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PT. BELA BERKAT ANUGERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

PROVINSI MALUKU UTARA

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. Dra. Eko Nugrahaeni ( Lead/Auditor Sosial)
2. Ence Hedi Hasan, S.Hut (Auditor Prasyarat)
3. Ir. Enjang Gangga Permana (Auditor Produksi)
4. Muhammad Arif Hidayat, S.Hut (Auditor Ekologi)
5.Erwin Iskandar, S.Hut ( Auditor VLK)

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

II. Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : PT. Bela Berkat Anugerah

b. Nomor dan Tanggal : SK.389/Menhut-II/2006, 12 Juli 2006

c. Luas : 33.880 Hektar

d. Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku
Utara

e. Alamat Kantor :

1. Pusat : Jl. Hasan Boesoeri No. 500 Ternate Maluku Utara
Telp. (0921) 326500

2. Perwakilan : Jl. Setia Budi Tengah No. 35 Jakarta Selatan
Telp/Fax.(021 )52905800

f.   Pengurus :

 Direktur Utama : Erwansyah
 Direktur : Suryo Servianto
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III.Ringkasan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasi
dengan Instansi
Kehutanan

19 Mei 2015
Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku
Utara

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur
Bina Usaha Hutan Alam

2. Pertemuan
Pembukaan

20 Mei 2015
Base Camp Rijang

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh
jajaran manajemen lapangan

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

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

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

5. Penandatanganan berita acara Entry
Meeting,

3. Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan

20-23 Mei 2015
Base Camp Rijang

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. BBA 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

23 Mei 2015
Base Camp Rijang

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

2. Proses kegiatan Penilikan II PT. BBA
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.
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4. Penandatanganan lembar audit
lapangan.

5. Penandatanganan berita acara
penilaian.

5. Koordinasi
dengan Instansi
Kehutanan

24 Mei 2015
Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku
Utara

Penyampaian informasi hasil kegiatan
audit lapangan.

6. Pengambilan
Keputusan

9 Juni 2015
Kantor PT.GRS

1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian
selesai

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

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

IV. Resume Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL PT. BBA

KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

A. PENILAIAN  KINERJA  PHPL
1. PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan

SEDANG 1. Dokumen administrasi tata batas yang dimiliki
oleh PT. BBA belum tersedia dengan lengkap
sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata
batas yang telah dilakukan

2. Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata
batas temu gelang yang dibuktikan dengan
tersedianya encana Tata Batas No. 36/KUH-
2/IUPHHK-HA/2015 yang disahkan tanggal 10 April
2015 tentang Rencana penataan batas areal kerja
IUPHHK-HA PT. Bela Berkat Anugerah, di
kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku
Utara

3. Tidak terjadi konflik batas dan keberadaan areal
kerja IUPHHK PT. BBA masih diakui oleh para
pihak, walaupun kenyataanya di lapangan
terdapat kecenderungan masyarakat sekitar
menambah luasan kebun/ladang makin meningkat
di dalam areal kerja PT. BBA karena mudahnya
akses masuk masyarakat.

4. Terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja
PT. BBA, namun belum dilakukan perubahan
perencanaan (RKU), walaupun kenyataannya di
lapangan pada peta kerja RKT 2015 telah dilakukan
penyesuaian.

5. Selain adanya penggunaan kawasan untuk
perladangan oleh masyarakat juga terdapat
pengunaan untuk IPPKH untuk kegiatan
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KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

A. PENILAIAN  KINERJA  PHPL
eksplorasi Tembaga dan Emas, dimana dari ketiga
IPPKH tersebut seluas 4.786 Ha diantaranya
berada pada areal IUPHHK PT. BBA. Namun
berdasarkan pengamatan di lapangan tidak
terdapat aktifitas dari perusahaan pemegang ijin
pinjam pakai tersebut melakukan kegiatan
eksplorasi.

1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan

SEDANG 1. PT. BBA telah memiliki dokumen visi dan misi
perusahaan yang telah disahkan berdasarkan SK
Direktur PT. BBA No : Dir-01/SK-001/I/2015 tanggal
13 Januari 2015 tentang penetapan visi, misi dan
tujuan perusahaan. Visi dan Misi mtersebut telah
sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan
produksi lestari, yaitu prinsip kelestarian
produksi, ekologi dan sosial.

2. PT. BBA telah melakukan sosialisasi visi misi
perusahaan pada tahun 2012. Terdapat instruksi
Direktur PT. BBA untuk melakukan sosialisasi visi
misi melalui Surat Edaran Direktur PT. BBA No.
01/SE/PA-DIR-PH/II/2014, namun tidak ditemukan
dokumen yang menunjukan telah dilakukannya
sosialisasi visi dan misi perusahaan sesuai Surat
Edaran tersebut

3. PT. BBA telah mengimplementasikan Pengelolaan
Hutan secara Lestari, namun belum seluruhnya
sesuai dengan visi dan misi perusahaan

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

SEDANG 1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan
(sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah)
di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang
kegiatan pengelolaan hutan.

2. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. BBA
sebesar 56%,

3. Dokumen Ketenagakerjaan PT. BBA tersedia,
namun dokumen Peraturan Perusahaan (PP) telah
habis masa berlakunya

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

SEDANG 1. Tersedia struktur organisasi dan job description
PT. BBA yang telah disahkan oleh Direksi tetapi
belum seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL
karena terdapat rangkap jabatan pada posisi
jabatan tertentu

2. Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia,
namun perangkat SIM belum lengkap dan tenaga
pelaksana masih belum terampil dalam sistem
dokumentasi informasi serta belum didukung
perangkat pendukung SIM yang memadai

3. PT. BBA telah memiliki organisasi SPI (internal
auditor), pada tahun 2014 pelaksanaan internal
audit hanya dilakukan 1 (satu) kali dan dilakukan
pada sebagian kegiatan pengelolaan hutan
sehingga belum berjalan dengan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
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KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

A. PENILAIAN  KINERJA  PHPL
4. PT. BBA telah memilki mekanisme keterlaksanaan

tindak koreksi dan pencegahan manajemen
berbasis hasil monev, namun belum ada
realisainya di lapangan dan dalam rencana
tindakan perbaikan tersebut belum dilengkapi
dengan tata waktu yang jelas dan tidak terdapat
penunjukan PIC sebagai penanggungjawab
pelaksana perbaikan

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

SEDANG 1. Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah
dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang
memadai

2. Terdapat persetujuan dalam proses tata batas
areal IUPHHK-HA PT. BBA yaitu dari para pihak
(lebih 50%)  pemerintah (Kemenhut), pemda dan
masyarakat sekitar, namun persetujuan tersebut
belum menyeluruh karena realisasi proses dan
pelaksanaannya belum tuntas sampai temu
gelang

3. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan
CSR/CD/Kelola Sosial PT. BBA telah diterima dan
disetujui oleh masyarakat (lebih 50%) desa Yaba
dan Desa Kailaka, namun belum seluruhnya
mengakomodir usulan masyarakat

4. Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal
IUPHHK-HA PT. BBA telah mendapat persetujuan
dari sebagian besar pihak (lebih 50%) yakni :  pihak
pemerintah melalui Keputusan Menteri
Kehutanan No. SK.44/VI-BUHA/2011 tanggal 30
Maret 2011 tentang Persetujuan RKUPHHK-HA,
pihak perusahaan dengan SK Direktur PT. BBA
Nomor Dir-03/SK-002/VIII/2011 Tanggal 11 Agustus
2011 tentang Alokasi dan Pengelolaan Kawasan
Lindung dan sebagian pihak masyarakat desa
sekitar dengan telah dilkukannya sosialisasi
keberadaan kawasan lindung.

2. PRODUKSI
2.1. Penataan areal kerja jangka

panjang dalam pengelolaan
hutan lestari

BAIK 1. PT. BBA telah menyusun RKUPHHK-HA yang
sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan
disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai
peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU

2. Terdapat kesesuaian antara Rencana Jangka
Panjangnya (Peta RKUPHHK-HA periode 2011 –
2020) dengan realisasi di lapangan dari tahun 2011
- 2015 yang ditunjukan dalam Peta RKT 2015

3. Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian
terlihat dengan jelas di lapangan

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

BURUK 1. PT. BBA   memiliki   data   potensi   tegakan
berdasarkan  hasil  IHMB  dan  data   potensi
tegakan   berdasarkan Laporan  Hasil  Crusing
(LHC) RKT 3 tahun terakhir (2013, 2014, 2015).
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KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

A. PENILAIAN  KINERJA  PHPL
Namun data potensi tegakan hasil ITSP 3 tahun
terakhir tersebut tidak dilengkapi dengan peta
pendukungnya (peta jalur survei maupun peta
sebaran pohon skala 1 : 1.000).  Demikian pula,
berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan pada
blok RKT 2015 terhadap tanda-tanda realisasi
pelaksanaan ITSP (jalur ITSP, label pohon), tidak
ditemukan jalur ITSP maupun label pohon, baik
label merah sebagai tanda pohon ditebang
maupun label kuning sebagai tanda pohon inti
(tidak ditebang).

