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Resume Hasil Penilikan II Penilaian Kinerja PHPL
PT. Telaga Bakti Persada

Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

I. Identitas LP-PHPL

a.Nama  Lembaga : PT. Global Resource Sertifikasi
b.No. Akreditasi KAN : LPPHPL-017-IDN
c.Alamat Kantor : Komplek Batan Indah Blok G-28, Serpong, Tangerang
d.Tel/Fax. : 021-7562345
e.Website dan Email : www.global-resource.co.id,

email:info@global-resource.co.id
f. Direktur : Ir. Hari Purnomo, MM
g.Tim Audit : 1. Kamni, S.Hut (Prasyarat)

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

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

II. Identitas Auditee

a.Nama Pemegang Izin : PT. Telagabakti Persada
b.Nomor dan Tanggal : SK.372/Menhut-II/2009, 23 Juni 2009
c.Luas : 63.405 hektar

d.Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan,  Provinsi Maluku Utara

e.Alamat Kantor : Pusat:
Wisma Idola Tunggal, Jl. Letjend S. Parman Kav.67, Slipi,
Jakarta
Telp: 021-5306448 Fax. : 021-5306458
Cabang:
Jl. Mawar No. 26, Komplek Pohon Pala Ternate

f. Pengurus : − Direktur Utama : Hunawan Widjajanto
− Direktur PH : Ir. Djwa Hui Liang, MSc



III. TAHAPAN KEGIATAN

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Koordinasi
dengan Instansi
Kehutanan

05 Juni 2014
Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku
Utara

Menyampaikan Surat Tugas dari Direktur
Bina Usaha Hutan Alam

2. Pertemuan
Pembukaan

06 Juni 2014
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. TBP.

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

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

5. Penandatanganan berita acara Entry
Meeting,

3. Verifikasi
Dokumen dan
Observasi
Lapangan

06 – 14 Juni  2014
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. TBP terutama 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

14 Juni 2014
Base Camp Rijang

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

2. Proses kegiatan Penilikan II PT. TBP
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

15 Juni 2014
Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku
Utara

Penyampaian informasi hasil kegiatan
audit lapangan.

6. Pengambilan
Keputusan

04 Juli 2014
Kantor PT. GRS

1. Dilaksanakan setelah hasil penilaian
selesai

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

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

IV. RESUME PENILIKAN II PENILAIAN KINERJA PHPL PT. TBP

KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

A. PENILAIAN  KINERJA  PHPL
1. PRASYARAT

1.1. Kepastian Kawasan Pemegang
Izin/Hak Pengelolaan

BAIK 1. Dokumen laporan tata batas yang dibuat oleh
BIPHUT Ternate dengan berita acara tata batas
tanggal 19 Maret 1993 dengan HPK Blok A dan
berita acara tata batas tanggal 19 Maret 1993
dengan HPK Blok C masih belum tersedia dan
belum ada realisasi tata batas yang belum ditata
batas. SEDANG

2. Realisasi penataan batas yang telah dilaksanakan
pada areal kerja PT. TBP belum ada kemajuan,
realisasi tata batas masih sama dengan tahun
2013 yaitu sepanjang 234,485 km dari panjang
batas keseluruhan 242,585 km atau 96,66%.
Proses terakhir tahun 2013 sampai sekarang
perbaikan pedoman dan peta trayek tata batas
belum bisa dilakukan menunggu masukkan data-
data maupun hasil pemeriksaan lapangan yang
dilaksanakan oleh BPKH Wilayah VI Manado.
SEDANG

3. Tidak terdapat konflik batas dengan pihak lain
terkait dengan eksistensi areal IUPHHK-HA PT.
TBP, baik dengan masyarakat maupun dengan
pihak lainnya. BAIK

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

5. Terdapat sebagian bukti upaya pemegang izin
penambahan pendataan dan pelaporan



KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

penggunaan kawasan di luar sector kehutanan di
dalam areal kerja PT. TBP kepada Kepala Dinas
Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan
berupa perkebunan/perladangan masyarakat
sekitar dalam kawasan hutan di areal kerja
PT.TBP. SEDANG

