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Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II
PT. Bina Balantak Utama

Kabupaten Sarmi Provinsi Papua

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. Website dan Email : www.global-resource.co.id ; info@global-resource.co.id
f. Direktur : Ir. Hari Purnomo, MM
g. Tim Auditor : 1. Ir. Jaenudin Trisna Setiana (Prasyarat)

2. Ir. Indarjo (Lead dan Produksi)
3. Muhammad Arief Hidayat, S.Hut (Ekologi)
4. Ir. Surya Mada Bhakti (Sosial dan Lead)
5. Muji Susanto, S.Hut. (VLK)

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

II. Identitas Auditee :
a. Nama IUPHHK-HA : PT. Bina Balantak Utama
b. SK IUPHHK-HA : SK.365/Menhut-II/2011
c. Luas Areal : + 298.710 Ha
d. Alamat Kantor Pusat: Pusat :

Wisma Idola Tunggal
Jl. Letjend S. Parman Kav. 67 Jakarta
Cabang :
Jln KS Tubun No. 52A Resimen, Hamadi
Jayapura, Papua

e. Waktu Pelaksanaan : 21- 30 September 2015

III. Tahapan Kegiatan:

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasi
dengan Instansi
Kehutanan

22 September 2015
Dinas Kehutanan
Provinsi Papua

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur Bina
Usaha Hutan Alam Tanggal 19 November 2014
Nomor S.759/BUHA-4/2014

2. Pertemuan
Pembukaan

23 September 2015
Base Camp Muwar

1. Dihadiri oleh seluruh auditor, seluruh
jajaran manajemen lapangan

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

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



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

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

5. Penandatanganan berita acara Entry
Meeting,

3. Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan

23-28 September
2015
Base Camp Muwar

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. BBU
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

28 September 2015
Base Camp Muwar

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

2. Proses kegiatan Penilikan II PT. BBU 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

29 September 2015
Dinas Kehutanan
Provinsi Papua

Penyampaian informasi hasil kegiatan audit
lapangan.

6. Pengambilan
Keputusan

19 Oktober 2015
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. BBU memenuhi syarat
(lulus) PHPL dan untuk VLK adalah
memenuhi.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan II :

KRITERIA/INDIKATOR VER. RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1. PRASYARAT
1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan
administrasi tata batas di kantor Camp
Muwar masih tersedia lengkap sesuai

BAIK



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

dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata
batas yang telah dilakukan.
BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas yang telah
dilaksanakan masih tetap seperti hasil
penilikan I tahun 2014 yaitu sepanjang
608,965 km dari panjang batas
keseluruhan 728,835 km atau 83,55%.
Pada tahun 2014 PT. BBU sudah
mempunyai Pedoman atau Rencana Tata
Batas No.85/KUH-2/IUPHHK-HA/2014
tanggal 13 Oktober 2014 tentang Rencana
Penataan Batas Areal Kerja PT. BBU di
Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua yang
telah disahkan oleh Direktur
Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial
Kawasan Hutan atas nama Direktur
Jenderal Planologi Kehutanan, namun
dalam satu tahun terakhir PT. BBU belum
ada bukti melakukan proses lanjutan
sesuai instruksi yang terdapat dalam
surat terakhir dari Direktorat
Pengukuhan, Penatagunaan dan Tenurial
Kawasan Hutan, Diretorat Jenderal
Planologi Kehutanan No.S.789/KUH-
2/2014 tanggal 13 Oktober 2014, yaitu
antara lain PT. BBU diinstruksikan
secepatnya menyampaikan persiapan
pelaksanaan tata batas kepada Kepala
BPKH Wilayah X Jayapura, kemudian
BPKH Wilayah X Jayapura agar
membentuk tim pelaksana tata batas,
menyusun Instruksi Kerja Tata Batas dan
apabila terdapat data kawasan hutan
(tata batas, pelepasan, perubahan fungsi
dan lain-lain) yang belum terakomodir
dalam rencana dan peta kerja penataan
batas tersebut agar dilakukan
penyempurnaan dalam instruksi kerja.
SEDANG

1.1.3 Tidak terdapat konflik batas dengan
pihak lain dan keberadaan areal kerja PT.
BBU masih tetap diakui oleh para pihak.
Hal ini dibuktikan dengan kelengkapan
dokumen legal berupa SK IUPHHK-HA PT.
BBU tahun 2011, RKUPHHK-HA Berbasis
IHMB periode tahun 2012-2021 PT. BBU,
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RKTUPHHK tahun 2014,  RKTUPHHK
tahun 2015, yang baru dan dokumen tata
batas serta dokumen lainnya terdapat
pengesahan dari petugas atau pejabat
yang berwenang.
BAIK

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan
hutan pada areal kerja PT. BBU yaitu HP
menjadi APL seluas ± 8.225 ha. Namun
lokasi areal perubahan fungsi tersebut
tidak berada pada blok URKT beberapa
tahun yang akan datang sehingga PT.
BBU belum melakukan perubahan
perencanaan, kecuali dalam rencana
kegiatan penataan batas dan pembuatan
RKUPHHK-HA baru setelah RKUPHHK-HA
yang ada sudah habis masa berlakunya.
SEDANG

1.1.5 Tidak terdapat kegiatan penggunaan
kawasan di luar sektor kehutanan di areal
kerja  PT. BBU dalam bentuk perusahaan
yang mempunyai izin usaha. Pengunaan
kawasan di luar sektor kehutanan yang
ada berupa ladang/kebun dan
pemukiman masyarakat sekitar yaitu
masyarakat Kampung Samorkena,
Karfasia dan Burgena yang berada di
beberapa lokasi kanan kiri jalan utama,
jalan cabang RKT 2013 dan RKT 2014, jalan
baru Samorkena dan jalan baru Samaro
serta jalan menuju Kampung Karfasia
dengan luas ± 20 ha. Tahun 2014 yang lalu
PT. BBU telah mendata dan melaporkan
semua penggunaan kawasan di luar
sektor kehutanan di dalam areal kerja
tersebut kepada Pemerintahan Distrik
Apawer Hilir tembusan ke Distrik Pantai
Barat dan Dinas Kehutanan Kabupaten
Sarmi.
BAIK