2. PT. BBA sampai dengan penilikan-2 dilaksanakan,
hanya memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP
hasil pengukuran tahun 2012, sehingga tidak
memiliki data series yang memungkinkan untuk
dilakukan analisis riap tegakan

3. Belum memiliki data hasil pengukuran riap yang
memenuhi syarat untuk dilakukan analisis riap
tegakan.

2.3. Pelaksanaan penerapan
tahapan sistem silvikultur
untuk menjamin regenerasi
hutan

BAIK 1. Tersedia SOP seluruh tahapan kegiatan sistem
silvikultur yang sesuai dengan ketentuan teknis

2. Terdapat implementasi SOP sebagian tahapan
kegiatan sistem silvikultur

3. Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan
(tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang
tersebar merata dengan jumlah 57,70 btg/Ha

4. Berdasarkan data potensi tegakan hasil IHMB
tahun 2010 pada 10 (sepuluh) petak sampel pada
areal bekas tebangan di atas, dapat disimpulkan
bahwa terdapat pohon induk jenis komersial yang
menjamin ketersediaan permudaan tingkat tiang
dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata
dengan jumlah rata-rata 582,50 batang (> 100
btg/ha).

2.4. Ketersediaan dan penerapan
teknologi ramah lingkungan
untuk pemanfaatan hutan

BAIK 1. Terdapat dokumen SOP yang berkaitan dengan
pemanfaatan hutan ramah lingkungan, yaitu
antara lain RIL, penebangan, penyaradan,
pengayaan, pemeliharaan, pengadaan bibit,
penanaman tanah kosong dan kanan-kiri jalan,
perlindungan dan pengamanan hutan

2. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan
pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil

3. Berdasarkan uji petik tersebut diperoleh, tingkat
kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan
penebangan sebesar 11,93%, dengan tingkat
keterbukaan areal sebesar 7,84%.

4. Faktor Eksploitasi di blok tebangan PT. BBA
adalah diatas 63,19%

2.5. Realisasi penebangan sesuai
dengan rencana kerja
penebangan /

SEDANG 1. Terdapat dokumen RKT 2014 dan 2015 yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang dan
disusun berdasarkan RKU yang sah
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KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

A. PENILAIAN  KINERJA  PHPL
pemanenan / pemanfaatan
pada areal kerjanya*)

2. Untuk mendukung kegiatan operasional di
lapangan, tidak didukung dengan peta kerja (Peta
Operasional Lapangan) dengan skala yang lebih
besar (skala 1 : 10.000), baik  tahun RKT 2014
maupun 2015

3. Terdapat penandaan batas blok tebangan, namun
tidak ada penataan batas untuk areal yang
ditetapkan sebagai kawasan lindung

4. Realisasi volume tebangan pada RKT 2014 tercapai
28,9%

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

BURUK 1. Berdasarkan tabel di atas, kesehatan finansial PT.
BBA untuk pengelolaan hutan cenderung
menurun, ditandai oleh penurunan yang sangat
drastis bahkan bernilai negatif di tahun 2013
dibandingkan dengan tahun 2012.  Walaupun
berdasarkan parameter nilai liquiditas dan
rentabilitas di tahun 2013 masih cukup baik,
namun sama halnya dengan parameter
rentabilitas, nilai liquiditas dan solvabilitas di
tahun 2013 mengalami penurunan yang sangat
tajam

2. Dari data realisasi keuangan tahun 2013
berdasarkan laporan akuntan publik dan rencana
keuangan berdasarkan dokumen RKT 2013,
persentase realisasi alokasi dana kegiatan tahun
2013, khususnya terkait dengan kegiatan
perencanaan, pembinaan hutan, dan kegiatan
penelitian, relatif sangat kecil (< 59%).

3. PT. BBA telah mengalokasikan anggaran untuk
pelaksanaan kegiatan di lapangan, namun tidak
proporsional. Dimana terdapat perbedaan yang
sangat jauh antara alokasi anggaran untuk
produksi dengan kegiatan lainnya

4. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
kehutanan tidak lancar.

5. Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan,
perlindungan hutan dan penanaman tanah
kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA
relatif sedang

6. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan
oleh IUPHHKHA (luas dan kualitas tegakan) < 60%
dari yang direncanakan

3. EKOLOGI
3.1. Keberadaan, kemantapan dan

kondisi kawasan dilindungi
pada setiap tipe hutan

SEDANG 1.
- Alokasi dan luasan kawasan lindung PT BBA telah

sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK-
HA PT BBA) dan Surat Keputusan Direktur PT. BBA
Nomor Dir-03/SK-002/VIII/2011 Tanggal 11 Agustus
seluas 5.598 Ha. Akan tetapi kondisi biofisik dari
kawasan lindung baik sebelum dan sesudah
keluarnya SK Menteri Kehutanan No. SK.
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KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

A. PENILAIAN  KINERJA  PHPL
302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan
Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan
Provinsi Maluku Utara sekala 1 : 250.000 tidak
seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya. Yang
sesuai dengan kondisi biofisik yaitu berupa
Sempadan Sungai, KKI, KPSL, KPPN dan Sebagian
dari BZ Hutan Lindung.

