang Pemanenan hasil
hutan belum terdapat GANIS
PHPL. Terdapat penambahan
GANIS bidang PWH, Bina Hutan,
dan Kelola Sosial.

Sedang (2).

1.3.2 Peningkatan kompetensi SDM
yang dilakukan pada tahun 2014
yaitu penambahan tenaha teknis
GANIS PHPL BINHUT 1 (satu)
orang, GANIS PHPL PWH 1 (satu)
orang, dan GANIS PHPL KESOS 1
(satu) oran 60% dari rencana.
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Sedang (2).

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan
tersedia lengkap.

Baik (3)

1.4 Kapasitas  dan
Mekanisme untuk
perencanaan
Pelaksanaan
Pemantauan Periodik,
Evaluasi  dan Penyajian
Umpan  Balik Mengenai
Kemajuan Pencapaian
(Kegiatan)

IUPHHK-

HA/RE/HT/Pemegang
Hak

Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan
job description yang sesuai dengan
kerangka PHPL. Rangkapjabatan
yang pernah terjadi telah diatasi
dengan perekrutan tenaga baru.

Baik (3)

1.4.2 Tersedia perangkat SIM yang
memadai, dilengkapi tenaga
pelaksana namun standar yang
digunakan perlu disesuaikan
dengan pelaksanaan PHPL di
lingkungan perusahaan sendiri.

Sedang (2)

1.4.3 Tersedia unit SPI yang telah
melaksanakan audit di lapangan
setiap tahun kegiatan, namun Unit
SPI belum efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan
kegiatan karena audit tidak
menyeluruh dan masih terdapat
ketidaksesuaian antara ketentuan
audit dan pelaporan yang dibuat.
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Sedang (2).

1.4.4 Terdapat sebagian kegiatan
sebagai tindak koreksi manajemen
berbasis hasil monitoring dan
evaluasi kegiatan di lapangan oleh
SPI. Kegiatan perbaikan di
lapangan telah dilengkapi laporan
hasil perbaiakan oleh Camp
Manager S. Aan sebagai umpan
balik tindak korksi manajemen.

Sedang (2).

1.5 Persetujuan  atas  dasar
informasi  awal  tanpa

paksaan (Padiatapa)

1.5.1 Kegiatan RKT PT. SINDO yang
akan mempengaruhi kepentingan
hak-hak masyarakat Desa
Karangan Hilir, Desa Batu Lepog,
dan Desa Baay telah mendapa
persetujuan atas dasar sosialisasi
yang telah dilakukan.

Baik (3).

1.5.2 Dokumen AMDAL yang dimiliki PT.
SINDO an. PT. Segara Timber dan
PT. SINDO tersedia dan telah
mendapatkan persetujuan dari
komisi pusat AMDAL Departemen
Kehutanan. Ditemukan bukti-bukti
nyata terhadap saran, pendapat
dan tanggapan masyarakat.

Baik (3)

1.5.3 Terdapat Dokumen tata batas PT.
SINDO yang telah direalisasikan
penataan batasnya di lapangan,
menunjukkan keterlibatan
masyarakat di sekitar areal kerja,
perusahaan yang berbatasan dan
instansi yang terkait, penataan
batas yang belum direalisasikan
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untuk temuan langsung di
lapangan belum dapat
dilaksanakan karena adanya pihak
perusahaan yang belum sepakat
batas persekutuanya.

Sedang (2)

1.5.4 Proses penyusunan rencana dan
pelaksanaan CSR/ CD pada PT.
SINDO telah mengakomodir
kepentingan masyarakat,
berdasarkan proposal yang
diajukan dan diketahui oleh
Kepala Desa dan telah
dikomunikasikan dengan Forum
CSR Kecamata.

Baik (3).

1.5.5 Kawasan lindung yang telah
ditetapkan oleh PT. SINDO telah
mendapatkan pengakuan dan
persetujuan dari pemerintah
maupun masyarakat. Namun
dalam implementasinya masih
ditemukan sebagian kecil
ketidaksesuain, sehingga perlu
sosialisasi terus menerus.

Sedang (2).

2 PRODUKSI

2.1 Penataan  areal  kerja

Jangka panjang  dalam
pengelolaan hutan
lestari

2.1.1 PT. SINDO sudah memiliki
dokumen RKUPHHK tahun 2012-
2021 yang sudah disahkan oleh
pejabat berwenang pada tanggal
4 Januari 2012. Dokumen
RKUPHHK PT. SINDO ini juga
dilengkapi dengan lampira peta
RKUPHHK yang disusun untuk
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sampai tahun 202.

Baik (3)

2.1.2 PT. SINDO sudah membuat
rencana kerja jangka pendek dan
sebagian sudah merealisasikan
setiap tahun. Khusus untuk
kegiatan produksi, PT. SINDO
sudah melakukan kegiatan seperti
yang direncanakan dalam
dokumen dan peta RKUPHHK
tahun 2012-2021. Hanya saja untuk
kegiatan penelitian (PUP) lokasi
PUP untuk tahun 2013 belum
sesuai dengan peta RKUPHHK.

Sedang (2).

2.1.3 Pal batas Blok RKT dan petak
tebangan pada tahun 2012-2014
masih terpelihara dengan baik dan
mudah ditemukan di lapangan.
Hanya saja PT. SINDO tidak
melaksanakan hasil rekomendasi
penilaian PHPL tahun 2013 yang
merekomendasikan untuk
melakukan perawatan pal batas
untuk tahun 2009 dan 2010.

Baik (3).

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

ekosistem*)

2.2.1 PT. SINDO memiliki data potensi
tegakan pada areal kerjanya yang
berbasis IHMB, selalu melakukan
kegiatan ITSP setiap tahun
sebelum penebangan, memiliki
peta pohon dan jalur survei.
Dokumen keberadaan potensi
tegakan hutan bisa dilihat pada
dokumen RKUPHHK dan ada juga
pada dokumen RKT setiap tahun.
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Baik (3)

2.2.2 Riap diameter hasil PUP pada RKT
2012 untuk pohon non komersil
sebesar 0,32 cm/tahun. Riap
diameter untuk jenis komersil
sebesar 0,59 cm/tahun. Rata-rata
riap diameter untuk RKT 2012
untuk pohon non komersial dan
pohon komersil sebesar 0,56
cm/tahun. Hasil perhitungan riap
diameter yang terbaru sudah
dilakukan pada dokumen Laporan
Kegiatan Pengukuran PUP yang
disahkan tanggal 25 Oktober 2013.
Riap diameter jenis komersial
sebesar 0,65 cm/tahun, riap
diameter jenis non komersial
sebesar 0,66 cm/tahun dan riap
rata-rata semua jenis sebesar 0,65
cm/tahun.