1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan

BAIK 1. Tersedia dokumen visi, misi dan tujuan
perusahaan yang sesuai dengan PHPL. BAIK

2. Sosialisasi tentang visi dan misi perusahaan
masih terus dilakukan secara formal dan informal
baik internal karyawan PT. TBP maupun dengan
masyarakat setempat. BAIK

3. Hasil pemeriksaan implementasi di lapangan,
kegiatan-kegiatan penataan kawasan,
perencanaan, pembinaan hutan, perlindungan
dan pengamanan hutan, pengelolaan
lingkungan, pembinaan SDM dan kelola social
masih dilakukan baik kegiatan baru maupun
kegiatan pemeliharaan pada masing-masing
kegiatan tahun sebelumnya. Namun
implementasi PHL masih sebagian yang sesuai
dengan visi dan misi seperti belum semua
kawasan lindung selesai ditata batas, tanda
batas blok dan petak tebangan belum
seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
serta realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan
hutan (luas dan kualitas tanaman)belum
mencapai 100%. SEDANG

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

BAIK 1. Keberadaan tenaga sarjana Kehutanan dan
tenaga professional kehutanan di PT.TBP pada
setiap bidang masih di bawah ketentuan yang
ada. PT. TBP telah memiliki sarjana Kehutanan
melebihi dari syarat kecukupan minimal secara
keseluruhan. Beberapa GANIS-PHPL belum
mencukupi sebagaimana diamanatkan oleh
peraturan perundangan. Di samping itu, mash
terdapat bidang yang belum memiliki GANIS-
PHPL, yaitu GANIS TC, GANIS PWH dan GANIS
KESOS. Namun berdasarkan Surat Dirjen Bina
Usaha Kehutanan No. S.45/VI-BIKPHH/2013
tanggal 30 April 2013 tentang Pemenuhan
Kebutuhan GANIS-PHPL bahwa pemenuhan
GANIS PHPL dapat dipertimbangkan sampai
dengan tanggal 1 Januari 2016 dan sambil
menunggu pemenuhan tersebut, perusahaan
dapat mempekerjakan tenaga/karyawannya
yang dianggap mampu (Sarjana Kehutanan dan
atau karyawan yang berpengalaman sesuai
dengan kompetensi yang dimilikinya). SEDANG

2. Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT. TBP
adalah 133,33%. BAIK

3. Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi belum
lengkap. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama
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PT.TBP masih dalam proses perpanjangan dari
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate.

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

BAIK 1. Tersedia struktur organisasi dan job description
yang sesuai dengan kerangka PHPL. Walaupun
masih terdapat rangkap jabatan namun
hubungan kerja unit perencanaan dengan unit-
unit kerja lapangan yang lain masih berjalan
sesuai dengan job description dan rencana yang
ada.

2. Tersedia perangkat SIM yang memadai,
dilengkapi tenaga pelaksana yang terampil dan
prosedur kegiatan PHPL serta dapat digunakan
oleh semua tingkat. Perangkat pendukung SIM
masih berfungsi sebagaimana mestinya. BAIK

3. Tersedia unit SPI (Inspektorat SPI) dalam
struktur organisasi yang dilengkapi dengan
personil yang kompeten. Namun unit SPI belum
berjalan efektif untuk mengontrol seluruh
tahapan kegiatan pengusahaan hutan karena
masih belum dilakukan secara rutin/berkala dan
belum ada PSO SPI. SEDANG

4. Terdapat mekanisme pengambilan keputusan
korektif yang berbasis hasil monitoring dan
evaluasi, namun keterlaksanaan tindak koreksi
manajemen belum menyentuh keseluruhan
tahapan kegiatan di lapangan. SEDANG

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

BAIK 1. Kegiatan RKY yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah
mendapatkan persetujuan atas dasar informasi
awal dengan adanya konsultasi dan sosialisasi
lokasi RKT kepada masyarakat dan aparat desa
sekitar. BAIK.