1.2 Komitmen Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan

1.2.1 Dokumen visi, misi dan tujuan
perusahaan masih tersedia, legal dan
sesuai dengan kerangka PHPL.
BAIK

SEDANG

1.2.2 Visi dan misi perusahaan secara iinformal
pada level pemegang izin masih terus
disosialisasikan berupa masih terdapat
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poster/pamflet visi dan misi perusahaan
yang masih dipasang dengan baik pada
tempat-tempat strategis yang mudah
dilihat dan dibaca seperti di Kantor Camp
Muwar (ruangan tengah, ruang Manager
PH dan ruang pertemuan), ruang geust
house, depan Camp Binhut Km 11 dan
depan Camp Produksi Km 14. Sedangkan
kepada masyarakat sekitar untuk tahun
2015 belum dilakukan termasuk untuk
Kampung Murara, Distrik Apawer Tengah
yang sekarang termasuk dalam salah satu
pemilik hak ulayat pada blok RKT 2015
pada tahun-tahun sebelumnya belum
pernah dilakukan sosialisasi visi dan misi
perusahaan PT. BBU.
SEDANG

1.2.3 Hasil pemeriksaan dokumen dan
implementasi PHL di lapangan, terdapat
realisasi kegiatan-kegiatan penataan
kawasan, perencanaan, produksi,
pembinaan hutan, perlindungan dan
pengamanan hutan, pengelolaan
lingkungan, pembinaan SDM dan kelola
sosial serta litbang. Namun implementasi
PHL hanya sebagian yang sesuai dengan
visi dan misi. Pemeliharaan batas areal
kerja, tanda batas blok dan petak
tebangan serta penandaan batas
kawasan dilindungi baru sebagian
dilakukan, sehingga belum seluruhnya
terlihat dengan jelas di lapangan. Realisasi
pelaksanaan kegiatan produksi dan
pembinaan hutan (luas dan kualitas
tanaman) belum mencapai 100%. Selain
itu, kecukupan jumlah dan kualifikasi
personil DAMKARHUT yang tersedia
masih kurang memenuhi, bukti-bukti
pelaksanaan kegiatan monitoring dan
evaluasi kegiatan kelola sosial sebagian
masih belum terdokumentasi dengan baik
serta sebagian pelaksana bidang litbang
belum mempunyai tenaga khusus yang
berpengalaman. Sedangkan alokasi dana
walaupun lancar namun belum sesuai
dengan tata waktu dan kurang
proporsional.
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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
dan GANIS PHPL di  PT. BBU pada setiap
bidang masih tetap di bawah ketentuan
yang ada walaupun telah memiliki sarjana
kehutanan melebihi dari ketentuan yang
dipersyaratkan. Disamping itu masih
terdapat bidang yang belum memiliki
GANIS PHPL, yaitu GANIS TC dan GANIS
KELING. Kalau merujuk Permenhut
No.P.54/Menhut-II/2014, maka
keberadaan tenaga sarjana kehutanan
dan GANIS PHPL dengan sendirinya telah
terisi semua bidang. Tetapi hingga saat
penilikan II tahun 2015 belum ada
peraturan yang baru pengganti Peraturan
Dirjen BPK No. P.8/VI-SET/2009, maka
jumlah GANIS PHPL masih mengacu pada
jumlah yang ditetapkan peraturan
tersebut, sehingga keberadaan tenaga
sarjana kehutanan dan GANIS PHPL
walaupun telah terisi pada semua bidang
namun masih belum cukup secara jumlah
keseluruhan, yaitu baru mencapai 30,88%.
SEDANG

SEDANG

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDM
PT. BBU adalah 56,52 % dari rencana
sesuai kebutuhan.
SEDANG

1.3.3 Berdasarkan verifkasi dokumen kete-
nagakerjaan, hasil penilikan II tahun 2015
masih sama dengan hasil penilikan I tahun
2014, yaitu ketersediaan dokumen
ketenagakerjaan antara lain berupa
Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama
(KKB) PT. BBU yang masih berlaku sampai
1 Oktober 2016, laporan tenaga kerja,
dokumen kontrak kerja karyawan,
dokumen kepesertaan Jamsostek (BPJS
Ketenagakerjaan), PSO-PSO ketenaga-
kerjaan dan peraturan perundangan
tentang ketenagakerjaan masih tetap
tersedia lengkap di kantor Camp Muwar.
BAIK

1.4 Kapasitas dan Mekanisme
untuk Perencanaan
Pelaksanaan Pemantauan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan job
description terbaru yang sesuai dengan
kerangka PHPL dan disahkan oleh pejabat

BAIK
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Periodik, Evaluasi dan
Penyajian Umpan Balik
Mengenai Kemajuan
Pencapaian (Kegiatan)
IUPHHK-HA

yang berwenang.
BAIK

1.4.2 Perangkat SIM masih tersedia memadai
dan dilengkapi tenaga pelaksana yang
berpengalaman serta masih didukung
perangkat pendukung SIM yang masih
berfungsi sebagaimana mestinya.
BAIK

1.4.3 Masih tersedia unit SPI/Inspektorat PH
dalam struktur organisasi dilengkapi
tenaga pelaksana. Namun kegiatan
SPI/Inspektorat PH masih belum
menyentuh semua permasalahan pada
tahapan kegiatan pengusahaan hutan di
lapangan dan mekanisme kegiatan
Ispektorat PH sebagian masih belum
sesuai dengan PSO Pengawasan Internal
baik dalam tahapan-rahapan audit
maupun tata waktu kegiatan belum
dilakukan secara periodik/berkala
sehingga masih terlihat hanya bersifat
insidentil atau kalau ada indikasi
penyimpangan, karena itu peranannya
masih belum berjalan dengan efektif
untuk mengontrol seluruh tahapan
kegiatan pengusahaan hutan.
SEDANG

1.4.4 Masih terdapat sebagian bukti tindak
koreksi dan pencegahan manajemen
berbasis hasil monitoring dan evaluasi
baik monitoring dan evaluasi yang
dilakukan oleh internal camp (pertemuan
atau rapat bulanan) maupun yang
dilakukan oleh Tim SPI/Inpektorat PH.
Namun belum ada tindakan perbaikan
baik hasil monitoring dan evaluasi internal
camp maupun sesuai hasil laporan audit
internal SPI/Inspektorat PH.
SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasar
informasi awal tanpa
paksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT 2015 yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak
masyarakat setempat telah
dikonsultasikan dan masih mendapat
persetujuan atas dasar informasi awal
yang memadai dari masyarakat kampung
sekitar sebagai pemilik hak ulayat berupa
Berita Acara Persetujuan Kegiatan

BAIK
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Pengusahaan Hutan IUPHHK PT. BBU di
Blok RKT 2015 Oleh Masyarakat Adat
Kampung Samorkena dan Murara Sebagai
Pemilik Hak Ulayat tanggal 12 Januari 2015
ditandatangani oleh Pjs. Manager PH,
Kepala Kampung Samorkena, Kepala
Kampung Murara dan pihak-pihak terkait
lainnya. Berita Acara Persetujuan tersebut
dilengkapi dengan daftar hadir dan foto
dokumentasi kegiatan.
BAIK