Baik (3).

2.2.3 PT. SINDO sudah melakukan
kegiatan PUP dan sudah
melakukan analisis untuk semua
hasil PUP. Hanya saja PT. SINDO
belum menggunakan hasil
perhitungan riap tanaman sebagai
dasar perhitungan JPT. PT. SINDO
menggunakan perhitungan JPT
berdasarkan hasil ITSP.

Sedang (2).

2.3 Pelaksanaan  penerapan

tahapan  sistem
silvikultur untuk
menjamin  regenerasi
hutan

2.3.1 PT. SINDO sudah memiliki SOP
terkait dengan kegiatan silvikultur.
SOP ini sesuai dengan ketentuan
teknis yang berlaku dan bisa
diakses dengan mudah oleh Staf
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PT. SINDO.

Baik (3).

2.3.2 Implementasi SOP tahapan
kegiatan silvikultur sebagian
sudah dilakukan oleh PT. SINDO.
Kegiatan PAK, ITSP, pemanenan
dan penanaman tanah kosong dan
kiri kanan jalan sudah dilakuan.
Hanya saja pelaksanaan kegiatan
ITSP dan penyaradan belum sesuai
dengan SOP.

Sedang (2).

2.3.3 PT. SINDO sudah membuat
kegiatan inventarisasi pohon
binaan pada areal bekas tebangan
Blok RKT-UPHHK tahun 2012 pada
petak S-9. Jumlah pohon inti yang
berdiameter >20 cm ditemukan
rata-rata sebanyak 147 pohon/ha.
Uji petik yang dilakukan tim PHPL
pada blok RKT 2013 petak S-16 dan
RKT 2014 petak S-22 yang sudah
ditebang, terdapat pohon inti
(diameter >20 cm) antara 125-275
pohon/ha.

Baik (2).

2.3.4 PT. SINDO sudah melakukan
inventarisasi pohon binaan setelah
kegiatan produksi pada RKT 2012.
Hasil inventarisasi pohon binaan
pada areal bekas tebangan Blok
RKT tahun 2012 yang dilakukan
oleh PT. SINDO, potensi tingkat
tiang diameter  anatar 10-20 cm
sebanyak 312 batang/ha dan
tingkat pancang berdiameter 2-
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10cm sebanyak 1488 batang/ha.
Hasil uji petik yang dilakukan tim
PHPL pada areal RKT 2014 yang
sudah ditebang, terdapat tiang
(diameter 10-20 cm) antara 100-
300 batang/ha dan pancang
(diameter 2-10 cm) sebanyak 1200-
2400 batang/ha.

Baik (3).

2.4 Ketersediaan  dan
penerapan  teknologi
ramah lingkungan  untuk
pemanfaatan hutan

2.4.1 PT. SINDO sudah memiliki SOP
pemanfaatna hutan yang ramah
lingkungan seperti SOP PAK, ITSP,
WH, SOP pemanenan dan SOP
khusus RIL. Hanya  saja semua
SOP ini dibuat pada saat
manajemen lama dan sudah
banyak perubahan kondisi
vegetasi lapangan. terait dengan
hal itu, belum terdapat upaya
untuk melakukan perbaikan SOP
dan pembaharuan khususnya SOP
RIL berdasarkan kondisi
manajemen yang baru.

Sedang (2)

2.4.2 PT. SINDO sudah melakukan
kegiatan pemanenan ramah
lingkungan. Tahapan kegiatan
seperti PAK, ITSP, penebangan
dan kegiatan pembinaan hutan
tetapi belum sepenuhnya sesuai
dengan SOP. Dalam uji petik
ditemukan kegiatan ITSP belum
dilaksanakan 100% dan untuk
kegiatan penyaradan, ditemukan
lokasi tidak sesuai dengan peta
jalan sarad.
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Sedang (2).

2.4.3 Data dari hasil ITSP, pohon inti
yang berdiameter antara 20-59
antara 49,15-49,74 atau rata-rata
49,45 batang/ha. Dari hasil uji
petik yang menemukan kerusakan
pohon akibat penebangan dan
penyaradan untuk satu pohon
yang ditebang dan disarad
berkisar antara 1-2 pohon. Dengan
demikian kerusakan akibat
penebangan dan penyaradan
antara 20,35%-40,21% atau rata-rata
30,34%. Jika digunakan hasil
inventarisasi pohon binaan yang
dilakukan oleh PT. SINDO untuk
RKT 2012 pada petak S-9 maka
potensi pohon inti masih tinggi
yaitu 147 batang/ha. Dengan
menggunakan data hasil
inventarisasi pohon binaan maka
diperkirakan pohon sebelum
tebang antara 157-167 batang/ha
atau kerusakan akibat
penebangan dan penyaradan
berkisar anatar 6,37%-11,98% atau
rata-rata 10,20%. Jika data ITSP dan
data inventarisasi pohon binaan
digabung maka kerusakan akibat
penebangan dan penyaradan
berkisar antara 13,36%-26,09% atau
rata-rata 20,27%. Dengan demikian
PT. SINDO perlu mereview lagi
hasil ITSP dan melakukan ITSP
100%.

Sedang (2).

2.4.4 Faktor Eksploitasi (FE) merupakan
hasil bagi antara kayu yang
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diproduksi dengan standing stock.
Semakin besar FE berarti
perusahaan semakin efisien dalam
pemanfaatan hasil hutan.
Berdasarkan dokumen RKUPHHK
PT. SINDO tahun 2012 ditetapkan
FE sebesar 0,7. Berdasarkan
pengukuran lapanga oleh PT.
SINDO tahun 2012 untuk seluruh
jenis, rata-rata FE sebesar 0,85.

Baik (3)

2.5 Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana
kerja penebangan /

pemanenan /
pemanfaatan

pada areal kerjanya*)

2.5.1 PT. SINDO memiliki dokumen RKT
yang lengkap dari tahun 2013 dan 2014
yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang. Dokumen RKT sejak
tahun 2013 disahkan oleh Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Timur dan RKT 2014 disahkan oleh
secara self approval oleh Direktur
Utama PT. SINDO. RKT 2013 dan 2014
sudah mengacu kepada dokumen
RKUPHHK termasuk perencanaan
lokasi produksi.

