
Resume Hasil Penilikan IV
Penilaian Kinerja PHPL PT. Bela Berkat Anugerah

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

II. Identitas Auditee :
a. Nama IUPHHK-HA : PT Bela Berkat Anugerah
b. SK IUPHHK-HA : SK. 389/Menhut-II/2006, 12 Juli 2006
c. Luas Areal : + 33.520Ha
d. Alamat Kantor Pusat : Jl. Hasan Boesoeri No. 500 Ternate Provinsi Maluku Utara.
e. Waktu Pelaksanaan : 23 Januari – 01 Februari 2017

III. Tahapan Kegiatan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan Instansi
Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Utara

Senin, 23 Januari 2017

Koordinasi teknis awal di Dinas
Kehutanan diterima oleh Pak
Samsu.

Pertemuan Pembukaan Base Camp PT. Bela Berkat
Anugerah

Rabu, 25 Januari 2017

Tim Audit menyampaikan dan
memberikan penjelasan
singkat terkait hal-hal sebagai
berikut:
a.Sasaran dan ruang lingkup

penilaian, tahap dan kegiatan
audit lapangan beserta
metodologinya, standar
acuan yang digunakan dan
susunan tim audit.

b.Menyampaikan aturan
sertifikasi PHPL termasuk
ketentuan tentang
kerahasiaan dan
ketidakberpihakan.

c. Meminta surat kuasa
dan/atau surat tugas
Manajemen Representatif.

d.Penyampaian CARs pada
Penilikan III sebagai titik
utama audit selain
peninjauan pemeliharaan
yang sudah dicapai pada
Penilikan III.

e.Menandatangani BA
Pertemuan Pembukaan.



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen Base Camp PT. Bela Berkat

Anugerah
Kamis-Minggu, 26-29 Januari

2017

a. Mengumpulkan bukti audit
berupa dokumen yang
terkait dan dapat diverifikasi.

b. Melakukan evaluasi bukti
audit yang dikumpulkan
terhadap kriteria dalam
penilaian PHPL sesuai
dengan Lampiran 1.2 dan 2.1
Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016.

Observasi Lapangan Base Camp PT. Bela Berkat
Anugerah

Kamis-Minggu, 26-29 Januari
2017

a.Mengumpulkan bukti audit
berupa bukti lapangan dan
hasil wawancara yang terkait
dan dapat diverifikasi.

b.Melakukan evaluasi bukti
audit yang dikumpulkan
terhadap kriteria dalam
penilaian PHPL sesuai
dengan Lampiran 1.1 dan 2.1
Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016.

Pertemuan Penutup Base Camp PT. Bela Berkat
Anugerah

Senin, 30 Januari 2017

Tim Audit menyampaikan dan
memberikan penjelasan
singkat terkait hal-hal sebagai
berikut:
a.Kesimpulan audit dan

temuan.
b.Mengkonfirmasi persetujuan

Auditee terhadap
kesimpulan audit dan
pemenuhan terhadap
permintaan perbaikan untuk
temuan.

c. Menandatangani BA
Pertemuan Penutup.

Koordinasi Dengan Instansi
Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Utara

Selasa, 31 Januari 2017

Penyampaian hasil verifikasi
dokumen dan observasi
lapangan PT. Bela Berkat
Anugerah (BBA) kepada Dinas
Kehutanan yang diterima oleh
Pak Samsu.

Pengambilan Keputusan Kantor PT. GRS
Senin, 6 Februari 2017

a.PT. BBA dinyatakan LULUS
dengan predikat BAIK
berdasarkan Rapat
Pengambilan Keputusan
Hasil Penilikan IV Penilaian
Kinerja PHPL sesuai Lampiran
1.1 dan 2.1 Perdirjen



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
P.14/PHPL/SET/4/2/2016.

b.Menerbitkan SK Keputusan
Hasil Penilikan IV Penilaian
Kinerja PHPL PT. BBA 2017.

IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL Penilikan IV:

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

A PENILAIAN KINERJA PHPL
1. PRASYARAT
1.1 Kepastian Kawasan

Pemegang Izin dan
Pemegang Hak
Pengelolaan

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan
administrasi tata batas PT BBA masih
lengkap sesuai dengan tingkat realisasi
pelaksanaan tata batas yang telah
dilakukan. Dokumen legal berupa
tersedianya akta pendirian perusahaan
dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan
semua dokumen perizinan lainnya
sebagai pemegang IUPHHK-HA beserta
peta lampirannya. Sedangkan dokumen
administrasi tata batas berupa
tersedianya Dokumen Pedoman atau
Rencana Tata Batas, BATB dan Laporan
TBT beserta peta lampirannya.

BAIK

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerja PT
BBA masih sama dengan hasil penilikan
sebelumnya yaitu sepanjang 47,909 Km
(29,69%) dari panjang batas
keseluruhan 161,377 Km atau 30,37%
kalau panjang keseluruhan disesuaikan
dengan dokumen Rencana Tata Batas
No. 36/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 yaitu
panjang keseluruhan 157,74 Km. Namun
terdapat bukti upaya PT BBA untuk
merealisaskan tata batas temu gelang
dengan dibuktikan adanya Rencana
Tata Batas No. 36/KUH-2/IUPHHK-
HA/2015 dan proses administrasi tata
batas lanjutan dengan para pihak
terkait.