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses tata
batas dari sebagian para pihak dan hingga
saat ini masih belum ada penolakan.
Rencana pelaksanaan tata batas sisa
dalam proses pengurusan dengan pihak-
pihak terkait. Sedangkan kegiatan
penataan batas partisipatif dengan
masyarakat desa sekitar masih terus
dilakukan secara bertahap dan dibuatkan
berita acara penataan batas partisipatif
dengan masing-masing pemilik kebun
yang berada di dalam areal.
SEDANG

1.5.3 Persetujuan dalam proses dan
pelaksanaan PMDH/kelola sosial/CSR/CD
masih tetap mengakomodir kepentingan
masyarakat. Masyarakat membuat
proposal kegiatan yang ditandatangani
oleh aparat kampung setempat.
Selanjutnya perencanaan PMDH/kelola
sosial/CSR/CD dituangkan dalam RO
PMDH/kelola sosial/CSR/CD sesuai dengan
RKT tahun berjalan.
BAIK

1.5.4 Dari berbagai dokumen Kawasan lindung
PT. BBU telah mendapat pengakuan dan
persetujuan dari para pihak (pemerintah,
karyawan, aparat dan tokoh adat serta
masyarakat kampung sekitar).
Masyarakat sekitar yang berada di sekitar
areal PT. BBU sebagian besar masih
mengetahui dan mengakui keberadaan
kawasan lindung yang ada di dalam areal
kerja PT. BBU. Oleh karena itu, PT B BU
masih terdapat persetujuan dalam proses
penetapan kawasan lindung dari para
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pihak.
BAIK

2 PRODUKSI
2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalam
peningkatan hutan lestari

2.1.1 Tidak ada revisi RKU, RKU telah
mendapatkan persetujuan dari
Kementerian Kehutanan berdasarkan
Kepmenhut. No. SK.07/ BUHA-2/2013.
Tentang Persetujuan RKUPHHK dalam
hutan alam pada hutan produksi berbasis
IHMB periode 2012-2021 a.n. PT.BBU Prov.
Papua. Tgl. 6 Februari 2013. Jadi kondisi
RKU masih sama dengan pada saat
penilikan pertama pada tahun 2014.
BAIK

BAIK

2.1.2 Implementasi penataan areal kerja
dilapangan  berupa penataan batas blok
dan petak telah sesuai dengan peta RKT.
Hasil overlay peta bahwa blok RKT 2015
telah sesuai dengan peta RKU.
BAIK

2.1.3 PT BBU telah dilakukan pemeliharaan
batas blok dan batas petak. Pemeliharaan
tersebut berupa pemberian papan nama
batas blok dan petak, pembersihan alur,
pemberian tanda cat merah, dan pal.
Diketahui papan nama pada blok CO RKT
2014 sudah rusak dan alur tidak jelas.
Terdapat papan nama di batas blok CO
RKT 2013, alur jelas, terdapat tanda cat
merah. Pada blok RKT 2015 terdapat
papan nama, alut kurang jelas. Dan di
batas petak 10AB/ 10AC tidak terdapat
papan nama. Maka dilapangan terdapat
sebagian papan nama batas blok RKT
yang sudah rusak, sebagian alur kurang
jelas dan ada sebagian batas petak  tidak
terdapat papan nama.
SEDANG

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

2.2.1 Terdapat data potensi hasil IHMB lengkap
dengan peta pendukungnya. PT BBU
mempunyai data potensi hasil ITSP untuk
RKT 2014 dan RKT 2015. Data potensi
tersebut dilengkapi dengan peta sebaran
pohon.
BAIK

BAIK

2.2.2 PT. BBU telah membuat PUP di petak 23V
di lokasi RKT 2012,posisi plot PUP 1 pada
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koordinat 01°50΄10,1˝LS; 138°19΄45,2˝BT.
Telah dilakukan tiga kali pengukuran dan
sudah dianalisis riap pertumbuhannya.
Besarnya rata-rata riap pertumbuhan
diameter perpohon adalah  0,7cm/tahun.
BAIK

2.2.3 PT BBU dalam menentukan jatah
tebangan tahunan belum berdasarkan
hasil analisis riap pertumbuhan dari PUP,
namun sudah ada upaya untuk
menghitung analisis riap pertumbuhan
dan dibuat laporannya.
SEDANG

2.3 Pelaksanaan
penerapan tahapan sistem
silvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan

2.3.1 Terdapat  PSO seluruh tahapan kegiatan
sistem silvikultur TPTI termasuk
penebangan ramah lingkungan (RIL)
secara lengkap pada masing-masing
tahapan kegiatan. PSO telah sesuai
dengan ketentuan teknis yang berlaku, isi
PSO sesuai kondisi karakterisitik hutan
setempat yaitu hutan tanah kering.
Secara umum telah ditandatangani oleh
masing-masing Kabid sesuai bidang dan
oleh manager PH.
BAIK

BAIK

2.3.2 PT BBU telah mengimplementasikan PSO
seluruh tahapan sistem silvikultur.
Kegiatan berupa penataan areal kerja,
ITSP, pembukaan wilayah hutan,
penebangan dan pembinaan hutan. Ada
beberapa bagian kegiatan yang belum
sesuai PSO yaitu kegiatan pemeliharaan
batas blok dan petak, tentang rencana
jalan sarad, dan pembinaan hutan.
SEDANG

2.3.3 Telah dilakukan uji petik di petak 13 AA,
RKT 2014, pada koordinat 01°52΄50,7˝LS;
138°14΄00,2˝BT,untuk mengetahui potensi
tegakan tinggal. Dari hasil uji petik
tersebut diketahui potensi tegakan
tinggal di areal bekas tebangan sebanyak
120 pohon per hektar.
BAIK

2.3.4 Diketahui potensi permudaan di areal
bekas tebangan untuk tingkat tiang
sebanyak 320 batang perhektar dan
tingkat pancang sebanyak 800 batang
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perhektar.
BAIK

2.4 Ketersediaan   dan
penerapan teknologi
ramah lingkungan untuk
pemanfaatan hutan

2.4.1 PT BBU mempunyai PSO yang khusus
mengenai RIL, dan PSO tentang PAK, PSO
ITSP,PSO PWH, PSO Produksi/
Pembalakan. PSO disahkan oleh kabid
produksi dan manager PH. Isinya sesuai
dengan karakteristik hutan setempat
yaitu tanah kering. Isi PSO khusus RIL
telah sesuai dengan kaidah RIL, yaitu
mencakup kegiatan perencanaan
pemanenan,operasi pemanenan
kayu,pemeliharaan dan K3,serta kegiatan
pasca pemanenan kayu.
BAIK