Baik (3)

2.5.2 Peta RKT 2013  dan 2014 sudah
disahkan oleh pihak yang
berwenang  dan sudah
menggambarkan areal produksi,
areal konservasi, areal penelitian
dan areal lain yang dilindungi.  Dari
hasil uji petik secara umum areal
kerja RKT  2013 dan 2014 sudah
sesuai dengan  dokumen
RKUPHHK. Untuk  kegiatan
produksi, PT.SINDO sudah
melakukan perencanaan yang baik
dan sesuai dengan RKUPHHK.
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Baik (3)

2.5.3 Implementasi peta kerja oleh PT.
SINDO secara  umum sudah sesuai
di lapangan. Patok batas areal
kerja, baik patok blok RKT   dan
batas  petak  tebangan bisa
ditemukan dengan mudah di
lapangan khususnya untuk  RKT
2013 - 2014. Tetapi PT.    SINDO
kurang melakukan kontrol
terhadap areal yang  dilindungi
seperti areal sempadan sungai.
Hal  lainnya, areal PUP  yang ada
saat ini  lokasinya tidak sesuai
dengan peta RKUPHHK.  PT.
SINDO juga belum melaksanakan
rekomendasi PHPL pada penilaian
tahun 2013 Sedang (2)

2.5.4 PT. SINDO (afdeling SGI)
merealisasikan produksi sebanyak
39.323,22 m3 dari rencana  51.
795,00   m3 atau   terealisasi 75,92
%. Untuk afedeling SGT, terealisasi
33.915,43 m3 dari rencana 35.000
m3 atau terealisasi   96,90%.
Secara   total,    PT. SINDO
merealisasikan produksi sebanyak
73.238   m3 dari  rencana 86.795
m3 atau terealisasi 84,38%.

Baik (3)

2.6 Tingkat  investasi  dan
reinvestasi  yang
memadai

dan  memenuhi
kebutuhan dalam
pengelolaan hutan,
administrasi, penelitian

2.6.1 Dari dokume Laporan Auditor
Independet tahun 2014, diketahui
bahwa rencanabiaya untuk
kegiatan perencanaan, produksi,
perlindungan dan pengamanan
hutan,  administrasi,  pembinaan
hutan, sarana-prasarana serta
litbang dan peningkatan  SDM
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dan pengembangan,
serta peningkatan
kemampuan

sumber daya manusia

tahun  2013 direncanakan sebesar
Rp.67,099,569,663 dan terealisasi
sebesar Rp.90,655,680,802.00
atau terealiasi sebesar 135,11%.
Berdasarkan parameter
kecukupan  persentase  alokasi
dana, terlihat bahwa kecukupan
alokasi dana untuk kegiatan
litbang dan pengembangan SDM
serta kegiatan perlindungan dan
pengamanan  hutan  tidak  cukup.
Dalam hal jumlah dan presentase
realisasi kegiatan litbang dan SDM
sangat rendah, hanya terealisasi
35,56%.

Sedang (2)

2.6.2 Kesenjangan   antara   realisasi
kegiatan produksi  dengan
kegiatan    litbang   dan
pengembangan  sangat   besar.
Realisasi dana  untuk  tahun  2013
yang  terbesar adalah       untuk
kegiatan produksi (pemungutan
hasil hutan) yaitu sebesar
Rp.62.671.663.995,- dan yang
terendah untuk kegiatan litbang
dan pengembangan Sumberdaya
manusia (SDM) yaitu sebesar Rp.
16.000.000,-.Kesenjangan antara
realisasi dana untuk kedua
kegiatan ini yaitu sebesar 3.916
berbanding 1.

Buruk (1)

2.6.3 Realisasi pendanaan untuk
kegiatan pengelolaan hutan tahun
2013 dan 2014 berjalan dengan
lancar. Ini bisa dilihat dari realisasi
dana    tahun    2013    sebesar
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137,45%.    Hanya saja  hasil
rekomendasi PHPL  tahun  2013
belurn dikerjakan  oleh
perusahaan. Hal ini
mengakibatkan alokasi untuk
litbang  dan  pengembangan  SDM
serta perlindungan dan
pengamanan hutan   masih
kurang  diperhatikan. Jika dilihat
jumlah   dan  persentase  kegiatan
litbang dan pengembangan SDM
rencana dan  realisasinva   sancat
rendah, hanya terealisasi 35,56%.
Ini  menandakan kegiatan
pengelolaan hutan  secara
keseluruhan tidak berjalan lancar.
Dari sisi tata waktu, jika realisasi
sebesar 35,56% berarti
kegiatannya  tidak sesuai dengan
tata waktu.

Baik (3).

2.6.4 Realisasi dana  untuk kegiatan
pembinaan hutan (pengadaan
bibit, rehabilitasi,  kika &
penanaman  tanah Kosong) tahun
2013 terealisasi 83,80%. Kegiatan
perlindungan dan  pengamanan
hutan tahun 2013 terealisasi  dana
sebesar  108,00%. Jika dijumlahkan
dana yang terealisasi
dibandingkan rencana untuk
kegiatan pembinaan hutan,
perlindungan dan pengamanan
hutan termasuk kegiatan
penanaman kiri-kanan jalan  dan
penanaman tanah kosong,
terealisasi sebesar 88,34%.

Sedang (2).
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2.6.5 Tahun 2013  rencana luas
penanaman tanah kosong seluas
50 ha dan terealisasi seluas 50 ha
atau  terealisasi sebesar 100%.
Kegiatan penanaman kiri kanan
jalan tahun 2013 direncanakan
seluas 40 ha  dan terealisasi 40 ha
atau terealisasi sebesar 100%.
Tahun 2013  rencana pengayaan
seluas 887 ha  dan terealisasi 887
ha atau terealisasi 100%. Total
kegiatan pembinaan hutan tahun
2013 seluas 977 ha dan terealisasi
100%.

Baik (3).

3 EKOLOGI

3.1 Keberadaan,
kemantapan dan  kondisi
kawasan dilindungi pada
setiap  tipe

hutan

3.1.1 Luas Kawasan dilindungi PT.
SINDO sesuai dengan dokumen
perencanaan yang ada seperti
AMDAL/ UKL-UPL/DPPL/DPLH,
RKU RPKH; dan kondisi biofisiknya
telah sesuai. Terdapat 4 (empat)
jenis kawasan lindng dengan luas
19.711 ha.