- Sehingga baru sebagian luasan yang sesuai
dengan kondisi biofisik.

2. Prestasi penataan batas kawasan lindung PT. BBA
sampai dengan April tahun 2015 baru mencapai ±
63 % dari panjang kawasan lindung sehingga dapat
dikatakan bahwa tidak terdapat penambahan
realisasi penataan kawasan lindung mulai bulan
Maret 2014 s/d April 2015.

3. Berdasarkan overlay peta penafsiran citra tahun
2014 dengan peta kawasan lindung  diketahui
bahwa kondisi tutupan vegetasi dalam kawasan
lindung yang masih masuk kategori hutan lahan
kering primer dan sekunder seluas 5.180,9 Ha atau
sebesar 92,54%.

4. Hasil verifikasi diketahui bahwa pengakuan
kawasan lindung yang terdapat dalam areal kerja
PT BBA yaitu Pemerintah (pusat dan daerah),
karyawan dan masyarakat Desa Yaba, Desa
Jojame dan Desa Bori. Akan tetapi dari hasil
verifikasi diketahui bahwa samapai dengan tahun
2015 pengakuan kawasan lindung kepada para
pihak masih kurang dari 50% dari jumlah 12 desa
binaan yang ada disekitar areal kerja

5. Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa data
dalam dokumen laporan semesteran RKL dan RPL
khususnya yang terkait dengan pengelolaan
kawasan lindung hanya sebagian yang sesuai di
lapangan, yaitu seperti penanaman tanah kosong,
kiri-kanan jalan, bekas jalan sarad penandaan
papan kawasan lindung. Sehingga kegiatan
pengelolaan kawasan dilindungi hasil tata ruang
areal/Landscaping belum secara menyeluruh.

3.2. Perlindungan dan pengamanan
hutan

BURUK 1. Hasil telaah SOP yang dimiliki oleh PT BBA,
diketahui bahwa kegiatan pengamanan dan
perlindungan hutan berupa pembalakan liar,
kebakaran hutan, perlindungan flora fauna
dilindungi, sehingga SOP pengamanan dan
perlindungan hutan  belum mencakup seluruh
kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan
yang terdapat dalam dokumen perencanaan yang
dimiliki (RKUPHHK-HA) dan kondisi terkini di
dalam areal kerja. Sedangkan untuk implementasi
kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan
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KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

A. PENILAIAN  KINERJA  PHPL
belum seluruhnya mengacu pada SOP yang
dimiliki.

2. Tersedia sarana prasarana pengamanan dan
perlindungan hutan sampai dengan bulan
Desember 2014 dengan realisasi 69,04 % dari
rencana yang telah disusun, akan tetapi
pemenuhan jenisnya belum mengimbangi potensi
gangguan yang ada seperti menara pemantau
kebakaran yang rusak, portal, perangkat
pemadam kebakaran hutan yang belum tersedia

3. dan verifikasi lapangan diketahui bahwa untuk
tenaga pengamanan hanya dari satuan Brimob
(sat PAM) sedangkan untuk petugas pengamanan
dari PT BBA sampai dengan kegiatan penilikan
kedua belum tersedia. Sehingga dengan
diperolehnya keterangan tersebut jika
disandingkan dengan kebutuhan tenaga
pengamanan dan perlindungan hutan dalam
dokumen perencanaan sejumlah 16 orang dan
yang terdapat di areal kerja hanya 2 orang,
sehingga realisasi dari rencana pemenuhan tenaga
pengamanan hanya sebesar 12,5%.

4. Implementasi pengamanan dan perlindungan
hutan dilakukan sebatas secara preemptif dan
prefentif. Selain itu tidak menemukan bukti-bukti
nyata yang dapat disampaikan sebagai fakta
lapangan atas upaya pengamanan selama 1 tahun.
Dengan kata lain, tidak terdapat kemajuan upaya
dan implementasi pengamanan dan perlindungan
hutan 1 tahun ini tidak lebih baik dari tahun
sebelumnya, Dan belum mempertimbangkan jenis-
jenis gangguan yang ada.

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

BURUK 1.
- PT. BBA  telah memiliki SOP tentang Kegiatan

Konservasi Tanah dan Air. Akan tetapi pengelolaan
dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air
dalam SOP dan IK sebatas pemantauan fisik
berupa Erosi dan debit airsungai (pengukuran
SPAS), untuk kegiatan pengelolaan dan
pemantauan dari segi sipil teknis, vegetasi dan
kimia belum termuat dalam SOP tersebut, dan jika
dilihat dalam dokumen perencanaan lingkungan
baru terdapat sebagian kegiatan pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan air
berupa erosi dan pemantauan SPAS.