SEDANG

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT BBA masih
mendapatkan pengakuan dari para
pihak baik pemerintah pusat dan
daerah serta perwakilan masyarakat
sekitar dan tidak terdapat konflik batas
dalam pemanfaatan areal. Namun di

SEDANG



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

dalam areal kerja terdapat kegiatan
perladangan/perkebunan oleh
masyarkat sekitar yang
kecenderungannnya dari tahun ke
tahun terus meningkat dan adanya
penebangan liar akibat kegiatan
pembukaan kawasan hutan untuk
perladangan/perkebunan tersebut.
Kondisi ini merupakan potensi konflik
dalam pemanfaatan areal. Terkait
dengan potensi konflik tersebut PT BBA
telah melakukan beberapa upaya untuk
mencegah penggunaan kawasan di luar
sektor kehutanan tanpa izin terutama
berupa perladangan/perkebunan
masyarakat sekitar dan penebangan
liar.

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan
dan PT BBA telah melakukan
perubahan perencanaan yang disahkan
oleh pejabat yang berwenang berupa
Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2011
-2020 Tahun 2015 diikuti penyesuaian di
lapangan yaitu pada peta kerja
RKTUPHHK-HA Tahun 2016 dan
RKTUPHHK-HA Tahun 2017.

BAIK

1.1.5 Terdapat bukti upaya melakukan
pendataan seluruh penggunaan
kawasan di luar sektor kehutanan dan
telah dilaporkan ke instansi yang
berwenang. Selain itu telah ada upaya
PT BBA mencegah penggunaan
kawasan di luar sektor kehutanan tanpa
izin yaitu melakukan pendekatan
persuasif dan sosialisasi batas areal
kerja IUPHHK secara informal kepada
masyarakat desa sekitar, pemasangan
papan nama kegiatan larangan
berkebun/berladang dan penebangan
liar, kegiatan penataan batas
partisipatif pada beberapa kebun
masyarkat Desa Yaba, pembuatan
sawah tadah hujan untuk masyarakat
desa sekitar kerjasama antara Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan
Holtikultura Provinsi Maluku Utara, TNI
AD (Kodim 1509/Labuha), masyarakat

BAIK



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

Desa Yaba dan Desa Jojami dan PT BBA
serta berupaya merealisasikan tata
batas sampai temu gelang.

1.2 Komitmen pemegang
izin

1.2.1 Masih tersedia dokumen visi dan misi
yang ditandatangani oleh Direktur PT
BBA No. Dir-01/SK-001/II/2015 tanggal 12
Februari 2015 dan dalam dokumen
Revisi RKUPHHK-HA PT BBA Berbasis
IHMB Periode Tahun 2011 – 2020 Tahun
2015 yang disetujui melalui Keputusan
Menteri LHK No. SK.23/UHP-1/2015
tanggal 10 November 2015. Dokumen
visi dan misi tersebut legal dan sesuai
dengan kerangka PHL, yaitu memuat
prinsip kelestarian ekologi, produksi
dan sosial dengan segala komponen
pendukungnya secara berkelanjutan.

BAIK

1.2.2 Sosialisasi visi dan misi perusahaan
masih dilakukan pada internal karyawan
(level pemegang izin) secara informal
dengan masih terpasangnya tulisan
rumusan visi dan misi perusahaan pada
lokasi strategis dengan baik di Kantor
Pusat Ternate, di lingkungan Base
Camp Yaba (di ruang kantor, sekretariat
PHPL/mess Camp Manager, ruang
pertemuan, mess tamu) dan di
Logpond Yaba. Sedangkan sosialisasi
visi dan misi secara formal dilakukan
kepada masyarakat sekitar yaitu kepada
masyarakat Desa Yaba dibuktikan
dengan berita acara dan daftar hadir
sosialisasi kegiatan. Sementara dengan
masyarakat Desa Sayoang tidak
dilakukan secara formal, tetapi hanya
dilakukan secara informal dan tidak
terdokumentasi dengan baik, yaitu saat
beberapa perwakilan manajemen PT
BBA bertemu dengan aparat dan
masyarakat Desa Sayoang.

SEDANG

1.2.3 Terdapat implementasi PHL dengan
melakukan upaya kegiatan pengelolaan
hutan produksi secara berkelanjutan
sesuai dengan visi dan misi perusahaan
yang telah ditetapkan. Namun
beberapa kegiatan belum terelisasi dan
belum sesuai dengan visi dan misi

SEDANG



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

perusahaan, yaitu antara lain tata batas
belum temu gelang, rintis batas blok
dan petak tebangan sebagian kurang
jelas dan sebagian belum dilakukan
pemeliharaan, penataan kawasan
lindung belum seluruhnya, kegiatan
pembinaan hutan (luas dan kualitas
tanaman) belum mencapai 100%, SDM
kelola sosial dan kelola lingkungan
kurang memadai dan alokasi dana
kurang proporsional, tidak lancar dan
tidak sesuai tata waktu.

1.3 Jumlah dan kecukupan
tenaga profesional
bidang kehutanan pada
seluruh tingkatan untuk
mendukung
pemanfaatan
implementasi
penelitian, pendidikan
dan latihan.

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional bidang
kehutanan berupa sarjana kehutanan
sebagian besar sudah mencukupi
secara kebutuhan masing-masing
bagian. Sedangkan keberadaan GANIS-
PHPL belum memenuhi dari ketentuan
Dirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015
yang dipersyaratkan yaitu hanya
mencapai 44,44%. Selain itu terdapat
bidang pengelolaan hutan belum ada
GANIS-PHPL yaitu GANIS-PHPL
KURPET, GANIS-PHPL NENHUT dan
GANIS-PHPL BINHUT

BURUK

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDM
PT BBA adalah 143% dari rencana sesuai
kebutuhan.