Baik (3).

3.1.2 Presentase penataan kawasan
lindung yang telah ditata di
lapangan samapai dengan
kegiatan penilikan I seluas 14.160
ha atau 71,62% atau <90%. Tanda
batas kawasan dilindungi berupa
Sempadan Sungai, KPPN, dan KKI
dengan pemasangan patok
berwarna cat merah, sedangkan
untuk buffer zone dengan cat
warna kuning pada batang pohon
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yang berada dalam jalur rintisan.

Sedang (2).

3.1.3 Hasil audit penilikan I tahun 2014,
Kondisi kawasan dilindungi
PT.SINDO yang masih berhutan
mencakup 90% (≥80%).

Baik (3).

3.1.4 Pengakuan kawan dilindungi yang
berada di areal kerja PT. SINDO
hanya sebatas pada karyawan,
perangkat desa, pemerintah
terkait (Dinas Kehutanan dan
Kementrian Kehutanan) dan
sebagian masyarakat, sehingga
dapat diketahui bahwa belum
semua pihak mengakui terhadap
keberadaan kawasan dilindungi.

Sedang (2)

3.1.5 Terdapat laporan pengelolaan
yang sesuai dengan ketentuan
terhadap sebagian kawasan
lindung hasil tata ruang areal/
landscaping. Laporan pengelolaan
kawasan dilindungi yang ada telah
mencakup seluruh areal kawasan
dilindungi, akan tetapi  isi kegiatan
pengelolaan kawasan dilindungi
belum menyesuaikan dengan
perkembangan kegiatan dan
lokasi kegiatan pengelolaan
kawasan dilindungi, sehingga
hanya sebagian kawasan
dilindungi yang sesuai dengan
kondisi tata ruang areal saat
dilakukan  penilikan I.
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Sedang (2)

3.2 Perlindungan  dan
pengamanan hutan

3.2.1 Prosedur yang dimiliki PT.SINDO
hanya mencakup jenis gangguan
seperti Berburu Satwa liar,
Pembukaan Perladangan dan
Pengendalian Pencurian, Kayu
(Illegal Logging), akan tetapi
belum  memiliki prosedur terkait
dengan gangguan hutan berupa
hama dan penyakit. Sehingga
prosedur perlindungan hutan
belum mencakup seluruh jenis
gangguan yang ada.

Sedang (2).

3.2.2 Berdasarkan hasil  verifikasi
diketahui

bahwa ketersediaan sarana
prasarana perlindungan gangguan
hutan  yang dimiliki PT.   SINOO
hanya terbatas dan belum
mempertimbangkan indikasi
terjadinya gangguan hutan yang
mungkin akan terjadi, akan tetapi
kondisi sarana prasarana
perlindungan  hutan sebagian
dalam keadaan baik dan masih
berfungsi.

Sedang (2).

3.2.3 Tersedia hanya 8 (delapan) orang
personil yang bertanggungjawab
dalam unit kerja pelaksana
perlindungan dan pengamanan
hutan, sedangkan pelaksanaan
rutin dilapangan hanya ada 3
(tiga) personil untuk luasan areal
kerja ±85.725 Ha, dimana
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kecukupan tenaga yang tersedia
tidak memadai dengan 3 (tiga)
personil dilapangan denqan 2
(dua) Afdeling (Afd. SGI dan Afd.
SGT.). Sehingga jumlah dan/atau
kualifikasi personil tidak memadai.

Sedang (2)

3.2.4 PT. SINDO telah melakukan upaya
kegiatan perlindungan
diimplementasikan melalui
tindakan tertentu (preemptif/
preventif/ represif) akan tetapi
belum mempertimbangkan jenis
gangguan yang ada yang telah
diatur dalam SOP Pngamanan dan
Perlindungan Hutan dan
perkembangan kondisi terkini.

Sedang (2)

3.3 Pengelolaan  dan

pemantauan  dampak
terhadap  tanah  dan  air

akibat pemanfaatan
hutan

3.3.1 Tersedia prosedur pengelolaan
mencakup pengelolaan seluruh
dampak terhadap tanah dan air
akibat pemanfaatan hutan.

Sedang (2).

3.3.2 PT. SINDO telah memiliki sarana
prasarana pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air, akan
tetapi jumlah dan kriteria belum
sesuai dengan ketentuan yang
terdapat di dokumen AMDAL dll.,
berdasarkan hasil veerifikasi
fungsi dan sarana prasarana masih
baik.

Sedang (2).

3.3.3 Jumlhah SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
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tanah dan air yang tersedia
sebanyak  1 (satu) personil
bersertifikat  Ganis  Keling
sedangkan berdasarkan peraturan
yang berlaku dengan luasan PT.
SINDO minimal memiliki 2 (dua)
Ganis Keling, sehingga
ketersediaan jumlah dan/atau
kualifikasi personil yang ada tidak
memadai.

Sedang (2).

3.3.4 Terdapat dokumen perencanaan
dan sebagian implementasi
kegiatan pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air. Laporan
hasil implementasi RKL-RPL
Semester I dan II Tahun 2013, akan
tetapi kegiatan  pengelolaan
belum dilaksanakan secara
keseluruhan sesuai dengan
dokumen  perencanaan dan
pelaporan semesteran, sedangkan
kegiatan pengelolaan lingkungan
belum mengacu pada peraturan
yang berlaku.

Sedang (2).

3.3.5 Terdapat dokumen perencanaan
tetapi hanya sebagian kegiatan
pemantauan dampak terhadap
tanah  dan air yang
diimplementasikan secara rutin
berdasarkan dokumen
perencanaan yang dimiliki,
sedangkan ketentuan waktu
pemantauan yang tertera dalam
SOP masih rancu sehingga terjadi
penyalah artian dari masing-
masing pelaksana lapangan
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sehingga terdapat ketidak
konsistenan antara SOP dengan
pelaksanaan. Laporan hasil
implementasi RKL-RPL Semester I
dan Semester II Tahun 2013 belum
sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Sedang (2)

3.3.6 Kegiatan pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap
tanah dan air yang telah
dilakukan, akan tetapi masih
terdapat indikasi terjadinya
dampak terhadap tanah dan air,
seperti halnya dalam pengelolaan
limbah B3 yang belum sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Sedang (2).