2. Terdapat persetujuan dalam proses pembuatan
AMDAL dari instansi terkait dan belum ada
penolakan para pihak. BAIK

3. Terdapat dokumen laporan TBT yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang dan pembuatan
kesepakatan mengenai batas antara areal PT.
TBP dengan sebagian kecil perkebunan
masyarakat terus dilakukan secara bertahap
dengan dibuatkan Berita Acara Penataan Batas
Partisipatif. SEDANG

4. Proses penyusunan rencana dan pelaksanaan
PMDH PT.TBP telah mengakomodir kepentingan
masyarakat. Masyarakat membuat proposal
usulan kegiatan yang ditandatangani oleh aparat
desa setempat. BAIK.

5. Terdapat persetujuan dalam proses penetapan
kawasan lindung dari para pihak. BAIK

2. PRODUKSI
2.1. Penataan areal kerja jangkapanjang

dalam pengelolaan hutan lestari
BAIK 1. Dokumen revisi RKU telah disetujui oleh pejabat

yang berwenang dan disusun berdasarkan
ketentuan yang ada. BAIK
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2. Terdapat kesesuaian antara penataan areal kerja
di lapangan (Blok RKT/RTT 5[lima] tahun terakhir
dan compartment) dengan RKUPHHK/RKPH.
BAIK

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

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

SEDANG 1. Areal PT. TBP merupakan satu tipe ekosistem,
sehingga tersedia data potensi tegakan pada
seluruh areal (satu ekosistem) dari hasil IHMB 3
(tiga) tahun terakhir (Tahun 2010) beserta
kelengkapan pendukungnya (jalur survey, peta
pohon dan peta kelas hutan). BAIK

2. Memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP
untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan
belum dianalisis. BURUK.

3. Tidak terdapat bukti melakukan analisis data
potensi dan riap tegakan dan sudah
memanfaatkan hasilnya untuk menyusun
perhitugan JTT sendiri. BURUK

2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan
sistem silvikultur untuk menjamin
regenerasi hutan

BAIK 1. Prosedur seluruh tahapan kegiatan sistem
silvikultur tersedia dan isinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. BAIK

2. Terdapat implementasi PSO sebagian tahapan
kegiatan sistem silvikultur. SEDANG

3. Terdapat pohon sebelum masak tebang
disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis
komersial yang tersebar merata dalam jumlah
yang (dengan mempertimbangkan kemampuan
riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu
menjamin terjadinya kelestarian pemanenan
hasil pada rotasi ke-2 (dua) (> 25 batang/ha).
BAIK

4. Ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau
pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar
merata dalam jumlah yang mampu menjamin
terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada
rotasi ke-3 (tiga) (> 100 batang/ha atau jumlah
kesetaraannya 400 batang pancang/ha). BAIK

2.4. Ketersediaan dan penerapan
teknologi ramah lingkungan untuk
pemanfaatan hutan

BAIK 1. Tersedia PSO pemanfaatan hutan ramah
lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik
kondisi setempat. BAIK

2. Hasil cek lapangan terhadap penerapan
teknologi ramah lingkungan diketahui bahwa
terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan
pada sebagian tahapan kegiatan pemanenan
hasil hutan. SEDANG

3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal dan
keterbukaan wilayah PT.TBP adalah di bawah
15%. BAIK

4. Faktor Eksploitasi di blok tebangan PT.TBP
adalah di atas 70,00%.

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan BAIK 1. Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh
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rencana kerja penebangan /
pemanenan / pemanfaatan pada
areal kerjanya*)

pejabat yang berwenang atau yang disahkan
secara self approval dan disusun berdasarkan
RKU yang sah. BAIK

2. Terdapat peta kerja sesuai dengan RKT/RKU
yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
yang menggambarkan areal yang boleh
ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung. BAIK

3. Terdapat implementasi peta kerja berupa
penandaan pada sebagian batas blok
tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/
dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung, SEDANG

4. Realisasi tebangan RKT 2012/2013 sampai dengan
bulan Juli 2013 adalah 40,25% dari rencana dalam
RKT tahun tersebut. Maka volume tebangan
kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan
pada lokasi yang sesuai dengan RKT. 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

SEDANG 1. Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola
hutan yang seharusnya. BAIK

2. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan
kurang proporsional (perbedaan 20-50%).
SEDANG

3. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis
kehutanan berjalan lancar, namun tidak sesuai
dengan tata waktu. SEDANG

4. Terealisasi seluruh kegiatan pembinaan hutan,
perlindungan hutan dan penanaman tanah
kosong di areal PT. TBP oleh pemegang izin
melebihi 80% tetapi belum seluruhnya. SEDANG

5. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan
(luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang
direncanakan. SEDANG

3. EKOLOGI
3.1. Keberadaan, kemantapan dan

kondisi kawasan dilindungi pada
setiap tipe hutan

BAIK 1. Terdapat perubahan luas kawasan lindung yang
semula 5.004 Ha menjadi 5.229 Ha. Revisi luas
tersebut didasarkan pada perhitungan/deliniasi
atas Kawasan Lindung Buffer Zone HL. BAIK

2. Selama 1 (satu) tahun ini PT. TBP telah menata
batas kawasan lindung sepanjang 6,3 km berupa
penataan batas kawasan lindung sempadan
sungai. Persentase tata batas sampai dengan
tahun 2014 mencapai 74,84%. Implementasi
penataan batas tersebut didokumentasikan
dengan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas.
SEDANG

3. Sampai dengan penilikan penilaian PHPL tahun
2014, kawasan lindung PT. TBP yang tidak
berhutan ditemukan di sempadan danau yang
merupakan areal bekas kebakaran seluas + 127 Ha.
Dengan demikian, Kawasan Lindung PT. TBP yang
berhutan mencapai tersebut 5.102 Ha atau
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mencapai 97,57%. BAIK
4. Para pihak dalam hal ini pemerintah terkait,

karyawan PT. TBP dan masyarakat sekitar areal
kerja mengakui keberadaan kawasan lindung yang
ditetapkan. BAIK

5. Terdapat pemutakhiran dokumen laporan
pengelolaan kawasan lindung dengan jenis
laporan sesuai dengan kegiatan pengelolaannya.
BAIK

3.2. Perlindungan dan pengamanan
hutan

BAIK 1. Tersedia dokumen prosedur baru menyangkut
upaya pengamanan terhadap spesies setempat.
Sementara itu, prosedur yang dikehendaki CARs
belum dipenuhi. SEDANG

2. Jenis, jumlah dan kondisi sarana prasarana
pencegahan dan penanggulangan gangguan
terhadap hutan cukup memadai dan mencakup
seluruh potensi gangguan yang ada. BAIK

3. Penyediaan SDM pengamanan dan perlindungan
hutan PT. TBP cukup terorganisir dengan
disusunnya organisasi pengamanan hutan dan
pemadam kebakaran. Tersedia karyawan
pelaksana pengamanan dan perlindungan, akan
tetapi kualifikasinya belum sepenuhnya memadai
(GANIS BINHUT kurang 4 [empat] orang dan
KESOS kurang 2 [dua] orang). SEDANG

4. Implementasi pengamanan dan perlindungan
hutan sampai saat ini masih tetap berjalan
dengan tindakan preemptif, preventif dan
represif sesuai dengan bentuk gangguan yang
ada. BAIK

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

BAIK 1. Mencermati potensi dampak terhadap tanah
dan air serta penyediaan dokumen prosedur di
Camp Rijang, maka PT. TBP belum memiliki
prosedur kerja pengelolaan limbah B3. SEDANG

2. Tersedia sarana pengelolaan dan pemantauan
dampak sesuai yang direncanakan dan berfungsi
dengan baik. BAIK

3. Pemberdayaan karyawan dalam mengelola dan
memantau dampak pemungutan hasil hutan
melibatkan karyawan bagian perencanaan,
produksi dan pembinaan hutan dan dikerjakan
secara komprehensif. Akan tetapi dalam konteks
pemenuhan tenaga teknis (GANIS), PT. TBP
masih membutuhkan GANIS BINHUT4 (empat)
orang dan GANIS KELING 1 (satu) orang seperti
yang dipersyaratkan oleh Kementerian
Kehutanan. SEDANG