- Sedangkan dalam implementasi kegiatan
pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air satu tahun terakhir (tahun 2014)
belum terealisasi. Dan belum terdapat pemenuhan
terhadap CARs penilikan I tahun 2014.

2.
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KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

A. PENILAIAN  KINERJA  PHPL
- Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air berupa bak erosi,
akan tetapi sarana yang tersedia belum sesuai
dengan ketentuan dan dokumen perencanaan
lingkungan yang dimiliki, selain itu belum
berfungsi (masih dalam perbaikan).

- Sebagian lainnya tidak tersedia (OMBRO meter,
SPAS). Dengan demikian, ketersediaan sarana
prasarana pengelolaan dan pemantauan tanah
dan air belum sesuai dengan dokumen
perencanaan lingkungan yang dimiliki (AMDAL,
RKL, RPL).

3. PT BBA belum memiliki Ganis Binahutan maupun
ganis kelola lingkungan sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Pelaksana kegiatan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan dilapangan dari hasil
wawancara dan verifikasi lapangan diketahui
bahwa tidak ada pelaksana dilapangan,
sedangkan dalam struktur organisasi inti masih
terdapat tumpang tindih jabatan pada setiap
orang. Maka dari segi ketersediaan SDM kelola
lingkungan dan Kualifikasi personil yang ditunjuk
tersebut masih kurang dari 50% jika disandingkan
dengan ketentuan yang berlaku dan dokumen
perencanaan yang dimiliki.

4. Rencana kelola lingkungan direncanakan dalam
dokumen RKL PT. BBA yang disusun tahun 2001.
Adapun implementasinya belum sepenuhnya
sesuai dengan yang dokumen perencanaan
lingkungan yang dimiliki. Implementasi hanya
sebatas kegiatan

a. Teknis sipil Kegiatan yang telah dilakukan
yaitu:
- Pembuatan parit pada kiri kanan jalan
utama
- Pembuatan gorong-gorong
- Pembuatan Jembatan
Vegetatif

- Penanaman Kanan Kiri Jalan
- Penanaman Tanah Kosong
- Penanaman areal bekas jalan sarat

b. Kegiatan pemantauan dari segi dampak
fisik kimia tanah dan air belum terlaksana
dengan rutin. Disamping itu sarana
prasarana belum tersedia secara penuh
berdasarkan dokumen perencanaan
lingkungan yang dimiliki.

5. Tersedia dokumen Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL) laporan semesteran RKL RPL
semester I dan II tahun 2014 PT. BBA. Implentasi
pemantauan tidak sepenuhnya sesuai dengan
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yang direncanakan.

6.
- Pengamatan secara visual dibeberapa lokasi

verifikasi memang terjadi dampak terhadap tanah
dan air. Akan tetapi dampak ini belum
menggambarkan besaran dampak secara
kuantitatif mengingat PT. BBA belum
melaksanakan pemantauan lingkungan dengan
baik (TBE, fisik kimia air sungai, debit air sungai
dan lainnya tidak tersedia data hasil analisa yang
dapat dipertanggung jawabkan).

- Usaha untuk meminimalisir terjadinya dampak
terhadap tanah dan air yang telah dilakukan
dilapangan diantaranya adalah dari segi fisik (tenik
sipil) dan vegetative seperti yang telah
disampaikan didalam verifier 3.3.4. yaitu
implementasi pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).

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

BURUK 1. SOP identifikasi flora dan fauna dilindungi
tersebut diatas diketahui bahwa isi SOP yang
dimiliki belum mencakup seluruh jenis flora fauna
yang dilindungi, jarang, langka, terancam punah
dan endemik dan belum berdasarkan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk
Instruksi Kerja (IK) dan Bagan Alir Operasional
(BAO).

2. PT. BBA  dapat menunjukkan kelengkapan data
hasil identifikasi dan pengelompokan jenis flora
fauna dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemic. Sehingga data
identifikasi dari kegiatan identifikasi baru sebagian
tersedia

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

BURUK 1. Tersedia dokumen prosedur pengelolaan flora,
tetapi belum mencakup seluruh upaya
pengelolaan yaitu prosedur alokasi dan penataan
kawasan dilindungi serta kegiatan pengelolaan
flora yang terdapat dalam areal kerja, akan tetapi
SOP belum mencakup seluruh jenis flora yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku

2. Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan II
implementasi Kegiatan yang bersifat
proses/berkesinambungan dalam kurun waktu 1
tahun ini baru sebagian tersedia, maka baru
menggambarkan kondisi flora yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan
endemic, baik dari segi populasi dan
penyebarannya. Selain itu Implementasi yang
telah dilakukan masih 50% dari dokumen
perencanaan yang dimiliki terkait dengan
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pengelolaan jenis flora dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik.