3.4 Identifikasi spesies flora
dan fauna  yang
dilindungi dan/atau
langka

(endangered), jarang
(rare), terancam
(threatened)  dan
endemik

3.4.1 Tersedia prosedu identifikasi yang
mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/langka, jarang,
terancam punah dan endemik
yang terdapat di areal pemegang
izin berdasarkan peraturan yang
berlaku.

Baik (3).

3.4.2 Terdapat implementasi identifikasi
flora dan fauna akan tetapi belum
mencakup seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik
yang terdapat di areal pemegang
izin sesuai dengan SOP yang
dimiliki dan peraturan yang
berlaku.
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Sedang (2).

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
dan endemik

3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan for
a mencakup seluruh jenis yang
dilindung dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan edemik yang
terdapat di areal pemegang izin
berdasarkan ketentuan dan
peraturan yang berlaku.

Baik (3)

3.5.2 Terdapat implementasi
pengelolaan flora jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan edemik yang
terdapat di areal pemegang izin
pada tahun 2013, sedangkan hasil
implementasi pengelolaan flora
dilindungi tahun 2013 hanya
sebatas inventarisasi dan larangan
menebang pohon dilindungi di
arealkerja/ penebangan, dan hasil
implementasi kegiatan belum
menggambarkan seluruh jenis
berdasarkan SOP yang dimiliki dan
berdasarkan peraturan yang ada.

Sedang (2).

3.5.3 Terdapat gangguan terhadap
kondisi sebagian spesies flora
dilindungi dan/atau jarang, langka
terancam punah, dan endemik
yang terdapat di areal pemegang
izin, hal ini diketahui bahwa
terdapat kegiatan penebangan
dalam kawasan dilindungi di areal
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sempadan sungai untuk
digunakan sebagai jembatan
dalam blok RKT 2014.

Sedang (2).

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 Tersedia prosedur pengelolaan
fauna mencakup penjelasan jenis
yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal
pemegang izin, dan telah didasari
dengan peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

Baik (3).

3.6.2 Terdapat implementasi
pengelolaan fauna akan tetapi
belum mencakup seluruh jenis
yang dilindungi/atau langka,
jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal
pemegang izin pada tahun 2013,
dan laporan pengelolaa belum
konsisten dengan SOP yang
dimiliki.

Sedang (2).

3.6.3 Terdapat kecenderungan
gangguan terhadap fauna
dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik
yang berada di dalam areal kerja
PT. SINDO, hal ini dapat dilihat dari
laporan pengamanan dan
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perlindungan hutan terkait
dengan kegiata yang dilakukan
oleh masyarakat luar berupa
kegiatan berburu, selain itu juga
dapat dilihat dalam buku tamu
terkait dengan keterangan tujuan
masuk areal. Tetapi masih
terdapat upaya penanggulangan
terhadap gangguan yang ada.
Sedang (2).

4 SOSIAL

4.1 Kejelasan  deliniasi
kawasan operasional

perusahaan/pemegang
izin dengan  kawasan

masyarakat  hukum  adat
dan/atau  masyarakat
setempat

4.1.1 Berdasarkan verifikasi dokumen
dan wawancara PT. SINDO (Afd.
SGT dan SGI) terdapat
dokumen/laporan mengenai
penguasaan dan pemanfaatan
SDA/SDH setempat dan rencana
pemanfaatan SDH oleh pemegang
izin, namun belum ditemukan
dokumen/ laporan secara spesifik
yang berisi identifikasi hak-hak
dasar masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat. Sedang (2).

4.1.2 PT. SINDO memiliki 2 (dua)
mekanisme penataan batas
partisif dan penanganan konflik
batas, yaitu : SOP Penataan Batas
Partisif dan SOP Rosolusi Konflik.
Penanganan konflik terhadap
peladang berpindah di Km 19- 25
berjumlah 53 orang (± 106 Ha)
dapat diselesaikan sehingga
masyarakat meninggalkan
ladangnya. Namun tidak tersedia
bukti kesapakatan yang tertuang
dalam berita acara. Sedang (2).

4.1.3 PT. SINDO memiliki 2 (dua)
mekanisme regenerasi
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pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat dan
masyarakat setempat di dalam
perencanaan pernanfataan SDH,
yaitu

Akses Masyarakat terhadap Hutan
dan Pembinaan Masyarakat
Sekitar Hutan.

Bukti-bukti terhadap Pembinaan
Sekitarn Hutan jelas dan lengkap.
Namun evaluasi pelaksanaan
kegiatan akses masyarakat
setempat terhadap hutan dan
peningkatan kegiatan PMDH
belurn dilakukan. Sedang (2)

4.1.4 PT. SINDO memiliki peta areal
perladangan masyarakat dalam
areal kerja, nama pemilik ladang
dan luasan indikatif ladang
masing-masing, belum tergolong,
masih terdapat masyarakat yang
menyatakan kejelasan batasan
areal unit menejemen serta
pelaksanaan tata batas antara
kawasan/areal unit manajemen
dan kawasan kehidupan
masyarakat tidak sesuai dengan
POS yang telah dibuat. Sedang
(2).

4.1.5 Tata Batas PT. SINDO belum temu
gelang, namun saat dilakukan
penilaian konflik yangtersedia
dapat diselesaikan seperti (1)
penandatanganan pedoman tata
batas yang melibatkan berbagai
pihak yaitu PT. Segara Timber, PT.
Mardhika Insan Mandiri, PT.
Sumalindo Lestari Jaya, PT.
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Belantara Persada, PT.
Penambangan, PT. Santan Borneo
Abadi dan PT. Kiani Lestari. (2)
Peta dan identifikasi perlandangan
dalam areal serta himbauan tidak
melakukan perladangan di dalam
areal. Meskipun sudah terdapat
sosialisasi RKT 2013, kawasan
lindung maupun visi dan misi yang
dilakukan oleh PT. SINDO kepada
masyarakat namun dalam
konsultasi publik ditemukan masih
terdapat masyarakat yang belum
mengetahui luas maupun batas-
batas IUPHHK areal yang
berdekatan dengan
kampung/desa. Adalah Sedang (2)

4.2 Implementasi

tanggungjawab  sosial
perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang
berlaku

4.2.1 PT.  SINDO telah tersedia
dokumen menyangkut  tanggung
jawab   sosial Pemegang izin
sesuai dengan peraturan
perundangan yang relevan.
Namun masih terdapat beberapa
dokumen yang belum terpenuhi
seperti tidak tersedianya
pengukuran sasaran PMDH,
Laporan survey hasil hutan non
kayu seperti yang dipersyaratkan
dalam SOP serta tidak tersedianya
pengukuran tingkat  persepsi
masyarakat terhadap keberadaan
PT. SINDO seperti yang tertulis
dalam dokumen RPL. Sedang (2).