4. Rencana pengelolaan dampak tertuang dalam
dokumen rencana perusahaan (RKL tahun 1995
dan RKUPHHK). Implementasinya berupa
pengelolaan secara sipil teknis dan vegetatif.
Akan tetapi sampah sisa kegiatan pengelolaan
hutan yang berpotensi menjadi limbah B3 (ban
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bekas, kemasan oli dan lainnya) belum
sepenuhnya tertangani. SEDANG

5. Tersedia dokumen RPL yang disusun tahun 1995.
Implementasi pemantauan telah sesuai dengan
yang direncanakan dengan menyediakan sarana
pemantau lingkungan dan hasil pemantauannya
telah dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan
RKL-RPL untuk periode tahun ini. BAIK

6. PT. TBP telah berupaya memantau dampak
pemungutan hasil hutan kayu terhadap tanah
dan air. Akan tetapi, dampak terhadap fluktuasi
debit air belum tergambarkan secara kuantitatif
dan data TBE belum sepenuhnya benar. SEDANG

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

BAIK 1. Tidak ada revisi dan penambahan prosedur
Identifikasi flora dan fauna untuk seluruh jenis
terutama jenis yang dikategorikan dilindungi dan
rawan keberadaannya. BAIK

2. Terdapat upaya pemutakhiran data hasil
identifikasi pada plot pengamatan yang sama.
BAIK

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

BAIK 1. Tersedia prosedur pengelolaan flora dan tidak
ada penambahan maupun revisi prosedur yang
telah ada. BAIK

2. PT. TBP secara terus menerus
mengimplementasikan pengelolaan flora yang
dikategorikan dilindungi dan rawan
keberadaannya. BAIK

3. Kondisi spesies flora yang dilindungi dan rawan
tidak terganggu. BAIK

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

BAIK 1. Tersedia prosedur pengelolaan fauna dan
substansi isinya sesuai peraturan perundangan
yang berlaku. BAIK

2. Implementasi pengelolaan umumnya telah
sesuai dengan yang direncanakan. BAIK

3. Sebagian dari jenis satwa dilindungi di areal kerja
PT. TBP masih rawan terganggu akibat kegiatan
perburuan satwa liar. SEDANG

4. SOSIAL
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan

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

SEDANG 1. PT. TBP telah menyusun dokumen tentang pola
pemanfaatan sumber daya hutan berupa
dokumen perencanaan jangka panjang dan
jangka pendek yang telah disetujui dan disahkan
oleh pejabat yang berwenang. Dokumen tersebut
telah memuat keberadaan masyarakat desa
sekitar dan hak-hak yang menyertai masyarakay
yang tinggal di sekitar areal kerja PT. TBP, namun
hanya mengidentifikasikan desa-desa yang
mendapatkan kegiatan kelola sosial. SEDANG

2. Tidak terdapat perubahan mekanisme dalam
pembuatan batas kawasan secara partisipatif.
Dalam waktu satu tahun terakhir tidak terdapat
konflik menyangkut pembuatan batas kawasan
secara partisipatif. Namun implementasi dari
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mekanisme yang ada baru dilakukan pada
sebagian lokasi kegiatan RKT 2014. SEDANG

3. PT. TBP telah memiliki mekanisme pengakuan
hak-hak dasar masyarakat sekitar dan telah
mengakomodasikan keberadaan masyarakat
sekitar dalam perencanaan kelola sosial dengan
program PMDH, dan telah diimplementasikan
sesuai perencanaan. BAIK

4. Telah dilakukan penataan batas yang
memisahkan areal kerja PT. TBP dengan sebagian
lahan kehidupan masyarakat di Blok III Desa Sum.
SEDANG

5. Telah dilakukan sosialisasi terkait rencana kerja
PT. TBP tahun 2014 pada blok III di Desa Sum dan
Desa Soligi. Dari hasil sosialisasi tidak terdapat
keberatan terhadap luas dan batas area kerja
PT.TBP untuk RKT tahun 2014. BAIK