BAIK

2.4.2 PT BBU telah melaksanakan tahapan
penebangan ramah lingkungan. Mulai
kegiatan perencanaan, pemanenan,
paska pemanenan. Namun ada beberapa
bagian tahapan yang belum sempurna
yaitu kegiatan perencanaan pada bagian
pemeliharaan batas, sebagian papan
nama rusak, alur kurang jelas, sebagian
papan batas petak tidak ada. Tidak ada
rencana jalan sarad dipeta maupun
dilapangan. Untuk kegiatan paska
penebangan pada kegiatan pembinaan
hutan, sebagian (25%) tanaman mati,
tidak dibuat sodetan pada bekas jalan
sarad.
SEDANG

2.4.3 Tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk
tingkat pancang sebesar 0%. Tingkat
kerusakan tiang sebesar 25,00% dan
tingkat kerusakan pohon sebesar 29,17%.
Rata-rata tingkat kerusakan tegakan
tinggal untuk seluruh permudaan adalah
sebesar 18,06%.
SEDANG

2.4.4 Besarnya faktor eksploitasi pada kegiatan
penebangan oleh PT BBU sebesar 0,80.
BAIK

2.5 Realisasi penebangan
sesuai dengan rencana
kerja penebangan/
pemanenan/ pemanfaatan

2.5.1 RKT tahun 2014 dan  tahun 2015 telah
disahkan oleh dinas kehutanan propinsi
Papua. Rencana tebangan dalam
dokumen RKT masih dibawah etat/ jatah
tebangan luas dan volume dalam RKU.

BAIK
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pada areal kerjanya*) Rencana tebangan dalam RKT telah
mengacu dari RKU, maka RKT tahun 2014
dan tahun 2015 telah disusun berdasarkan
RKU yang sah.
BAIK

2.5.2 PT BBU telah menyusun peta kerja
berupa peta penataan areal kerja, peta
sebaran pohon/peta ITSP, peta trace
jalan. Peta tersebut telah sesuai dengan
peta lampiran RKT 2015 dan peta lampiran
RKU periode 2012 – 2021.
BAIK

2.5.3 PT BBU telah mengimplementasikan peta
kerja dilapangan. Implementasi tersebut
berupa penandaan blok tebangan berupa
papan nama, alur, cat. Penandaan
persemaian, lokasi tanaman pembinaan,
base camp, berupa papan nama. Untuk
penandaan lokasi PUP berupa papan
nama, alur, cat. Sempadan sungai diberi
tanda papan nama.
BAIK

2.5.4 Realisasi tebangan tahun 2014 adalah
sebesar 57.228,86 m3. Rencana tebangan
tahun 2014 sebesar 128.792,11 m3 dan CO
2013 sebesar 61.528,93 m3, maka total
rencana tebangan tahun 2014 sebesar
190.321,04 m3. Sehingga prosentase
realisasi volume tebangan tahun 2014
sebesar 30,07%.
SEDANG

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 Kondisi kesehatan finansial PT BBU tahun
2014 adalah likuiditas dan solvabilitas
dibawah 100%. Tingkat  likuiditas sebesar
39,66% dan solvabilitas sebesar 60,39%.
Sedangkan rentabilitas positif, tetapi
hanya 0,52%.
BURUK

BURUK

2.6.2 Pada tahun 2014 PT BBU merencanakan
anggaran pengusahaan hutan sebesar Rp.
130.030.304.025,-. Realisasi anggaran
tersebut sebesar Rp. 71.244.668.058,
maka prosentase realisasi anggaran tahun
2014 sebesar 54,79%.
BURUK

2.6.3 Realisasi anggaran kegiatan pengusahaan
hutan terjadi simpangan antara 20 – 50%
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dari rencana anggaran yang seharusnya.
Kegiatan logging terjadi simpangan
sebesar 47,67%, kegiatan lain – lain (DR,
PSDH dll) terjadi simpangan sebesar
45,98%. Maka realisasi anggaran
pengusahaan hutan tahun 2014 yang
diusahakan oleh PT BBU tergolong
kurang proporsional.
SEDANG

2.6.4 Gaji karyawan di Camp Muwar PT BBU
selalu tepat waktu, tidak pernah
terlambat. Dari data rencana dan realisasi
anggaran pengusahaan hutan, diketahui
bahwa realisasi anggaran pengusahaan
hutan sebesar 54,79%. Realisasi fisik
kegiatan pembinaan hutan sebesar
72,07%, dan terjadi carry over tebangan
RKT 2014. Maka realisasi pendanaan yang
dilakukan PT BBU berjalan lancar, namun
tidak tepat waktu.
SEDANG

2.6.5 Realisasi anggaran pembinaan hutan
tahun 2014 sebesar Rp. 1.211.808.108,- dari
rencana sebesar Rp. 1.939.779.000,-.
Prosentase realisasi anggaran pembinaan
hutan sebesar 62,47%.
SEDANG

2.6.6 Rata – rata prosentase realisasi fisik
pembinaan hutan tahun 2014 sebesar
72,07%. Dari hasil uji petik pengamatan
tanaman KKJ tahun 2015 pada koordinat
01°51’24,8” LS ;138°14’30,1” BT diketahui
keberhasilan tanaman sebesar 75%.
SEDANG

3 EKOLOGI
3.1 Keberadaan, kemantapan

dan kondisi kawasan
dilindungi pada setiap tipe
hutan

3.1.1 Luas kawasan lindung yang terdapat
dalam areal PT BBU sampai dengan
kegiatan penilikan II ini masih sama/tidak
mengalami perubahan yaitu seluas 30.374
Ha dengan jenis kawasan lindung
Sempadan Sungai, Buffer Zone HL/HSAW,
KPPN, Sempadan Pantai/Mangruve dan
Gambut dengan total luas areal kawasan
lindung sebesar 30.374 Ha.
BAIK

SEDANG

3.1.2 Kegitan penataan kawasan lindung yang
dilakukan PT BBU diketahui untuk tahun
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2015 berdasarkan dokumen BAP
pelaksanaan penataan batas kawasan
lindung total pelaksanaan sepanjang 16,
35 Km yang berada di sempadan sungai
Samaro dan Sungai Isiamer. Berdasarkan
hasil verifikasi diketahui bahwa sampai
dengan kergiatan penilikan II ini
sepanjang 578,78 Km dari total panjang
kawasan lindung 1022,7 Km. Sehingga
prosentase penataan kawasan lindung PT
BBU berdasarkan hasil verifikasi sebesar
56,59% dari panjang total kawasan
lindung yang terdapat dalam areal kerja
PT BBU.
SEDANG