4.2.2 PT.SINDO tersedia mekanisme
yang lengkap dan ilegal tentang
pemenuhan kewajiban sosial
pemegang izin terhadap
masyarakat. Mekanisme yang ada
antara lain : RKU, RKT, AMDAL,
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Studi Diagnotik dan Revisinya
mengenai kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa Hutan
(Community Development) dan
CSR, SOP Pembinaan Masyarakat
Desa Hutan (S0-04-01), SOP Akses
Masyarakat terhadap Hutan (S0-
04-02), dan SOP Pembayaran Dana
Kompensasi (S0-04-7). Sedang (2)

4.2.3 Berdasarkan  fakta  data di PT.
SINDO terdapat bukti pelaksanaan
kegiatan berupa Serita Acara
soslallsasi kepada masyarakat
mengenai visi misi, RKT 2013 dan
Kawasan lindung PT. SINDO.
Dalam berita  acara yang  dibuat
tidak  tegas menjelaskan materi
sosialisasi berupa hak dan
kewajiban pemegang  izin
terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH. Sedanag (2)

4.2.4 Rata-rata presentase
perbandingan antara perencanaan
dan realisasi pemenuhan
tanggung tawab sosial terhadap
masyarakat/implementasi hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan
masvarakat setempat dalam
pengelolaan SDH tahun 2009-2012
sebesar 94,54 %. Terdapat bukti
kegiatan PMDH tahun 2011
sasaran pembinaan pertanian
menetap tidak terealisasi. Namun,
terdapat jenis kegiatan tidak
terencana terhadap sasaran
pembinaan pengembangan
sarana dan prasarana berupa
bantuan BBM solar operasional
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Kantor Camat. Sedang (2).

4.2.5 PT. SINDO memiliki
laporan/dokumen yang lengkap
terkait pelaksanaan tanggung
jawab sosial pemegang izin
termasuk ganti rugi (Laporan
Semester dan Tahunan PMDH,
Berita Acara Pembayaran  yang
diwakili oleh kepala desa  disertai
saksi) dan  penyerahan laporan  ke
Dinas terkait. Kebenaran isi
dokumen telah diverifikasi kepada
masyarakat sesuai dengan yang
tertulis. Baik (3).

4.3 Ketersediaan
mekanisme

dan  implementasi
distribusi manfaat  yang
adil  antar para pihak

4.3.1 Berdasarkan fakta dan hasil
verifikasi di  atas  menunjukkan
bahwa di PT. SINDO memiliki data
dan informasi masyarakat terkait
kependudukan (monografi) dan
tenaga kerja lokal yang bekerja di
Perusahaan, namun tidak memiliki
data masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat sepempat
yang tergantung, terpengaruh
oleh aktivitas pengelolaan SDH.
Sedang (2).

4.3.2 Berdasarkan verifikasi di atas maka
PT. Sindo memiliki mekanisme yang
legal, lengkap dan jelas mengenai
penignkatan peran serta dan ativitas
ekonomi masyarakat namun belum
lengkap. Sedang (2).

4.3.3 Berdasarkan verifikasi tersebut di
atas menunjukkan bahwa di PT.
SINDO terdapat dokumen rencana
pemegangan izi  mengani
kegiatan peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi masyarakat,
namun dalm peencanaan
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penentuan jenis kegiatan tidak
sesesesuai arahan SOP yang ada.
Sedang (3)

4.3.4 Berdasarkan verivikasi tersebut di
atas menunjukkan bahwa di PT.
SINDO terdapat buti implementasi
kegiatan peningkatan peran serta
dan aktivitas ekomoni asyarakat
hukum adat dan atau mayarakat
hukum setenpat sebesar 94,55 %.
Kegiatan peran serta dan ativias
ekonomi masyarajat hukum adat
dan/atau masyarakat setempat
oleh pemegang izin. Realisasi
implementasi belum dapat
diketahui apakah tepat sasaran
apa tidak, karena (1). Terdapat
realisasi jenis kegiatan yang tidak
terdapat dalam perencanaan, (2).
Tidak terdapat evaluasi terhadap
keberhasilan kgiatan yang telah
dilakukan. Baik (3).

4.3.5 Berdasarkan verifikasi tersebut di
atas menunjukan bahwa PT.
SINDO memiliki bukti
dokumen/laporan mengenai
pelaksanaan distribusi manfaat
kepada para pihak pemerintah
yang lengkap dan terdokumentasi
degan baik. Namun terikat dengan
pelaksanaan PMDH seperti yang
tertuang dalam SOP PMDH tidak
lengkap dan jelas. Baik (3).

4.4 Keberadaan  mekanisme
resolusi konflik yang
handal

4.4.1 Berdasarkan verifikasi di atas
menunjukkan bahwa di PT. SINDO
memiliki mekanisme resolusi
konflik SOP Resolusi Konflik
Nomer S04-0-04 dan terdapar
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Struktur organisasi resolusi
konflik. Resolusi konflik hanya
mengatur resolusi konflik dengan
masyarakat tidak termasuk
dengan masyarakat tidak
termasuk dengan pihak lain
seperti perusahaan swasta, LSM,
Pemerintah dan struktur
organisasi hanya melibatkan
pemerintah Desa karang Hilir.
Sedang (2).

4.4.2 Berdasarkan verifikasi di PT. SINDO
masih terdapa potensial konflik
terkait kebutuhan masyarakat
terhadap lahan pertanian, kualitas air
sungai, kebisingan dan debu truk
logging, pentyerapan tenaga kerja
lokal, dan kejelasan rencana
produksi. Tersedia peta konflik
namun hanya terkait penggunaan
lahan di areal PT. SINDO untuk
kegiatan peladangan masyarakat.
Sedang (2).

4.4.3 Berdasarkan verifikasi PT. SINDO
telah memiliki kelembagaan
resolusi konflik berupa struktur
organisasi, sumber daya manusia,
dan sumber dana cukup, namun
struktur organisasi yang ada dapat
dipastikan belum bisa
menyelesaikan konflik apabila
terjadi konflik selain dengan
masyarakat Karangan Hilir.