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

SEDANG 1. Telah tersedia dokumen legal perencanaan
perusahaan yang menyangkut kegiatan kelola
sosial PT. TBP berupa dokumen RKTUPHHK-HA
2013/2014 dan RO PMDH 2014. Namun jenis dan
kegiatan kelola sosial yang ada belum seluruhnya
memenuhi peraturan yang terkait. SEDANG

2. PT. TBP telah memiliki mekanisme untuk
memenuhi kewajiban sosial perusahaan
terhadap masyarakat. Implementasi yang
terlaksana menunjukkan bahwa mekanisme yang
ada baru sampai tahap pelaksanaan kegiatan
kelola sosial. Belum ada tahapan monitoring dan
evaluasi yang dilaksanakan. SEDANG

3. Kegiatan sosialisasi periode tahun 2013-2014
dilakukan di Desa Sum dan Soligi, sesuai dengan
rencana kegiatan perusahaan tahun 2013-2014.
Dari dokumentasi yang ada, sosialisasi yang
dilakukan terkait dengan kegiatan RKT tahun
2013/2014 yang akan berjalan. Sosialisasi tidak
dihadiri seluruh komponen masyarakat. SEDANG

4. Dari realisasi kegiatan kelola sosial PT. TBP
periode 2013/2014 telah terealisir, namun bukti
kegiatan belum lengkap. Adapun kegiatan kelola
sosial tahun 2013-2014 baru terealisir sebagian.
Dokumentasi tiap jenis kegiatan kelola sosial
yang dilaksanakan belum lengkap. SEDANG

5. Pelaporan kegiatan kelola sosial PT. TBP telah
dilakukan secara rutin baik secara internal
maupun eksternal (kepada instansi terkait),
namun laporan belum memuat kegiatan yang
dilakukan PT. TBP belum lengkap. SEDANG

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

SEDANG 1. PT.TBP telah memiliki data dan informasi tentang
masyarakat sekitar yang terlibat, tergantung dan
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan sumber
daya hutan yang termuat dalam dokumen
rencana jangka panjang dan jangka pendek,
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naum belum lengkap. Adapun dalam
pelaksanaan kelola sosial, desa-desa yang
terpengaruh aktivitas pengelolaan perusahaan
Desa Soligi, Desa Wayaloar, Desa Sum, Desa Air
Mangga dan Desa Laiwui. SEDANG

2. Tidak ada perubahan mekanisme dan belum ada
mekanisme pemantauan dan evaluasi kegiatan.
SEDANG

3. PT. TBP telah menyusun dokumen revisi
RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK yang memuat
rencana kegiatan kelola sosial yang bersifat
meningkatkan peran serta dan aktivitas
ekonomi. Namun perencanaan hanya sebagian
yang tertuang dalam Rencana Operasional yang
disepakati. SEDANG

4. Kegiatan  kelola sosial PT. TBP yang
direncanakan untuk dapat meningkatkan
aktivitas ekonomi masyarakat hanya terealisir
sebagian. Kegiatan yang bersifat meningkatkan
pendapatan masyarakat sekitar yaitu supplier
logistik camp, penyertaan tenaga kerja dan kerja
sama sebagai kontraktor pekerjaan. SEDANG

5. Dokumen pemenuhan kewajiban distribusi
manfaat perusahaan dan laporan pelaksanaan
terdokumentasi. Namun dokumen  yang ada
belum menunjukkan pemenuhan kewajiban
secara lengkap. SEDANG

4.4. Keberadaan mekanisme resolusi
konflik yang handal

BAIK 1. Mekanisme resolusi konflik yang tertuang dalam
dokumen PSO telah lengkap danjelas. BAIK

2. Tidak terjadi konflik dalam satu tahun terakhir.
PT. TBP telah melakukan identifikasi perladangan
pada areal RKT 2014. BAIK

3. Telah dibentuk lembaga Forum Komunikasi
Bersama untuk Desa Wayaloar, Desa Sum dan
Desa Soligi.SEDANG

4. Tidak ada laporan penanganan konflik karena
selama masa pengusahaan PT. TBP tidak pernah
terjadi konflik. BAIK

4.5. Perlindungan,Pengembangan dan
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Kerja

BAIK 1. Hubungan industrial dengan karyawan telah
terealisasi sesuai dengan SPK dan Peraturan
Perundangan yang berlaku. Namun masih ada
dokumen yang belum disahkan oleh instansi
yang berwenang.SEDANG