SEDANG

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT BBA
tersedia lengkap di lapangan.

BAIK

1.4 Kapasitas dan
mekanisme untuk
perencanaan
pelaksanaan
pemantauan periodik,
evaluasi dan penyajian
umpan balik mengenai
kemajuan pencapaian
(kegiatan) IUPHHK –
HA/RE/HT/Pemegang
Hak Pengelolaan

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan job
deskripsi yang terbaru yang sesuai
dengan kerangka PHPL yaitu tersedia
unit kerja/bagian yang bertanggung
jawab menjamin terlaksananya
kelestarian fungsi produksi,
lingkungan/ekologi dan sosial dan
disahkan oleh Direktur Utama PT BBA
No. DIR-01/SK-001/I/2017 Tanggal 03
Januari 2017. Hubugan kerja unit kerja
perencanaan dengan unit-unit kerja
lapangan yang lain sebagian besar
berjalan sebagaimana mestinya.

BAIK

1.4.2 Tersedia perangkat SIM yang memadai,
dilengkapi tenaga pelaksana seperti
yang tercantum dalam Laporan Bulanan
Tenaga Kerja PT BBA Periode 21

BAIK



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

Desember 2016 s/d 20 Januari 2017 dan
digambarkan pada struktur organisasi
PT BBA. Perangkat dan pendukung SIM
masih berfungsi sebagaimana mestinya

1.4.3 Terdapat unit SPI yang dilengkapi
personil tim SPI dan terdapat
pelaksanaan audit internal oleh unit
SPI. Namun pelaksanaan audit internal
SPI terdapat ketidaksesuaian antara
SPO Pengawasan Internal dengan
pelaporan yang dibuat, terutama pada
prosedur kerja yang tertulis di SPO.
Selain itu hasil temuan audit SPI hanya
menyentuh sebagian permasalahan di
lapangan dan belum dilakukan secara
periodik (rutin/berkala), sehingga
peranan SPI masih belum berjalan
efektif untuk mengontrol seluruh
tahapan kegiatan.

SEDANG

1.4.4 Masih terdapat keterlaksanaan
sebagian tindak koreksi dan
pencegahan manajemen berbasis hasil
yang dilakukan oleh internal camp dan
unit SPI. Namun tindak koreksi dan
pencegahan manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi yang dilakukan
oleh internal camp sebagian tidak
terdokumentasi dengan baik,
sedangkan yang dilakukan oleh unit SPI
hanya menyentuh sebagian
permasalahan di lapangan dan belum
dilakukan secara periodik
(rutin/berkala), sehingga peranan SPI
masih belum berjalan efektif untuk
mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

SEDANG

1.5 Persetujuan atas dasar
informasi awal tanpa
paksaan (PADIATAPA)

1.5.1 Kegiatan RKT PT BBA yang akan
mempengaruhi kepentingan hak-hak
masyarakat setempat mendapatkan
persetujuan dari sebagian para pihak
atas dasar informasi awal yang
memadai yaitu dibuktikan dengan
tersedianya Dokumen RTUPHHK-HA PT
BBA Tahun 2016 yang disahkan oleh
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Utara dan RTUPHHK-HA PT BBA
Tahun 2017 yang disahkan secara self
approval oleh Direktur utama PT BBA

SEDANG



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

dan disampaikan Kepada Dinas
Kehutanan Provinsi Maluku Utara,
Dokumen perizinan TPK Hutan dan TPK
Antara serta persetujuan penggunaan
koridor dari pejabat yang berwenang.
PT BBA telah melakukan sosialisasi RKT
tahun 2016 dan 2017 kepada
masyarakat Desa Yaba dibuktikan
dengan berita acara dan daftar hadir
sosialisasi kegiatan, sedangkan dengan
masyarakat Desa Sayoang tidak
dilakukan sosialisasi secara formal,
tetapi hanya dilakukan secara informal
sehingga tidak terdokumentasi dengan
baik, yaitu saat beberapa perwakilan
manajemen PT BBA bertemu dengan
aparat dan masyarakat desa terkait

1.5.2 Terdapat persetujuan dalam proses
tata batas areal kerja PT BBA dari
sebagian para pihak (lebih 50%) yaitu
pemerintah (Kementerian LHK, Dinas
Kehutanan Kabupaten Halmahera
Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi
Maluku Utara, Pemda Kabupaten
Maluku Utara), aparat kecamatan dan
desa sekitar, konsultan pelaksana tata
batas dan internal perusahaan. Namun
persetujuan tersebut masih belum
menyeluruh karena proses dan
pelaksanaannya belum selesai sampai
temu gelang.

BAIK

1.5.3 Proses penyusunan rencana dan
pelaksanaan kelola sosial/PMDH/CSR PT
BBA masih mengakomodir sebagian
kepentingan masyarakat. Masyarakat
membuat proposal kegiatan yang
ditandatangani oleh aparat desa
setempat. Perencanaan kelola
sosial/PMDH dituangkan dalam RO
Kelola Sosial/PMDH Tahun 2016
sebagian sesuai RKT tahun berjalan dan
realisasi kegiatan kelola sosial/PMDH
dibuatkan laporan realisasi kegiatan
kelola sosial/PMDH setiap bulannya.
Sedangkan bukti pelaksanaan kegiatan
dibuatkan berita acara, bukti kuitansi
dan foto dokumenatsi kegiatan.