Sedang (2)

4.4.4 Konflik yang pernah terjadi di PT.
SINDO dan diselesaikan antara
lain: peladangan berpindah, jalan
logging yang melewati
pemukiman. Berdasarkan
verifikasi terhadap keberadaan
dokumen/ laporan penanganan
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konflik di PT. SINDO tersedia
seperti peta konflik Peladangan
Berpindah dan Dokumen
Pembuatan Jalan Loggin baru.
Namun terkait dengan laporan
bulanan kejadian konflik, berita
acara penyelesaian yang telah
disepakati ataupun peta jenis
konflik yang sudah diselesaikan,
belum dibuat secara lengkap.

Sedang (2).

4.5 Perlindungan,
Pengembangan  dan
Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga
Kerja

4.5.1 Berdasarkan verifikasi, PT. SINDO
telah merealisasikan sebagian besar
hubungan industrial dengan seluruh
karawan melalui adanya perjanjian
karyawan dengan perusahaan,
kebebasan karyawan berserikat,
mengikutsertakan karyawan dengan
JAMSOSTEK, tersedianya fasilitas
kesehatan dan olah raga, laporan
bulana ketersediaan karyawan
kepada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Timur, tersedianya SOP, Peraturan
Perusahaan dan tugas dan tanggung
jawab organisasi perusahaan yang
mengatur hubungan antara karyawan
dan karyawan ataupun karyawan
dengan perusahaan.
Baik (3)

4.5.2 Berdasarkan verifikasi, PT. SINDO
telah merealisasikan sebagian
besar rencana pengembangan
kompetensi terutama terkait
dengan pemenuhan tenaga teknis
yang pelaksanaanya harus
diselenggarakan oleh pihak ketiga.

Sedang (2)

4.5.3 Berdasarkan verifikasi, PT.SINDO
terdapat dokumen standar jenjang
karir dan baru sebagian
diimplementasikan karena
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manajemen belum mencapai umur 2
(dua) tahun, terlihat dari karyawan
rata-rata diangkat Agustus tahun
2011.
Sedang (2)

4.5.4 Berdasarkan verifikasi PT. SINDO
memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan baru
sebagian diimplementasikan
seperti SOP Penggajian Karyawan
Nomor SO-6-02, Tunjangan
Lembur Karyawan, Tunjangan
Pajak, Biaya Pesangon Pegawai,
Biaya Pengobatan, Biaya Cuti,
Biaya JAMSOSTEK, Biaya THR/
Natal/ Tahun Baru.

Sedang (2).

V. Resume Hasil Penilaian Kinerja Verifikasi Legalitas Kayu

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

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. SINDO memperoleh
IUPHHKA-HA melalui SK Mentri
Kehutanan No. 990/Kpts-
VI/1999, tanggal 14 Oktober
1999 dengan luas ± 85.750 Ha
dan dilengkapi dengan Peta
Dasar Areal Kerja sekala
1:100.000 yang telah disahkan
oleh Menteri Kehutanan

MEMENUHI
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1.1.1 b PT.SINDO telah melunasi
kewajiban pembayaran IUPHHK
nya sesuai dengan Surat
Perintah Pembayaran  (SPP)
IIUPHHK-HA No. S.207/VI/VI-
BIKPHH/2010  tanggal 11    Maret
2010yang diterbitkan oleh
Dirjen Bina Produksi Kehutanan
Kementerian Kehutanan.

MEMENUHI

2 Memenuhi sistem dan prosedur 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 Terdapat peta areal yang tidak
boleh ditebang dan terbukti
diimplementasikan di lapangan.

MEMENUHI

2.1.1 b Terdapat peta areal ditebang
dan terbukti di lapangan.
Penandaan lokasi blok
tebangan pada peta lampiran
RKT adalah jelas dan telah
disahkan/dicap oleh pihak yag
berwenang serta terbukti di
lapangan.

MEMENUHI

2.1.1 c Penandaan lokasiblok tebangan
pada peta lampiran RKT adalah
jenis dan telah disahkan/dicap
oleh pihak yang berwenang
serta bukti terbukti di lapangan
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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 Dokumen RKUPHHK dan
lampirannya periode 2012-2021
telah disusun berdasarkan
IHMB dan telah disahkan
dengan Keputusan Menteri
Kehutanan No.SK.06/BUHA-
2/2012 tanggal 4 Januari 2012.

MEMENUHI

2.2.1 b IUPHHK PP. SINDO adalah
IUPHH Hutan Alam, sehingga
verifier tidak dapar diverifikasi.

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 Peralatan yang ada di lapangan
sesuai dengan izin peralatan
yang diberikan pada RKT 2013
(No. 552.110.1/01Kpst?RKT/DK-
111/2012) yang telah disahkan
oleh kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur dan
RKT 2014 (01/SEGARA
INDOCHEM-KPST/RKT-
SA/XII/2013 tanggal 15
Desember 2013) yang disahkan

MEMENUHI
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oleh Direktur Utama PT. SINDO.

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

3.1.2.1 Seluruh dokumen LHP PT. SINDO
periode juni 2012- Mei 2013 telah
disahkan oleh pejabat Pengesahan
Laporan Hasil Penebangan
(P2LHP).

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 pada kayu
(batang dan tunggak) di PT.
SINDO sesuai dengan dokumen
(LHP).

MEMENUHI

3.1.3 b Identitas kayu yang diproduksi
di PT. SINDO selalu ditetapkan
secara konsisten sehingga kayu
dapat titelusuri asalnya.

MEMENUHI

3.1.4 Pemegang izin
mampu membuktikan
adanya catatan
angkutan kayu keluar
TPK

3.1.4.1 Dokumen SKKB dilampiri DKB
dan diterbitkan oleh pejabat
yang berwenang.

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/ atau
PSDH PT. SINDO telah
diterbitkan dan sesuai dengan
LHP yang disahkan periode
bulan Mei 2013 – Aprii 2014.

MEMENUHI

3.2.1 b Dokumen SPP DR dan/ atau
PSDH PT. SINDO telah
diterbitkan dan sesuai dengan
LHP yang disahkan periode

MEMENUHI
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bulan Juni 2012-Mei 2013.