3. Hasil verifikasi diketahui bahwa di lapangan
banyak terdapat kegiatan perladangan yang
dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar
areal kerja terutama yang di jumpai adalah di
sepanjang sempadan Sungai Sayuang. maka masih
terdapat indikasi gangguan terhadap flora yang
berada diareal kerja PT BBA.

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

BURUK 1. Tersedia dokumen prosedur pengelolaan fauna,
tetapi belum mencakup seluruh upaya
pengelolaan yaitu prosedur alokasi dan penataan
kawasan dilindungi serta kegiatan pengelolaan
fauna yang terdapat dalam areal kerja, akan tetapi
SOP belum mencakup seluruh jenis fauna yang
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik mengacu pada peraturan
perundangan yang berlaku.

2. Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan II
implementasi Kegiatan yang bersifat
proses/berkesinambungan dalam kurun waktu 1
tahun ini sebagian  tersedia, sehingga
implementasi kegiatan pengelolaan fauna yang
dilindungi belum dapat menggambarkan kondisi
fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemic, baik dari segi
populasi dan penyebarannya secara keseluruhan.

3. Hasil verifikasi diketahui bahwa di lapangan
banyak terdapat kegiatan perladangan yang
dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar
areal kerja terutama yang di jumpai adalah di
sepanjang sempadan Sungai Sayuang. maka masih
terdapat indikasi gangguan terhadap fauna yang
berada diareal kerja PT BBA.

4. SOSIAL
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan

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

SEDANG 1.

4.2. Implementasi tanggungjawab
sosial perusahaan sesuai
dengan peraturan
perundangan yang berlaku

SEDANG 1. PT BBA telah menyusun dokumen tentang
rencana pemanfaatan sumber daya hutan yang
ada pada areal kerja yang diberikan ijin,  dan telah
mengidentifikan masyarakat setempat yang
terkena dampak kegiatan, namun penjelasan
terkait pemilihan lokasi kegiatan dan identifikasi
desa terkait rencana kegiatan tahun 2014 tidak
lengkap dan jelas

2. PT. BBA telah memiliki mekanisme pembuatan
batas kawasan secara partisipatif dengan
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melibatkan masyarakat, namun belum ada
implementasinya.  PT. BBA telah memiliki
mekanisme penyelesaian konflik terkait batas
kawasan yang ada dalam areal kerja PT. BBA,
namun mekanisme penyelesaian disusun sepihak
dan hanya diketahui oleh masyarakat yang
berkoflik dengan PT. BBA terkait batas kawasan
untuk lahan garapan masyarakat

3. PT. BBA telah memiliki mekanisme pengakuan
keberadaan masyarakat sekitar dalam rencana
kegiatan operasional tahun 2014, namun kegiatan
yang ada tidak diuraikan secara lengkap dan jelas.
Mekanisme yang ada  diimplementasikan dalam
bentuk kegiatan sosialisasi kegiatan PT. BBA pada
tahun 2014-2015. Namun sosialisasi hanya
dilakukan di desa Yaba.

4. Bukti dan luas keberadaan kebun/ladang
masyarakat pada area kerja PT. BBA tahun 2014-
2015 telah teridentifikasi dari peta citra landsat
namun belum dituangkan dalam peta. Penataan
batas partisipatif  yang memisahkan kawasan
kehidupan masyarakat dan area kerja PT. BBA
belum dilakukan.

5. PT. BBA telah mendapatkan persetujuan
masyarakat terkait area kerja RKT tahun 2014-
2015. Dokumentasi   baru menunjukkan adanya
persetujuan masyarakat Desa Yaba. Adapun
terkait area kegiatan yang berada di wilayah Desa
Sayoang, masih belum lengkap dokumentasinya.
Walaupun belum disosialisasikan kegiatan PT.
BBA tahun 2014-2014 di sekitar Desa Sayoang,
namun tidak terdapat konflik batas kawasan

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

SEDANG 1. Data dan informasi sosial ekonomi masyarakat
desa sekitar belum diperbaharui secara aktual.
Data yang dimiliki adalah rekaman data monografi
desa tahun 2012.  Data yang ada belum memuat
dengan lengkap dan jelas keterlibatan,
ketergantungan dan pengaruh yang didapat
masyarakat oleh aktivitas PT. BBA yang telah
beroperasi sampai dengan tahun 2015

2. PT. BBA telah memiliki mekanisme yang legal
berupa prosedur, dalam upaya peningkatan peran
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun
implementasi tidak mengacu pada prosedur yang
ada