3.1.3 Penutupan vegetasi yang terdapat dalam
kawasan lindung PT BBU berdasarkan
penafsiran citra landsat tahun 2015 di
dominasi oleh Hutan Lahan Kering Primer
yang tersebar di 4 Fungsi Hutan (HPT, HP,
HPK dan APL) dengan total luasan
155.780 Ha atau 52,1%, sedangkan untuk
hutan rawa primer seluas 38.119 Ha atau
12,8% dan hutan lahan kering sekunder
seluas 94.977 Ha atau31,8 %, sehingga
penutupan vegetasi masih ± 96,70%
dengan jenis penutupan Hutan lahan
kering primer, sekunder dan hutan rawa
primer.
BAIK

3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap areal
kawasan lindung yang terdapat di PT BBU
pada kegiatan penilikan II untuk kegiatan
tahun 2015 belum dilaksanakan.
Sedangkan sampai dengan akhir tahun
2014 kegiatan sosialisasi kawasan lindung
baru dilakukan di 3 desa/kampong yaitu
Burgena, Samorkena, dan karfasia, dan
pengakuan dari pihak pemerintah daerah
(Dinas Kehutanan Provinsi dan
Kabupaten), dan pemerintah pusat,
sehingga prosentase kegiatan sosialisasi
kawasan lindung baru sebesar 66,67%.
SEDANG

3.1.5 Pengelolaan kawasan lindung tahun 2015
hanya dilakukan pada KPPN dan
Sempadan Sungai. Sedangkan kegiatan
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pengelolaan kawasan lindung pada tahun
2014 berdasarkan hasil penilikan I
diketahui bahwa pengelolaan kawasan
lindung yang telah dilakukan berada pada
KPPN dan Sempadan Sungai. Sedangkan
hasil verifikasi kegiatan penataan batas
kawasan lindung sampai dengan kegiatan
penilikan II yang terdapat dalam verifier
3.1.2 yaitu sebesar 56,59% dari total luas
kawasan lindung 30.374 Ha dengan
proporsi jenis kawasan lindung berupa
Sempadan Sungai, Buffer Zone HL/HSAW,
KPPN, Sempadan pantai/Mangrove, dan
Gambut.
SEDANG

3.2 Perlindungan
dan pengamanan hutan

3.2.1 Kegiatan pengamanan dan perlindungan
hutan telah memperhatikan jenis-jenis
gangguan hutan yang terdapat didalam
areal kerja PT BBU (penegndalian hama
dan penyakit, kebakaran hutan,
pengamanan hutan, pengendalian ladang
berpindah dan perambahan hutan). Akan
tetapi dalam prosedur perlindungan dan
pengamanan hutan belum terdapat
sitematika pelaksana kegiatan
pengamanan hutan secara rinci
berdasarkan struktur organisasi yang
dimiliki.
BAIK

SEDANG

3.2.2 Berdasarkan hasil verifikasi dan
wawancara tersebut dapat diketahui
bahwa jumlah ketersediaan sarana dan
prasarana perlindungan dan pengamanan
hutan yang dimiliki oleh PT BBU masih
kurang dan masih perludilakukan
penambahan jumlah dari jenis-jenis
sarana dan prasarana. Dari tabel tersebut
dapat diketahui bahwa jumlah total
kebutuhan sarana prasarana sejumlah 150
buah, dan kekurangan dan kondisi rusak
sejumlah 38 + 4 = 42 buah. Sehingga
sampai dengan kegiatan penilikan II
prosentase ketersediaan sarana
prasarana dalam kondisi baik sebanyak
108 buah atau sebesar 72%.
SEDANG

3.2.3 Berdasarkan hasil verifikasi tersebut
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diketahui bahwa jumlah SDM
perlindungan dan pengamanan hutan
satpam PH berdasarkan dokumen
rencana sejumlah 10 orang dan satuan
damkarhut sejumlah 5 regu. Sedangkan
realisasi ketersediaan satpam PH
sejumlah 5 orang (50%) dan DAMKARHUT
3 regu (60%) dengan rata-rata
ketersediaan SDM Perlindungan dan
pengamanan hutan 55%, sehingga
ketersediaan SDM perlindungan dan
pengamanan hutan yang dimiliki PT BBU
masih kurang berdasarkan dokumen
rencana dan ketentuan yang berlaku.
SEDANG

3.2.4 PT BBU sampai dengan kegiatan penilikan
II masih tetap melakukan upaya kegiatan
perlindungan diimplementasikan melalui
tindakan tertentu
(preemptif/preventif/represif) sampai
dengan kegiatan penilikan ini hanya
sampai tindakan preemtif dan preventif.
Dan telah memperhatikan jenis-jenis
gangguan yang terdapat dalam areal
kerja dan sesuai dengan PSO yang
dimiliki.
SEDANG

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

3.3.1 Prosedur terkait dengan pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan
air yang dimiliki PT BBU masih sama
dengan saat dilakukan kegiatan penilikan
I. dari hasil verifikasi pada kegiatan
penilikan II, prosedur yang dimiliki telah
mencakup seluruh kegiatan pengelolaan
dan pemantauan dampak terhadap tanah
dan air. Akan tetapi dari segi
penanggungjawab dalam uraian
pelaksanaan belum disesuaikan dengan
struktur organisasi PT BBU terbaru.
BAIK

SEDANG

3.3.2 PT BBU telah memiliki sarana dan
prasarana pengelolaan dampak terhadap
tanah dan air seperti parit,
cecuruk/sediment trap, sudetan,
sleeper/mating-mating, gorong-gorong,
jembatan dll di blok RKT 2014 dan RKT
berjalan 2015, selain itu terdapat sarana
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pengukuran debit air sungai, tinggi muka
air, dan bak pengukuran erosi tanah,
sedangkan dari hasil verifikasi lapangan
sarana dan prasarana tersebut masih
dalam kondisi baik dan masih dilakukan
kegiatan pemeliharaan dan pemantauan
secara rutin.
BAIK

3.3.3 Jumlah SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak terhadap tanah dan
air yang tersedia masih sama seperti saat
kegiatan penilikan II yaitu sebanyak 1
(satu) orang atas nama Adam N Rajaloa
(No sertifikat 4548/T/NP/BPPPHP-
XVII/2011). sehingga ketersediaan jumlah
dan/atau kualifikasi personil yang ada
tidak memadai untuk kegiatan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
PT BBU.
SEDANG