SEDANG



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

1.5.4 Masih terdapat persetujuan dalam
proses penetapan kawasan lindung PT
BBA dari sebagian para pihak yaitu
pihak pemerintah (Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan
Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
Utara) dan internal perusahaan serta
dari masyarakat desa sekitar.  sosialisasi
kawasan lindung secara formal
dilakukan kepada masyarakat sekitar
yaitu kepada masyarakat Desa Yaba.
Sementara dengan masyarakat Desa
Sayoang tidak dilakukan secara formal,
tetapi hanya dilakukan secara informal
dan tidak terdokumentasi dengan baik,
yaitu saat beberapa perwakilan
manajemen PT BBA bertemu dengan
aparat dan masyarakat Desa Sayoang.
Sehingga persetujuan dalam proses
penetapan kawasan lindung PT BBA
dari para pihak baru mencapai 66,67%.

SEDANG

2 PRODUKSI
2.1 Penataan areal kerja

jangka panjang dalam
pengelolaan hutan
lestari

2.1.1 Terdapat dokumen revisi RKUPHHK
periode 2011 – 2020. Mendapat surat
dari Menteri Lingkungan Hidup dan
kehutanan, No. SK 23/UHP-1/2015,
tanggal 10 November 2015. Telah dibuat
zonasi areal sesuai kondisi biofisik
setempat. Sistem silvikultur TPTI sesuai
dengan areal hutan yaitu hutan tanah
kering dengan topografi datar sampai
dengan bergelombang. Disusun
rencana penataan blok tebangan
berdasarkan hasil IHMB.

BAIK

2.1.2 Hasil overlay peta diketahui bahwa
lokasi blok RKT 2016 dan blok RKT 2017
sesuai antara peta revisi RKUPHHK-HA
periode 2011-2020 dengan peta RKT
tahun 2017. Dari hasil pengamatan
lapangan diketahui lokasi blok RKT
2016, blok RKT 2017, batas batas blok
RKT, batas batas antar petak telah
sesuai dengan peta RKT 2017. Maka
implementasi penataan areal kerja di
lapangan telah sesuai dengan rencana
jangka panjang.

BAIK

2.1.3 PT BBA telah melakukan penataan areal SEDANG



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

kerja berupa batas blok dan petak di
lapangan. Untuk kegiatan pemeliharaan
batas blok dan petak masih kurang.
Diketahui  ada alur  blok RKT 2016 tanda
cat kurang jelas,tidak terdapat pal, ada
batas blok RKT 2017 belum dipasang
papan nama dan alur batas petak
sebagian tanda cat tidak jelas.

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

2.2.1 PT BBA telah mempunyai data potensi
hasil IHMB tahun 2010,tersedia surat
pertimbangan teknis dari dinas
kehutanan. Tersedia data potensi hasil
ITSP blok tebangan RKT tahun 2017,
data potensi pohon tebang dengan
sistem informasi penatausahaan hasil
hutan (SIPUHH). Dilapangan dijumpai
jalur ITSP,label merah di pohon masak
tebang dan label kuning di pohon inti
dan barcode. Tersedia peta ITSP, dan
peta sebaran pohon.

BAIK

2.2.2 Belum tersedia laporan data
pengukuran riap pertumbuhan tegakan
dari PUP.

BURUK

2.2.3 Belum tersedia data laporan analisis
riap pertumbuhan tegakan. Maka
belum ada upaya untuk menghitung
riap tegakan.

BURUK

2.3 Pelaksanaan penerapan
tahapan
sistemsilvikultur untuk
menjamin regenerasi
hutan.

2.3.1 PT BBA telah mempunyai Standard
Prosedur Operasional (SPO) Sistem
Silvikultur dari kegiatan PAK, ITSP,
PWH,
Penebangan,Penyaradan,RIL,ITT,Penga
yaan dan Rehabilitasi, Pemeliharaan
Tanaman, Pengadaan Bibit, Penanaman
Tanah kosong dan KKJ,Pembuatan
PUP, Perlindungan dan pengamanan
hutan. SPO dilengkapi dengan Instruksi
Kerja,Bagan Alir Operasional dan
Standard Parameter Operasional.
Masing masing terdapat nomor
dokumen, tanggal efektif dan
pengesah.

BAIK

2.3.2 PT BBA telah melakukan Penataan
Areal Kerja, ITSP,
PWH,penebangan,penyaradan,ITT,
pengayaan, pemeliharaan
tanaman,pengadaan bibit,penanaman

SEDANG



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

tanah kosong dan KKJ, pembuatan
PUP, perlindungan dan pengamanan
hutan. Namun ada sub bagian kegiatan
yang belum sesuai dengan SOP, yaitu
ada batas blok RKT 2017 yang belum
dibuat papan nama, ada sebagian jalan
utama RKT 2016 tidak dibuat drainase
tepi/parit,rencana jalan sarad berupa
rintisan, dan dari uji petik terhadap
tanaman pembinaan hutan sebagian
(40%) tanaman mati

2.3.3 Diketahui potensi tegakan tinggal
tingkat pohon per hektar di areal PT
BBA adalah sebanyak 105 pohon.

BAIK

2.3.4 Potensi permudaan per hektar di areal
bekas tebangan PT BBA adalah tingkat
semai sebanyak 10.500 batang,
pancang sebanyak 1.160 batang dan
potensi tiang sebanyak 290 batang.