3. PT. BBA telah menyusun dokumen perencanaan
tentan rencana kegiatan kelola sosial yang daat
meningkatkan peran serta dan aktivitas ekonomi
masyarakat. Perencanaan yang ada belum
menyerap aspirasi masyarakat sekitar

4. Dalam upaya peningkatan peran serta dan
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aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, walaupun
rencana yang termuat dalam dokumen legal tidak
terealisir, namun  PT.BBA mengimplementasikan
kegiatannya dalam bentuk bantuan sarana fisik
dan kesempatan berpartisipasi  kepada penduduk
sekitar dalam kegiatan operasional perusahaan
dalam bentuk supply logistik, walaupun
dampaknya masih termasuk dalam skala kecil.
Bukti implementasi peningkatan berupa dokumen
BAP dan data administrasi yang ada pada PT. BBA

5. Pelaksanaan kegiatan PT.BBA terkait dengan
distribusi manfaat kepada negara dan masyarakat
telah terpenuhi sebagian dan terdokumentasi,
namun belum lengkap dan jelas.

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi
konflik yang handal

BAIK 1. Telah tersedia mekanisme resolusi konflik yang
termuat dalam prosedur nomor BG/PH/05-05.
Mekanisme yang ada dideskripsikan secara jelas
dalam prosedur yang ada, serta dapat
diimplementasikan saat terjadi permasalahan
dengan masyarakat sekitar

2. Terdapat konflik dalam tahun 2014 terkait
perladangan dalam blok tebang 2014-2015.
Walaupun potensi konflik terkait keberadaan
kebun/ladang  masyarakat dalam areal kerja  PT.
BBA cukup besar, namun PT. BBA belum
memperbaharui  data identifikasi perladangan di
sekitar areal blok tebang tahun 2014-2015

3. Tersedia mekanisme yang memuat kelembagaan
yang terbentuk jika terdapat konflik dengan
masyarakat sekitar.  Dalam penyelesaian konflik
selama tahun 2014-2015,  PT.BBA menyediakan
pendanaan untuk proses penyelesaian masalah

4. Terdapat konflik dengan masyarakat dalam
periode 2014-2015 terkait keberadaan
kebun/ladang masyarakat dalam blok tebang RKT
2014-2015. Konflik dapat diselesaikan dengan baik.
Dokumentasi penanganan permasalahan tersedia
lengkap dan jelas

4.5. Perlindungan,Pengembangan dan
Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Kerja

SEDANG 1. PT.BBA membina hubungan industrial dengan
karyawan  dituangkan dalam surat perjanjian
antara karyawan dan manajemen PT. BBA.  Hak
dan kewajiban Karyawan PT. BBA dinaungi dalam
peraturan perusahaan, walaupun saat ini
peraturan peraturan  sedang dalam proses
pengesahan dinas terkait

2. PT. BBA telah merencanakan pengembangan
kompetensi karyawan dengan pengiriman
karyawan ke pelatihan tenaga teknis, namun baru
sebagian terealisir

3. PT.BBA telah memiliki dokumen untuk penilaian
jenjang karir karyawan, namun dalam periode
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tahun 2014-2015 mekanisme penilaian untuk
peningkatan jenjang karir baru sebagian
terimplementasi

4. Mekanisme pemenuhan kesejahteraan karyawan
tidak berubah. dokumen tunjangan kesejahteraan
baru diimplementasikan sebagian, berupa tempat
tinggal dan tunjangan upah serta kepesertaan
karyawan dalam jamsostek/BPJS. Namun PT.BBA
belum memperhatikan K3 dalam kegiatan
operasional perusahaan.

B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
1.1. Areal unit manajemen hutan

terletak dikawasan hutan
produksi

Memenuhi

1.1.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
menunjukkan
keabsahan Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK)

1. SK IUPHHK-HA PT. BBA lengkap dan sah, maka norma
penilaian verifier 1.1.1a adalah MEMENUHI

2. IUPHHK-HA PT. BBA telah memenuhi kewajiban
pembayaran Iuran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat
Perintah Pembayaran (SPP), maka norma penilaian verifier
1.1.1b adalah MEMENUHI

3. NA
2.1. Pemegang izin memiliki rencana

penebangan pada areal
tebangan yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang

Memenuhi

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

1. Dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya lengkap
dan sah, maka norma penilaian verifier 2.1.1a adalah
MEMENUHI

2. Pada RKT 2014 dan RKT 2015 tidak terdapat areal yang tidak
boleh ditebang, maka verifier 2.1.1b adalah MEMENUHI

3. Peta blok/petak tebangan telah disahkan (dicap), posisi
blok tebangan benar dan terbukti di lapangan, maka norma
penilaian verifier 2.1.1c adalah MEMENUHI

2.2. Adanya rencana kerja yang sah Memenuhi

2.2.1. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan
mempunyai rencana
kerja yang sah sesuai
dengan peraturan
yang berlaku

1. Dokumen RKUPHHK telah disahkan dan lengkap, maka
norma penilaian verifier 2.2.1a adalah MEMENUHI

2. Izin UPHHK PT. BBA adalah IUPHHK Hutan Alam, sehingga
verifier 2.2.1.b tidak dapat diverifikasi sehingga verifier
2.2.1b tidak dapat dilakukan penilaian (NA).