3.3.4 Terdapat dokumen perencanaan dan
sebagian implementasi kegiatan
pengelolaan dampak terhadap tanah dan
air. Laporan hasil implementasi RKL-RPL
Semester II tahun 2014 dan I Tahun 2015,
akan tetapi kegiatan pengelolaan belum
dilaksanakan secara keseluruhan
berdasarkan dokumen perencanaan yang
dimiliki (±70%), sedangkan penyusunan
laporan kegiatan pengelolaan lingkungan
belum mengacu pada peraturan yang
berlaku yaitu KEPMENLH No 45 tahun
2015.
SEDANG

3.3.5 Terdapat dokumen perencanaan
pemantauan dampak terhadap tanah dan
air, namun hanya sebagian kegiatan
pemantauan dampak terhadap tanah dan
air yang diimplementasikan secara rutin
berdasarkan dokumen perencanaan yang
dimiliki, kegiatan pemantauan yang telah
dilakukan sebatas erosi tanah, hidrologi
dan klimatologi. Sedangkan sedimentasi
dan kimia air tanah belum dilakukan,
sehingga prosentase pelaksanaan
kegiatan pemantauan lingkungan sebesar
60%. Laporan hasil implementasi RKL-RPL
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Semester II tahun 2014 dan Semester I
Tahun 2015 belum sesuai dengan
peraturan yang berlaku (KEPMENLH No
45 Tahun 2005).
SEDANG

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 hal ini terlihat dari
masih terdapat besaran erosi pada setiap
pengukuran dan pengolahan data
pemantauan erosi, dan seperti halnya
dalam pengelolaan limbah B3 yang belum
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dan belu optimal.
SEDANG

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

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

BAIK

3.4.2 Terdapat implementasi identifikasi flora
dan fauna dengan identitas perlindungan
menurut peraturan nasional, identitas
kerawanannya menurut Red List CITES
dan apendik CITES dan katagori
kekhasannya (endemik), akan tetapi
belum mencakup identifikasi potensi
seluruh jenis flora yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal PT
BBU.
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
dan endemik

3.5.1 Tersedia prosedur pengelolaan flora
mencakup seluruh jenis yang dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin berdasarkan ketentuan
dan peraturan yang berlaku.
BAIK

SEDANG

3.5.2 Terdapat implementasi pengelolaan flora
jenis yang dilindungi dan/atau langka,
jarang, terancam punah dan endemik
yang terdapat di areal pemegang izin
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pada tahun 2014, akan tetapi untuk
rencana kegiatan kelola yang belum
terealisasi berupa pelibatan karyawan
pada pelatihan bidang Pembinaan Hutan
belum dilaksanakan, dan kesesuaian
implementasi dengan PSO yang dimiliki.
SEDANG

3.5.3 Indikasi keberadaan gangguan hutan
terlihat pada masyarakat yang bermukim
dengan berpindah tempat dan
menyesuaikan lokasi RKT yang berjalan,
dan masyarakat menempatkan tempat
tinggal berada di sempadan sungai.
Sehingga terdapat indikasi terjadinya
gangguan terhadap flora yang terdapat di
dalam/sekitar areal sempadan sungai
tersebut.
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 Hasil verifikasi pada kegiatan penilikan II
tidak terdapat perubahan/revisi 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

SEDANG

3.6.2 Terdapat implementasi pengelolaan
fauna akan tetapi belum mencakup
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal
pemegang izin, kegiatan yang dilakukan
berdasarkan PSO yang dimiliki hanya
sebatas pemantauan dan pemasangan
papan larangan berburu. Seperti halnya
disampaikan dalam verifier 3.1.4 terkait
dengan kegiatan sosialisasi/pengakuan
para pihak tentang keberadaan kawasan
lindung untuk RKT tahun 2015 (dalam
areal kerja PT BBU) belum di laksanakan.
SEDANG

3.6.3 Hasil verifikasi dan wawancara diketahui
bahwa masih terdapat indikasi terjadinya
gangguan terhadap fauna dilindungi
dan/atau langka, jarang, terancam punah
dan endemik yang berada didalam areal
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kerja PT BBU. Hal ini di kareanakan masih
dijumpai dalam laporan atau buku daftar
masyarakat yang masuk dalam areal kerja
PT BBU melakukan kegiatan perburuan.
Upaya yang telah dilakukan adalah
melakukan kegiatan patroli, pemasangan
papan himbauan dan larangan.BAIK

4 SOSIAL
4.1 Kejelasan deliniasi

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

4.1.1 PT. BBU telah memiliki dokumen-
dokumen  yang lengkap mengenai pola
penguasaan/pemanfaatan lahan oleh
masyarakat sekitar dan telah menyusun
dokumen legal untuk perencanaan
kegiatan perusahaan dalam pemanfaatan
hasil hutan kayu di areal kerjanya.
BAIK

BAIK

4.1.2 PT BBU memiliki mekanisme penataan
batas partisipatif dan mekanisme
penyelesaian konflik lahan.
BAIK

4.1.3 Tidak terdapat perubahan mekanisme
terkait upaya PT. BBU dalam hal
pengakuan hak-hak dasar masyarakat
selama kegiatan perusahaan. Namun
dalam beberapa hal seperti tahapan atau
urutan kerja, dan penanggungjawab
pelaksana kegiatan, POS-POS Bidang
Sosial yang dimiliki PT BBU tidak lengkap
dan kurang jelas.
SEDANG

4.1.4 Penandaan batas kepemilikan keret di
Blok RKT 2015 dan  pemasangan patok
batas di lapangan dilakukan secara
bersama-sama dengan melibatkan
seluruh perwakilan  marga/keret.
BAIK

4.1.5 PT BBU mendapatkan persetujuan dari
seluruh masyarakaat untuk melakukan
kegiatan operasional di Blok RKT 2015.
BAIK

4.2 Implementasi
tanggungjawab sosial
perusahaan sesuai dengan
peraturan perundangan
yang berlaku

4.2.1 PT BBU telah  memiliki dokumen-
dokumen yang lengkap menyangkut
tanggung jawab sosial. Dokumen RKT
Tahun 2015  telah disahkan oleh instansi
yang berwenang sesuai ketentuan yang
ada. Dokumen RO Tahun 2015 telah
disepakati oleh masyarakat yang menjadi

BAIK
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KRITERIA/INDIKATOR VER. RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

desa binaan pada tahun berjalan.
BAIK

4.2.2 PT. BBU telah memiliki mekanisme  untuk
sebagian kegiatan kelola  sosial yang
direncanakan dengan proses yang cukup
lengkap dan legal baik dokumen
perencanaan maupun dalam
implementasinya.
SEDANG