BAIK

2.4 Ketersediaan dan
penerapan teknologi
ramah lingkungan
untuk pemanfaatan
hutan

2.4.1 PT BBA telah mempunyai Standard
Prosedur Operasional (SPO) Reduce
Impact Logging (RIL) dan SPO yang
berkaiatan dengan RIL yaitu SPO
kegiatan PWH,
Penebangan,Penyaradan, Pengayaan
dan Rehabilitasi, Pemeliharaan
Tanaman, Pengadaan Bibit, Penanaman
Tanah kosong dan KKJ. SPO dilengkapi
dengan Instruksi Kerja,Bagan Alir
Operasional dan Standard Parameter
Operasional. Masing masing terdapat
nomor dokumen, tanggal efektif dan
pengesah.

BAIK

2.4.2 Dalam kegiatan PAK masih ada
pemeliharaan batas blok dan petak
yang kurang yaitu papan nama batas
blok, sebagian tidak ada di blok RKT
2017. Dalam kegiatan PWH yaitu jalan di
blok RKT 2016 kurang pemeliharaan,
masih ada sebagian tergenang air
karena tidak ada drainase tepi/parit.
Dalam kegiatan tebangan dan
penyaradan ada sebagian TPn tidak ada
no papan nama, rencana jalan sarad
hanya berupa rintisan. Dalam K-3 masih
kurang dalam hal saluran air limbah.
Pada kegiatan paska penebangan untuk

SEDANG



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

kegiatan pembinaan hutan, tanaman
kurang sehat karena kurang
pemeliharaan.

2.4.3 Besarnya tingkat kerusakan tegakan
tinggal jenis pohon sebesar 18,18% dan
tingkat tiang sebesar 20,69%, maka
rata-rata tingkat kerusakan tegakan
tinggal sebesar 19,44%.

SEDANG

2.4.4 Rata-rata besarnya Faktor Eksploitasi
yaitu sebesar 88,01% atau 0,88.

BAIK

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

2.5.1 Terdapat kesesuaian lokasi blok RKT
2016, RKT 2017 dengan Revisi
RKUPHHK-HA. Rencana luas dan
volume tebangan dalam dokumen RKT
telah mengacu dari dokumen revisi
RKUPHHK-HA. Dokumen RKT dan
RKUPHHK-HA telah mendapat surat
pengesahan dari pejabat yang
berwenang.

BAIK

2.5.2 Tersedia peta kerja berupa peta ITSP,
peta PAK, peta kegiatan trace jalan,
peta kegiatan penebangan dan peta
sebaran pohon. Terdapat kesesuaian
lokasi kawasan lindung, lokasi blok
tebangan dan sarana prasarana dalam
peta kerja dengan peta RKT dan peta
RKUPHHK-HA.

BAIK

2.5.3 PT BBA telah melakukan implementasi
peta kerja berupa penandaan di
lapangan,  pada lokasi blok tebangan
dilakukan penandaan berupa papan
nama blok dan petak,alur cat merah.
Pada kawasan lindung sempadan
sungai, camp, TPn, persemaian  berupa
papan nama. Beberapa lokasi tidak ada
penandaan yang lengkap di lapangan,
batas blok RKT 2017  tidak dipasang
papan nama. Sebagian tidak dibuat no
TPn dan sebagian tidak ada papan
nama pembinaan hutan

SEDANG

2.5.4 Lokasi tebangan RKT tahun 2016 telah
sesuai dengan rencana dalam dokumen
RKT 2016 dan di peta RKT 2016. PT BBA
pada  tahun 2016 telah merencanakan
tebangan seluas 889,57 ha dan rencana
volume sebesar 40.614,74 m3. Dalam
LHP terakhir tahun 2016 realisasi

SEDANG
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tebangan sebesar 9.927,92 m3. Maka
persentase realisasi volume tebangan
tahun 2016 adalah sebesar 24,44%.

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

2.6.1 Kesehatan finansial PT BBA pada tahun
2015 adalah nilai likuiditas sebesar
299,50%, nilai solvabilitas sebesar
100,00% dan rentabilitas sebesar 2,06%
(positif)

SEDANG

2.6.2 Tahun 2016 PT BBA merencanakan
anggaran untuk kegiatan pengusahaan
hutan sebesar Rp. 8.045.549.300,- dan
realisasinya sebesar Rp. 1.871.889.770,-.
Maka persentase realisasi anggaran
pengusahaan hutan atau tingkat
kecukupan anggaran pengusahaan
hutan sebesar 23,27%.

BURUK

2.6.3 Persentase tingkat kecukupan
anggaran pengusahaan hutan sebesar
23,27%, maka tingkat simpangan
realisasi anggaran terhadap rencana
sebesar 76,73%, sehingga tergolong
tidak proporsional, karena terjadi
simpangan diatas 50,00%.

BURUK

2.6.4 Persentase realisasi anggaran
pengusahaan hutan atau tingkat
kecukupan anggaran pengusahaan
hutan sebesar 23,27%. Persentase
realisasi anggaran pembinaan hutan
pada tahun 2016 sebesar 114,04%.
Persentase kegiatan fisik pembinaan
hutan sebesar 65,36%. Rata-rata
tanaman pembinaan hutan kurang
sehat dan persen hidup 60%. Persentase
realisasi volume tebangan hanya
sebesar 24,44%. Maka realisasi
pendanaan yang dilakukan PT BBA
kurang lancar.

BURUK

2.6.5 Pada tahun 2016 PT BBA telah
merencanakan anggaran untuk
kegiatan pembinaan hutan sebesar Rp.
266.209.800,-. Realisasi anggaran
pebinaan hutan sebesar Rp.
303.592.500,-. Maka persentase
realisasi anggaran pembinaan hutan
pada tahun 2016 sebesar 114,04%.