2. Perusahaan telah merealisasikan seluruh rencana
pengembangan kompetensi karyawan. Sejumlah
4 (empat) karyawan telah mengikuti pelatihan
terkait pengelolaan hutan produksi lestari baik
untuk pengadaan tenaga teknis maupun non-
teknis. BAIK

3. Hasil audit penilikan tahun 2013 menunjukkan
bahwa dokumen ketenagakerjaan tentang
jenjang karir karyawan PT. TBP secara
keseluruhan tertuang dalam dokumen PKB
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PT.TBP pada BAB II pasal 7,9 serta dalam SOP
nomor ADM-04 tanggal 10 Desember 2007
tentang Penilaian Karyawan dan Konseling. BAIK

4. Tunjangan kesejahteraan telah tertuang dalam
dokumen PKB, SPK, Slip Gaji dan Kartu
Jamsostek. Di samping itu, tunjangan
kesejahteraan diwujudkan dalam pemenuhan
fasilitas kesehatan di camp untuk karyawan dan
keluarganya, pinjaman karyawan dan
pemenuhan kebutuhan keluarga melalui
Koperasi Karyawan. BAIK

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. PT. TBP memperoleh IUPHHK-HA melalui SK Menteri
Kehutanan No. SK 372/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juni 2009
tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Dalam Hutan Alam, seluas + 63.405 ha dengan
pejabat pengesah Menteri Kehutanan, H. M.S. Kaban.
Dokumen ini dilengkapi dengan peta lampiran SK IUPHHK
sesuai dengan luas areal dan tanggal penerbitan

2. PT. TBP sudah memenuhi kewajiban membayar IHPH
(IIUPHHK) sesuai dengan SPP yang sudah diterbitkan oleh
Kementeian Kehutanan. Pembayaran dilakukan secara
berangsur sebanyak lima kali pembayaran. Pembayaran
Iuran IUPHHK-HA sudah dilakukan tanggal 31 Juli 2009
sebesar Rp 832.190.625,00 dan tanggal 3 Maret 2010
sebesar Rp 500.000.000,00. Tanggal 12 April 2010 sebesar
Rp 500.000.000,00; tanggal 7 Mei 2010 sebesar Rp
500.000.000,00 dan tanggal 10 Juni 2010 sebesar Rp
996.571.875,00. Total RP 3.328.762.500 dan sama dengan
jumlah SPP IUPHHK-HA No. S.764/VI-BIKPHH/2009 tanggal
29 Juli 2009

2.1. Pemegang izin memiliki rencana
penebangan pada areal tebangan
yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang

MEMENUHI

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

1. Di dalam areal PT. TBP ada kegiatan pertambangan yang
sah di dalam areal IUPHHK-HA

2. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode
tahun 2010-2019 yang telah disahkan oleh  pejabat
berwenang dan sudah dilengkapi dengan peta lampiran
RKUPHHK-HA. PT. TBP sudah memiliki dokumen
RKTUPHHK tahun 2015 yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang

3. PT. TBP  sudah memiliki peta yang meyebutkan areal yang
dilindungi dan verifikasi lapangan ditemukan adanya areal
yang tidak boleh ditebang

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

1. PT. TBP sudah membuat Penandaan lokasi blok dan petak
tebangan pada peta lampiran RKT, sudah disahkan/dicap
oleh pihak yang berwenang serta terbukti terbukti di
lapangan.