4.2.3 Kegiatan sosialisasi untuk kegiatan PT.
BBU tahun 2015 telah dilakukan dengan
wakil masyarakat yang terkait dengan
kegiatan operasional PT. BBU. Sosialisasi
dilakukan juga untuk program kelola
sosial  Tahun 2015.  Kegiatan sosialisasi
terekam dalam bentuk dokumen yang
berisi laporan kegiatan,  berita acara dan
foto.
BAIK

4.2.4 PT BBU telah merealisasikan sebagian
rencana kelola sosial Tahun 2015.
Sebagian dari rencana prograam kelola
sosial  yang dicanangkan  tidak
terlaksana.
SEDANG

4.2.5 PT. BBU telah mendokumentasikan
seluruh kegiatan kelola sosial yang
mencakup laporan kegiatan PMDH/CSR,
bantuan insidentil, pembayaran
kompensasi hak ulayat dan ganti rugi
tanaman dan binatang piaraan  yang
terkena kegiatan operasional PT. BBU.
BAIK

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

4.3.1 PT. BBU telah memiliki data dan informasi
lengkap tentang masyarakat setempat
yang terlibat, tergantung dan
terpengaruh oleh aktivitas operasional
perusahaan yang berada di dalam dan di
sekitar areal kerja perusahaan.
BAIK

BAIK

4.3.2 Mekanisme peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat yang
dikembangkan  PT BBU belum disusun
atau dirumuskan secara lengkap dan
kurang  jelas.
SEDANG

4.3.3 PT. BBU telah menyusun rencana dalam
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KRITERIA/INDIKATOR VER. RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

upaya peningkatan peran serta dan
aktivitas   ekonomi masyarakat . Namun
rencana dalam dokumen perencanaan
RKTUPHHK HA tahun 2015 dan dokumen
Rencana Operasional CSR tahun 2015
tidak sinkron.
SEDANG

4.3.4 PT. BBU telah melaksanakan sebagian
kegiatan kelola sosial sesuai dengan yang
direncanakan dalam dokumen
perencanaan legal perusahaan. Secara
kuantitatifrencana kegiatan kelola sosial
yang dikategorikan sebagai peningkatan
peran serta  dan aktivitas ekonomi
masyarakat, terealisir sekitar 50%.
SEDANG

4.3.5 Pelaksanaan kegiatan PT. BBU terkait
dengan distribusi manfaat kepada para
pihak  telah terdokumentasi dalam
bentuk  laporan kegiatan,  bukti
pembayaran kewajiban dan dokumen
berita acara pelaksanaan dan bukti fiisik
di lapangan.
BAIK

4.4 Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang
handal

4.4.1 Mekanisme penyelesaian konflik yang
digunakan PT BBU Tahun 2015 tidak
mengalami perubahan.
BAIK

BAIK

4.4.2 PT. BBU telah menyusun Peta potensi
konflik dalam areal konsesi .namun
beluml engkap karena hanya
menyantumkan lokasi dan potensi konflik
berupa perladangan
masyarakat,permukiman penduduk dan
wilayah hak ulayat. Pada Tahun 2015 tidak
terjadi konflik.
SEDANG

4.4.3 PT BBU memiliki lembaga yang berfungsi
sebagai penyelesaian konflik antara
masyarakat dengan perusahaan.
Lembaga tersebut dibentuk berdasarkan
kesepakatan dengan masyarakat sekitar.
BAIK

4.4.4 Pernah terjadi perselisihan antara
perusdahaan dengan masyarakat.akan
tetapi proses penyelesaiannya tidak
didokumentasikan atau dibuat laporan
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KRITERIA/INDIKATOR VER. RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

secara lengkap dan utuh.
SEDANG

4.5 Perlindungan,Pengemban
gan dan Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga
Kerja

4.5.1 Hubungan industrial antara PT. BBU dan
karyawan telah dibuat berdasarkan
peraturan perundangan ketenagakerjaan.
BAIK

BAIK

4.5.2 PT. BBU telah merencanakan dan
merealisasikan peningkatan tenaga teknis
PHPL dan telah melaksanakan in-house
training bagi karyawan  dari baguan
perencanaan dan kelola sosial. Secara
kuantitatif realisasi peningkatan
kompetensi karyawan  kurang dari 100 %.
SEDANG

4.5.3 PT BBU memiliki standar jenjanng karis
secara lengkap baik pada aspek
legalitasnya maupun proedurnya. Standar
jenjang karir yang diberlakukan di
perusahaan telah diimplementasikan
secara keseluruhan.
BAIK

4.5.4 Pemenuhan keawajiban perusahaan
terhadap kesejahteraan karyawan
sebagian besar telah diimplementasikan.
BAIK

V. Resume Hasil Penilaian VLK Penilikan II:

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 SK PT BBU lengkap dan sah.

MEMENUHI

1.1.1 b PT BBU telah memenuhi kewajiban
pembayaran Iuran IUPHHK-HA
sesuai dengan Surat Perintah
Pembayaran (SPP).

MEMENUHI

1.1.1 c Di dalam areal PT BBU tidak ada
kegiatan usaha selain kegiatan
IUPHHK.

NA

2 Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
2.1 Pemegang izin memiliki

rencana penebangan pada
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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 - Dokumen RKPH (S), RKUPHHK,
RKT 2014 dan RKT 2015 beserta
lampirannya telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang.

- Dokumen RKUPHHK dan
lampirannya berbasis IHMB
disusun oleh Ganis Canhut.

- Dokumen RKT 2014 dan RKT 2015
disusun berdasarkan RKUPHHK-
HA dan disahkan oleh pejabat
yang berwenang. Peta rencana
penataan areal kerja RKT dibuat
oleh Ganis PHPL Canhut.

MEMENUHI

2.1.1 b Terdapat peta areal yang tidak boleh
ditebang dan terbukti
diimplementasikan di lapangan.

MEMENUHI

2.1.1 c Penandaan lokasi blok tebangan
pada peta lampiran RKT adalah jelas
dan telah disahkan/dicap oleh pihak
yang berwenang, dan penandaan
blok tebangan pada peta terbukti di
lapangan

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 Dokumen RKUPHHK telah disahkan
dan lengkap MEMENUHI

2.2.1 b PT BBU adalah IUPHHK Hutan Alam,
sehingga verifier 2.2.1.b tidak dapat
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

3.1.1.1 - Seluruh dokumen LHP periode
September 2014 s.d. Agustus 2015
telah disahkan oleh Pejabat
Pengesah Laporan Hasil

MEMENUHI
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telah di-LHP-kan Penebangan (P2LHP).
- LHP dengan fisik kayu sesuai.
- No. batang di LHP dapat

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

3.1.2.1 Pengiriman kayu dilakukan dari TPK
Hutan (log pond) yang berada
didalam kawasan hutan langsung ke
luar wilayah / areal yaitu ke
Kabupaten Sorong, menggunakan
dokumen SKSKB.