BAIK

2.6.6 Persentase realisasi kegiatan fisik
pembinaan hutan sebesar  65,36%.

SEDANG



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

Rata-rata tanaman pembinaan hutan
kurang sehat dan persen hidup hanya
60%. Terdapat  kegiatan pemeliharaan
permudaan alam jenis Samama, kondisi
permudaan alam tumbuh sehat

3 EKOLOGI
3.1 Keberadaan,

kemantapan dan
kondisi kawasan
dilindungi pada setiap
tipe  hutan

3.1.1 Berdasarkan dokumen perencanaan
Revisi RKUPHHK-HA PT BBA Berbasis
IHMB Periode 2011 s/d 2020, PT BBA
telah mengalokasikan sebagian
arealnya sebagai kawasan dilindungi
seluas 4.598,55 ha.  Secara faktual luas
kawasan lindung telah sesuai dengan
dokumen perencanaannya dan
seluruhnya telah sesuai dengan kondisi
biofisiknya.

BAIK

3.1.2 PT BBA telah melaksanakan penataan
batas kawasan dilindungi yang
mencapai 80,90 % dari yang
direncanakan namun penandaan batas
di lapangan tidak cukup jelas (tidak
mudah dikenali).

BAIK

3.1.3 Kawasan lindung di areal PT BBA yang
kondisinya masih berhutan mencapai
90,71 % dari luas total areal kawasan
lindung.  Pengamatan secara visual
menunjukan kondisi penutupan lahan
masih cukup baik dengan kerapatan
vegetasi sedang.

BAIK

3.1.4 Para pihak yang teridentifikasi terkait
dengan pengelolaan kawasan lindung
di areal PT BBA yaitu masyarakat desa
(2 desa), karyawan, dan pemerintah,
sebagian besarnya (75 %) telah
mengakui keberadaan kawasan lindung
yang dikelola oleh PT BBA.

SEDANG

3.1.5 Terdapat laporan pengelolaan kawasan
lindung sesuai tata ruang yang ada di
dalam RKUPHHK-HA PT BBA,  namun
laporan tidak seluruhnya sesuai dengan
ketentuan.

SEDANG

3.2 Perlindungan dan
pengamanan hutan

3.2.1 PT BBA telah memiliki prosedur
perlindungan hutan berupa SPO
Perlindungan dan Pengamanan Hutan,
SPO Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Hutan, dan SPO
Pengendalian Pembalakan Liar.

SEDANG
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Prosedur perlindungan dari hama
penyakit belum tersedia sehingga
prosedur yang dibuat belum mencakup
seluruh jenis gangguan yang ada.

3.2.2 PT BBA telah memiliki sarana prasarana
perlindungan hutan yang sebagian
besar      (89,47%) telah sesuai dengan
ketentuan.  Sarana prasarana yang ada
berfungsi dengan baik.

SEDANG

3.2.3 PT BBA telah memiliki SDM
perlindungan hutan sebanyak 5 personil
dengan kualifikasi personil kurang
memadai karena personil belum
bersertifikat pendidikan latihan dasar.

SEDANG

3.2.4 PT BBA telah melaksanakan kegiatan
perlindungan hutan baik secara
preemtif maupun preventif, berupa
pemasangan papan himbauan dan
peringatan,  pemasangan portal,
penyuluhan/sosialisasi dan kegiatan
patroli.  PT BBA tidak melakukan
pengamanan secara represif walaupun
gangguan hutan tetap terjadi terutama
kegiatan perladangan dan penebangan
illegal.

SEDANG

3.3 Pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan iar

3.3.1 PT BBA telah memiliki prosedur standar
pengelolaan dan pemantauan yang
masih sama dengan tahun-tahun
sebelumnya yang telah mencakup
seluruh dampak terhadap tanah dan air.
Standar yang dibuat dalam bentuk
Standar Prosedur Operasional, Standar
Parameter, Instruksi Kerja, dan Bagan
Alir Operasional.

BAIK

3.3.2 PT BBA telah memiliki sarana
pengelolaan dan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air. Sarana
berfungsi dengan baik dan sesuai
dengan ketentuan yang tercantum di
dalam dokumen RKL/RPL.

BAIK

3.3.3 PT BBA telah memiliki SDM pengelolaan
dan pemantauan dampak terhadap
tanah dan air dengan jumlah dan
kualifikasi personil cukup memadai
sesuai dengan ketentuan.

SEDANG

3.3.4 PT BBA telah memiliki dokumen
perencanaan pengelolaan dampak

SEDANG
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terhadap tanah dan air yaitu dokumen
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Tahun 2001 dan terdapat implementasi
kegiatan baik secara teknis sipil
maupun secara vegetatif.  Sebagian
besar (di atas 50 %) kegiatan telah
diimplementasikan sesuai dengan yang
direncanakan.

3.3.5 PT BBA telah memiliki dokumen
perencanaan pemantauan dampak
terhadap tanah dan air yaitu dokumen
Rencana Pemantauan Lingkungan
(RPL) Tahun 2001 dan telah
mengimplementasikan sebagian besar
kegiatan pemantauan dampak  sesuai
dengan yang direncanakan.

SEDANG

3.3.6 Berdasarkan data laporan beberapa
kegiatan seperti Laporan RKL dan RPL,
Laporan Erosi, Laporan Curah Hujan
dan pengamatan secara visual
menunjukan adanya indikasi terjadinya
dampak yang besar dan penting
terhadap tanah dan air.  Untuk
mengantisipasi dampak yang terjadi PT
BBA telah melakukan upaya-upaya
pengelolaan lingkungan seperti
pembuatan sedimen trap, penanaman
tanah kosong, penanaman kiri kanan
jalan, pemeliharaan tegakan tinggal,
dan  pembentukan unit pengelola
lingkungan.