2. PT. TBP sudah memiliki dokumen RKUPHHK dan peta
lampirannya untuk periode 2010-2019 yang disusun
berdasarkan IHMB dan telah disahkan tanggal 9 September
2013  A.n. Menteri Kehutanan, Direktur Bina Usaha
Kehutanan, Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M.
Awriya Ibrahim, MSc

2.2.2.Seluruh peralatan yang
dipergunakan dalam kegiatan
pemanenan telah memiliki izin
penggunaan peralatan dan dapat
dibuktikan kesesuaian fisik di
lapangan (tidak berlaku untuk
pemegang hak pengelolaan)

1. Izin yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan kepada
Unit Manajemen    PT. TBP adalah untuk pengelolaan hutan
alam bukan untuk hutan tanaman industri

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

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

1. Semua dokumen LHP PT. TBP untuk RKT 2014 telah disahkan
oleh Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP);
LHP dengan fisik kayu sesuai; dan Nomor batang di LHP
dapat ditemukan di lapangan

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

1. Kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara serta ke tujuan
pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya
hasul hutan sesuai ketentuan.

(MEMENUHI)

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

PT. TBP sudah membuat tanda-tanda PUHH pada kayu (batang dan
tunggak) yang sesuai dengan dokumen (LHP), seperti:

 Sudah membuat label merah pada pohon yang akan ditebang
dan penebang hanya menebang pohon dengan label merah.

 Label merah sebagai tanda pohon yang akan ditebang masih
bisa ditemukan pada tunggak pada RKT 2014.

 Ditemukan pohon label kuning di lapangan dan tidak ditebang
oleh perusahaan.

PT. TBP Sudah membuat tanda-tanda PUHH/barcode pada semua kayu
yang diproduksi tahun 2013 dan 2014. (MEMENUHI)

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

Dokumen SKSKB dilampiri DKB dan diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang.

(MEMENUHI)

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

MEMENUHI

3.2.1. Pemegang izin
menunjukkan bukti

1. Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT. TBP telah diterbitkan
dan sesuai dengan LHP yang disahkan untuk RKT 2013 - 2014.



KRITERIA / INDIKATOR NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

pelunasan Dana Reboisasi
(DR) dan  atau Provisi
Sumber  Daya Hutan

(PSDH)

2. Terdapat bukti setor PSDH dan DR, pembayaran PSDH dan
DR sesuai dengan SPP.

3. Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan tarif yang telah
ditetapkan. Penetapan tarif PSDH sesuai dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 12 tahun 2014

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)

PT. TBP sudah memiliki dokumen PKAPT a.n. PT. TBP dengan No.
Nomor Nomor Pengakuan sebagai PKAPT No. : 450/UPP/PKAPT/
Perpanjanngan-2/5/2013 dan Nomor PKAPT : 27.03.1.00538,
tanggal 4 Juni 2013. Dokumen PKAPT atas nama PT. TBP berlaku
sampai dengan tanggal 1 Juni  2018

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

Kapal pengangkut kayu PT. TBP adalah kapal berbendera
Indonesia yang memiliki izin yang sah.

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.

PT. TBP sudah memiliki Dokumen SEL (AMDAL) No. 102/DJ-VI /
AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995 yang disahkan oleh Komisi Pusat
AMDAL Dephut, seluas 85.000 ha. PT. TBP  sudah memiliki
dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) No. 102/DJ-VI /
AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995 yang disahkan oleh Komisi Pusat
AMDAL Dephut, seluas 85.000 ha. PT. TBP sudah memiliki
dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) No. 102/DJ-VI
/ AMDAL/95 tanggal 24 Mei 1995 yang disahkan oleh Komisi
Pusat AMDAL Dephut, seluas 85.000 ha

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 telah disahkan
2. PT. TBP telah melaksanakan pengelolaan lingkungan dan

pemantauannya dan telah melaporkan pelaksanaannya

5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3)

MEMENUHI

5.1.1. Prosedur  dan    implementasi
K3

1. Terdapat Prosedur K3 di PT. TBP yang telah
diimplementasikan

2. Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta
berfungsi dengan baik

3. Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara
lengkap dan ada upaya menekan kecelakaan kerja dalam
program yang telah dibuat

5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja MEMENUHI
5.2.1. Kebebasan berserika bagi PT. TBP  belum memiliki serikat pekerja, namun telah ada surat
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pekerja pernyataan dari direksi tetang kebebasan berserikat bagi
karyawanya

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

PT. TBP telah memiliki PP yang masih berlaku

5.2.2. Perusahaan tidak
memperkerjakan
anak dibawah umur

Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur