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

Memenuhi

4.1.1. Seluruh kayu bulat
yang

LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang, LHP
dengan fisik kayu sesuai, Nomor batang di LHP dapat ditemukan
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ditebang/dipanen atau
yang
dipanen/dimanfaatkan
telah di LHP-kan

di lapangan, maka norma penilaian verifier 3.1.1.1 adalah
MEMENUHI

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

Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan
pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan
sahnya hasil hutan sesuai ketentuan, maka norma penilaian
verifier 3.1.2.1 adalah MEMENUHI

4.1.3. Pembuktian asal usul
kayu bulat (KB) dari
Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan IUPHHK-
HA/IUPHHK-
HT/IUPHHK-RE/Hak
Pengelolaan

a. Tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu telah sesuai dengan
dokumen, maka norma penilaian verifier 3.1.3a adalah
MEMENUHI

b. Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu
diterapkan secara konsisten, maka norma penilaian verifier
3.1.3b adalah MEMENUHI

4.1.4. Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan mampu
membuktikan adanya
catatan angkutan
kayu ke luar TPK

a. Dokumen SKSKB lengkap dan sah, maka norma penilaian
verifier 3.1.4.1 adalah MEMENUHI

3.2 Pemegang izin telah melunasi
kewajiban pungutan
pemerintah yang terkait dengan
kayu

Memenuhi

3.2.1. Pemegang izin
menunjukkan bukti
pelunasan Dana
Reboisasi (DR) dan
atau Provisi Sumber
Daya Hutan  (PSDH)

1. Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai
dengan LHP yang disahkan, maka norma penilaian verifier
3.2.1a adalah MEMENUHI

2. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai
dengan dokumen SPP, maka norma penilaian verifier 3.2.1b
adalah MEMENUHI

3. Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan
dan dibayar sesuai dengan tarif, maka norma penilaian
verifier 3.2.1c adalah MEMENUHI

3.3 Pengangkutan dan
perdagangan antar pulau

Memenuhi

3.3.1. Pemegang izin
mengirim kayu bulat
antar pulau memiliki
pengakuan sebagai
Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar
(PKAPT)

Terdapat dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang, maka norma penilaian verifier 3.3.1.1 adalah
MEMENUHI

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

Kapal pengangkut kayu PT. BBA berbendera Indonesia, maka
norma penilaian verifier 3.3.2.1 adalah MEMENUHI
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4.1 Pemegang  izin telah memiliki

Analisa Mengenai Dampak
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

Memenuhi

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.

Tersedia Dokumen AMDAL, RKL, dan RPL yang lengkap dan telah
disahkan, maka norma penilaian verifier 4.1.1.1 adalah
MEMENUHI

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

1. Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada
dokumen AMDAL yang telah disahkan, maka norma penilaian
verifier 4.1.2a adalah MEMENUHI

2. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai
dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di
lapangan, maka norma penilaian verifier 4.1.2b adalah
MEMENUHI

5.1. Pemenuhan ketentuan
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (K3)

Memenuhi

5.1.1. Prosedur  dan
implementasi K3

1. Terdapat prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan,
maka norma penilaian verifier 5.1.1a adalah MEMENUHI

2. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta
berfungsi baik, maka norma penilaian verifier 5.1.1b adalah
MEMENUHI

3. Terdapat catatan kejadian kecelakaan kerja secara rutin setiap
bulan (zero accident) dan ada upaya menekan tingkat
kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
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5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga

kerja
Memenuhi

5.2.1. Kebebasan berserikat
bagi pekerja

Terdapat serikat pekerja yang telah mengadakan Perjanjian Kerja
Bersama antara pihak manajemen PT. BBA dengan serikat
pekerja, maka norma penilaian verifier 5.2.1.1 adalah MEMENUHI

5.2.2.  Adanya kesepakatan
Kerja Bersama (KKB)
atau peraturan
perusahaan

Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), maka norma
penilaian verifier 5.2.2.1 adalah MEMENUHI

5.2.3.Perusahaan tidak
memperkerjakan anak

dibawah umur

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, maka norma
penilaian verifier 5.2.3.1 adalah MEMENUHI

∞Ω∞