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 dari pemegang IUPHHK-HA  PT.
Bina Balantak Utama bisa dilacak
balak MEMENUHI

3.1.3 b Identitas kayu diterapkan secara
konsisten oleh IUPHHK-HA  PT. Bina
Balantak Utama

MEMENUHI

3.1.4 Pemegang izin
mampu membuktikan
adanya catatan angkutan
kayu keluar TPK

3.1.4.1 Dokumen SKSKB, Lampiran DKB
serta Berita Acara Pemeriksaan
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
telah diterbitkan dan sesuai dengan
LHP yang disahkan MEMENUHI

3.2.1 b PT BBU telah melunasi seluruh
kewajiban pembayaran DR dan/atau
PSDH sesuai SPP

MEMENUHI

3.2.1 c Pembayaran DR dan/atau 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 Terdapat Dokumen Pengakuan
Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau
Terdaftar dengan Nomor :
447/UPP/PKAPT/5/2013, tanggal 28
Mei 2013yang berlaku hingga 18 Mei
2018.

MEMENUHI

3.3.2 Pengangkutan kayu 3.3.2.1 Berdasarkan dokumen Surat Izin MEMENUHI
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bulat yang menggunakan
kapal harus kapal yang
berbendera Indonesia dan
memiliki izin yang sah

Berlayar (SIB) / port clearance
menunjukkan bahwa kapal yang
mengangkut kayu dari PT BBU
adalah kapal berbendera Indonesia.

3.4 Pemenuhan penggunaan
Tanda V-Legal
3.4.1 Implementasi Tanda
V-Legal

3.4.1.1 Berdasarkan Verifikasi di lapangan
seluruh kayu bulat PT BBU telah
mengunakan tanda V-Legal sesuai
ketentuan.

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 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 AMDAL, RKL, dan
RPL dan disusun berdasarkan
peraturan yang ada serta telah
disahkan

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 AMDAL yang telah
disahkan Komisi Pusat AMDAL
Departemen Kehutanan no. 102/DJ-
VI/AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995.

MEMENUHI

4.1.2 b Pelaksanaan kegiatan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan yang MEMENUHI
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meliputi dampak penting aspek fisik-
kimia, biologi dan sosial sesuai
dengan rencana dan dampak
penting yang terjadi di lapangan

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 Pedoman Sistem
Manajemen Keselamatan Kerja PT
Bina Balantak Utama yang disusun
oleh Manajer Pengusahaan Hutan
tanggal 14 Agustus 2015 yang
digunakan sebagai petunjuk dalam
pelaksanaan Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
PT BBU.

MEMENUHI

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

MEMENUHI

5.1.1 c Terdapat catatan kejadian
kecelakaan kerja secara rutin setiap
bulan dan ada 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 PT BBU telah memiliki serikat
pekerja, dan telah ada perjanjian
Kerja Bersama antara pihak
manajemen dengan F-SPSI PT BBU
yang disahkan oleh Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi kab. Sarmi.

MEMENUHI

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

5.2.2.1 Terdapat dokumen Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) serta Surat
pengantar Permohonan Pengesahan
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
untuk periode 1 Oktober 2014 s.d 1
Oktober 2016 yang disahkan oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kab. Sarmi.

MEMENUHI

5.2.3 Perusahaan tidak
memperkerjakan anak di
bawah umur

5.2.3.1 Tidak terdapat pekerja yang masih di
bawah umur MEMENUHI
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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 Sedang 2 3

1.3 Sedang 2 3

1.4 Baik 3 3

1.5 Baik 3 3

2.1 Baik 3 3

2.2 Baik 3 3

2.3 Baik 3 3

2.4 Baik 3 3

2.5 Baik 3 3

2.6 Buruk 1 3

3.1 Sedang 2 3

3.2 Sedang 2 3

3.3 Sedang 2 3

3.4 Baik 3 3

3.5 Sedang 2 3

3.6 Sedang 2 3

4.1 Baik 3 3

4.2 Baik 3 3

4.3 Baik 3 3

4.4 Baik 3 3

4.5 Baik 3 3

Total 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 PHPL

No Kriteria Indikator
Verifier

Dominan
Nilai

Aktual Verifer

1 2 3 4 5

1. Prasyarat

1.1 1.1.2 2

1.2

1.2.1 3

1.2.2 2

1.2.3 2

1.3
1.3.2 2

1.3.3 3

1.4

1.4.1 3

1.4.2 3

1.4.3 2

1.4.4 2

1.5

1.5.2 2

1.5.3 3

1.5.4 3

2. Produksi

2.1

2.1.1 3

2.1.2 3

2.1.3 2

2.2 2.2.1 3

2.3

2.3.1 3

2.3.2 2

2.3.3 3

2.4

2.4.1 3

2.4.2 2

2.4.3 2

2.5

2.5.1 3

2.5.3 3

2.5.4 2

2.6 2.6.5 2

3. Ekologi

3.1

3.1.1 3

3.1.2 2

3.1.5 2

3.2

3.2.1 3

3.2.2 2

3.2.3 2
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No Kriteria Indikator
Verifier

Dominan
Nilai

Aktual Verifer

1 2 3 4 5

3.3

3.3.1 3

3.3.2 3

3.3.3 2

3.3.4 2

3.3.5 2

3.4
3.4.1 3

3.4.2 2

3.5
3.5.1 3

3.5.2 2

3.6
3.6.1 3

3.6.2 2

4. Sosial

4.1
4.1.1 3

4.1.3 2

4.2

4.2.1 3

4.2.2 2

4.2.3 3

4.2.4 2

4.2.5 3

4.3
4.3.1 3

4.3.2 2

4.4
4.4.1 3

4.4.3 3

4.5

4.5.1 3

4.5.2 2

4.5.3 3

4.5.4 3

Tidak terdapat verifier dominan yang bernilai “BURUK”
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VIII. Rekapitulasi Pemenuhan Standar VLK

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI-BPPHH/2014

Lampiran 3.1 Bagian D Butir 5 (Penentuan Nilai Akhir Kinerja), nilai akhir kinerja PHPL diberikan

dengan predikat ”SEDANG” atau ”BAIK”, selain total nilai kinerja indikator PHPL memenuhi

ketentuan, juga memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Jika berpredikat ”BURUK”, ini

mengindikasikan tidak memenuhi standar VLK. Sehingga dari ketentuan tersebut, standar VLK

secara keseluruhan harus ”MEMENUHI”.