3.2.1 c PT. SINDO telah melunasi
seluruh kewajiban pembayaran
DR dan/atau PSDH sesuai SPP
untuk periode bulan Juni 2012-
Mei 2013. Terdapat bukti setor
PSDH dan DR,pembayaran
PSDH dan DR sesuai den an
SPP.

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 Terdapat dokumen PKAPT a.n.
PT.SINDO dengan No.PKAPT
17.01.1.00022 yang diterbitkan
oleh Dirjen 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 Kapal-kapal yang mengangkut
kayu PT.SINDO adalah kapal
berbendera Indonesia.

MEMENUHI

3.4 Pemenuhan
penggunaan Tanda V-
Legal

3.4.1 Implementasi
Tanda V-Legal

3.4.1.1

4 Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

4.1 Pemegang izin telah
memiliki Analisa
Mengenai Dampak
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Lingkungan
(AMDAL)/Dokumen
Pengelolaan dan
Pemantauan
Lingkungan
(DPPL)/Upaya
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 Tersedia dokumen ANDAL, RKT,
dan RPL dan disusun
berdasarkan peraturan yang
ada serta 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 Tersedia dokumen RKL dan RPL
yang disusun mengacu pada
dokumen ANDAL?SEL yang telah
disahkan Dirjen PHPA/Ketua
Komisi Pusat AMDAL Dephut No.
76/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 26
Mei 1997

MEMENUHI
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4.1.2 b Pelaksanaan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan
lingkungan yang heliputi
dampak penting aspek fisik-
kimia, biologi dan sosial sesuai
dengan rencana dan dampak
penting yang terjadi
dilapangan.

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 Terdapat prosedur K3 dengan
No. Dok 50-4-0 Sayang dibuat
oleh PT. SINDO pada tanggal 5
Januari 2010

MEMENUHI

5.1.1 b Tersedia peralatan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) esuai
ketentuan dan kebutuhan serta
berfungsi baik.

MEMENUHI

5.1.1 c Terdapat catatan kejadian
kecelakaan kerja secara lengkap
dan upaya 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 terdapat Serikat Pekerja
yaitu Serikat Pekerja Perkayuan
dan Perhutanan PT. SINDO,
tetapi pihak menejemen telah
mengeluarkan surat edaran
yang memberi kebebasan bagi
pegawai/pekerja untuk
membentuk serikat pekerja.

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

5.2.2.1 Terdapat dokumen Peraturan
Perusahaan (PP) di PT Segara
Indochem.

MEMENUHI

5.2.3 Perusahaan tidak
memperkerjakan anak
di bawah umur

5.2.3.1 Tidak terdapat pekerja yang
masih dibawah umur

MEMENUHI

VI. Rekapitulasi Nilai Kinerja PHPL

Indikator Nilai Kinerja
Indikator

Nilai Kematangan/Bobot
Indikator

Nilai Kinerja Maksimal
Indikator

1 2 3 4

1.1 BAIK 3 3
1.2 BAIK 3 3
1.3 BAIK 3 3
1.4 BAIK 3 3
1.5 BAIK 3 3
2.1 SEDANG 2 3
2.2 BAIK 3 3
2.3 BAIK 3 3
2.4 SEDANG 2 3
2.5 BAIK 3 3
2.6 SEDANG 2 3
3.1 BAIK 3 3
3.2 SEDANG 2 3
3.3 SEDANG 2 3
3.4 BAIK 3 3
3.5 BAIK 3 3
3.6 BAIK 3 3
4.1 SEDANG 2 3
4.2 SEDANG 2 3
4.3 BAIK 3 3
4.4 SEDANG 2 3
4.5 SEDANG 2 3

Jumlah 57 66
Total nilai kinerja seluruh indikator = 57/66 x 100% = 86,36%

Termasuk klasifikasi >80 % maka berpredikat “BAIK”
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VII. Rekapitulasi Nilai Aktual Verifier Dominan

No Kriteria Indikator Verifier Dominan Nilai Aktual
Verifier

1 2 3 4 5

1 Prasyarat 1.1 1.1.2 2
1.2 1.2.1 3

1.2.3 2
1.3 1.3.2 2

1.3.3 3
1.4 1.4.1 3

1.4.2 2
1.4.3 2
1.4.4 2

1.5 1.5.2 3
1.5.3 2
1.5.4 3
1,5,5 2

2 Produksi 2.1 2.1.2 2
2.2 2.2.1 3
2.3 2.3.3 3
2.4 2.4.3 2
2.5 2.5.3 2

2.5.4 3
2.6 2.6.4 2

3 Ekologi 3.1 3.1.1 3
3.1.2 2
3.1.3 3
3.1.4 2
3.1.5 2

3.2 3.2.1 2
3.2.2 2
3.2.3 2
3.2.4 2

3.3 3.3.1 3
3.3.2 2
3.3.3 2
3.3.4 2
3.3.5 2
3.3.6 2

3.4 3.4.1 3
3.4.2 2

3.5 3.5.1 3
3.5.2 2
3.5.3 2
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No Kriteria Indikator Verifier Dominan Nilai Aktual
Verifier

3.6 3.6.1 3
3.6.2 2
3.6.3 2

4 Sosial 4.1 4.1.1 2
4.1.2 2
4.1.3 2
4.1.4 2
4.1.5 2

4.2 4.2.1 2
4.2.2 2
4.2.3 2
4.2.4 2
4.2.5 3

4.3 4.3.1 2
4.3.2 2
4.3.3 2
4.3.4 3
4.3.5 3

4.4 4,4,1 2
4.4.2 2
4.4.3 2
4.4.4 2

4.5 4.5.1 3
4.5.2 2
4.5.3 2
4.5.4 2

VIII. Nilai Akhir Kinerja PHPL

Dalam lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor:
P.8/VI-BPPHH/2011 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Kinerja PHPL butir 5 Penentuan Nilai Akhir Kinerja huruf b. 1) dimaksudkan apabila total
kinerja seluruh indikator termasuk klasifikasi “BAIK”, dan tidak terdapat verifier dominan
yang bernilai buruk, dan pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah
“MEMENUHI”, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah “BAIK”.
Karena total kinerja seluruh indikator adalah 86,36% (BAIK), dan tidak terdapat verifier
dominan yang bernilai buruk, serta seluruh standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah
“MEMENUHI”, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah “BAIK”. Dengan demikian
pengelolaan hutan alam PT. Segara Indochem adalah “BERLANJUT”.

∞Ω∞