SEDANG

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

3.4.1 PT BBA telah memiliki prosedur
identifikasi flora dan fauna yang
dilindungi dan/atau langka
(endangered), jarang (rare), terancam
punah (threatened) dan endemik,
namun prosedur masih dibuat secara
umum tidak spesifik untuk masing-
masing jenis.  Prosedur yang digunakan
masih sama dengan tahun-tahun
sebelumnya (belum ada revisi).

SEDANG

3.4.2 PT BBA telah melaksanakan kegiatan
identifikasi yang mencakup seluruh
flora dan fauna dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal PT BBA.

BAIK

3.5 Pengelolaan flora 3.5.1 PT BBA telah memiliki standar prosedur SEDANG
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untuk:
1. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang
tidak terganggu dan
bagian yang tidak
rusak.

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

pengelolaan flora dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik, namun prosedur yang dibuat
belum mencakup pengelolaan untuk
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang ada di areal PT BBA.

3.5.2 PT BBA telah mengalokasikan sebagian
arealnya untuk kepentingan
perlindungan flora seperti KPPN,
sempadan sungai, dan areal
sumberdaya genetik.  Kegiatan
pengelolaan flora telah
diimplementasikan dalam bentuk
kegiatan identifikasi, inventarisasi,
pembinaan habitat, dan perlindungan
namun  implementasi belum mencakup
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal kerja PT
BBA.

SEDANG

3.5.3 Sebagian areal PT BBA telah mengalami
gangguan berupa perambahan hutan
untuk dijadikan ladang serta kegiatan
ilegal loging.  Gangguan-gangguan ini
merupakan indikasi spesies flora
termasuk flora dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal kerja
dalam kondisi terganggu.

SEDANG

3.6 Pengelolaan fauna
untuk:
3. Luasan tertentu dari

hutan produksi yang
tidak terganggu dan
bagian yang tidak
rusak

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

3.6.1 PT BBA telah memiliki Standar prosedur
pengelolaan fauna dilindungi tetapi
prosedur yang dibuat belum mencakup
pengelolaan untuk seluruh jenis yang
dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang ada
di areal PT BBA.

SEDANG

3.6.2 PT BBA telah mengimplementasikan
pengelolaan fauna dalam bentuk
kegiatan identifikasi, inventarisasi,
pembinaan habitat dan perlindungan
fauna, namun kegiatan pengelolaan
belum mencakup seluruh jenis fauna
dilindungi dan/atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik yang ada
di areal PT BBA.

SEDANG

3.6.3 Kondisi sebagian spesies fauna SEDANG
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dilindungi dan /atau langka, jarang,
terancam punah dan endemik dalam
kondisi terganggu.  Gangguan terhadap
spesies-spesies tersebut disebabkan
oleh rusaknya habitat dan kegiatan
perburuan.  PT BBA telah melakukan
upaya-upaya penanggulangan
gangguan berupa sosialisasi melalui
poster dan papan
himbauan/peringatan, dan
melaksanakan perlindungan hutan

4 SOSIAL
4.1 Kejelasan deliniasi

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

4.1.1 Pada tahun RKT 2016 PT BBA telah
melakukan pemutakhiran data tentang
kondisi sosial ekonomi budaya
masyarakat setempat dan telah
menyusun rencana pengelolaan
sumberdaya hutan termasuk kaitannya
dengan rencana pengelolaan sosial
secara lengkap.

BAIK

4.1.2 PT BBA telah memiliki mekanisme
penataan  batas partisipatif dan
mekanisme penanganan konflik dengan
masyarakat.  Mekanisme penataan
batas partisipatif belum mengakomodir
kegiatan pembukaan lahan persawahan
tadah hujan di dalam areal  konsesi
yang dilaksanakan bekerjasama dengan
Kodim 1509 Labuha dan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Provinsi Maluku
Utara. Mekanisme penanganan konflik
belum mengupdate  regulasi
pemerintah cq KLHK yang baru
mengenai resolusi konflik.  SPO
Pelibatan Tata batas dengan
Masyarakat  dan SPO Mekanisme
Penyelesaian Konflik  Atas Hutan
Dengan masyarakat belum
disosialisasikan kepada para pihak
berkepentingan, terutama masyarakat
setempat , sehingga belum
mendapatkan persetujuan secara
tertulis.

SEDANG

4.1.3 PT BBA telah memiliki mekanisme
pengakuan hak-hak dasar masyarakat
setempat yang dibakukan dalam
bentuk standar prosedur operasional.

BAIK
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SPO-SPO ini digunakan sebagai acuan
dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan sosial sebagai bagian dari
rencana pengelolaan SDH oleh PT BBA
dalam kurun waktu 2016.

4.1.4 PT BBA telah melakukan kegiatan
penataan batas antara areal konsesi
dengan sebagian kawasan kehidupan
masyarakat yakni berupa perladangan
masyarakat Desa Yaba yang berada
pada areal kerja RKU  Periode 2011 -
2020 ,  Bukti-bukti kegiatan adalah
berupa Berita Acara Penataan Batas
partisipatif yang ditandatangani secara
bersama-sama oleh pihak perusahaan
dan pemilik ladang/kebun.  Bukti di
lapangan berupa  Pal  Batas dengan
Plang  Informasi  yang disertai dengan
rintis batas.

SEDANG

4.1.5 Areal konsesi PT BBA telah
mendapatkan pengakuan dari
pemerintah pusat pemerintah daerah
Provinsi Maluku Utara dan
pemerintahan daerah Kabupaten
Halmahera Selatan . Pengakuan dari
masyarakat belum utuh karena hanya
sebagian kecil masyarakat yang  yang
secara tertulis  memberikan pengakuan
terhadap  luas dan batas areal konsesi
PT BBA.

SEDANG

4.2 Implementasi tanggung
jawab sosial
perusahaan  sesuai
dengan  peraturan
perundangan yang
berlaku

4.2.1 PT BBA memiliki dokumen  terkait
tanggung jawab sosial pemegang izin
sesuai dengan peraturan perundangan
yang relevan/berlaku secara lengkap
berupa dokumen legalitas, kebijakan,
database, prosedur, perencanaan dan
realisasi kegiatan.

BAIK

4.2.2 PT BBA memiliki mekanisme terkait
pemenuhan kewajiban sosial kepada
masyarakat dalam bentuk SPO.
Berdasar jenis kegiatan prosedur yang
dimiliki lengkap. Akan tetapi
nomenkaltur  pada hierarki jabatan atau
penanggungjawab yang tertulis di
lembar  tahapan atau lprosedur  belum
menyesuaikan dengan perubahan-
perubahan yang terjadi baik pad

SEDANG
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internal perusahaan maupun eksternal
perusahaan.

4.2.3 PT BBA telah melaksanakan kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat terkait
hak dan kewajiban terhadap
masyarakat. Kegiatan sosialisasi hanya
dilakukan di hadapan masyarakat Desa
yaba. Bukti kegiatan sosialisasi hanya
berupa   Berita Acara yang
ditandatangani oleh perwakilan pihak
perusahaan dan pihak masyarakat.
Tidak terdapat dokumen yang memuat
laporan kegiatan sosialisasi secara
lengkap. Gambaran tentang proses
yang terjadi saat kegiatan berlangsung,
materi yang disosialisasikan, tidak
terdokumentasi secara komprehensif.

SEDANG

4.2.4 Sebagian rencana kegiatan dalam
rangka pemenuhan tanggung jawab
sosial kepada masyarakat oleh PT BBA
tahun 2016 dapat terealisir, sebagian
lagi tidak terealisir.  Terkait masyarakat
Desa Sayoang, seluruh  rencana
kegiatan pengelolaan sosial  tidak
terealisir (0%).  Secara kuantitatif  dan
keseluruhan, rencana  yang terealisir
mencapai  54%.

SEDANG

4.2.5 PT BBA memiliki dokumen perencanaan
menyangkut  pemenuhan
tanggungjawab sosial kepada
masyarakat yang diusun dalam
dokumen tersendiri yakni Rencana
Operasional  Kelola Sosial/PMDH
maupun menjadi bagian dari rencana
kegiatan pengelolaan  SDH secara
keseluruhan , yakni  Dokumen RKT.
Selain itu, seluruh pelaksanaan
tanggung jawab sosial yang
direalisasikan oleh PT BBA selama
kurun waktu Tahun 2016
terdokumentasi lengkap dalam bentuk
laporan, BAP, Nota/Kutansi/bukti
pembayaran,  termasuk laporan
pembayaran ganti rugi  kerusakan
tanaman milik masyarakat Desa Yaba
yang tergusur oleh alat berat
perusahaan.

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

4.3.1 PT BBA  memiliki data dan informasi
mengenai masyarakat
sekitar/masyarakat setempat yang
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh
aktivitas pengelolaan SDH. Data dan
informasi tersebut terdapat dalam
beberapa dokumen baik dokumen yang
dibuat sebelum perusahaan beroperasi
seperti AMDAL maupun dokumen-
dokumen yang disusun berdasarkan
kegiatan survei yang dilakukan selama
kurun waktu perusahaan mulai
beroperasi hingga sekarang.  Beberapa
dokumen yang dibuat tahun 2016 berisi
tengtang database sosial masyarakat
terkini/mutakhir. Di samping itu PT BBA
juga memiliki database sosial yang
berasal dari data statistik BPS yakni
Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan
Bacan Barat Utara dan Kabupaten
Halmahera Utara Dalam Angka Tahun
2016.

BAIK

4.3.2 PT BBA telah memiliki mekanisme yang
legal terkait peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat
setempat yang dibakukan dalam
bentuk standar prosedur operasional
dan Instruksi Kerja (IK). Sebagian
pelaksanaan kegiatan , terutama yang
berhubungan dengan peningkatan
aktivitas ekonomi masyarakat setempat
belum memiliki pedoman atau acuan.

SEDANG

4.3.3 Sebagian kegiatan peningkatan peran
serta masyarakat dan peningkatan
aktivitas ekonomi masyarakat
tercantun pada dokumen-dokumen
perencanaan seperti RKT dan  RO
Kelola Sosial. Sebagian lagi seperti
kegiatan-kegiatan survei potensi, kupas
kulit, bongkar muat log . dan lain lain
kegiatan yang melibatkan sebagian
besar tenaga kerja lokal sehingga
terkategori peningkatan peran serta
masyarakat , tidak dibuat atau disusun
secara rinci, jelas dan lengkap atau
dimuat dalam daftar kegiatan pada

SEDANG
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dokumen perencanaan. Demikian pula
halnya dengan beberapa kegiatan yang
termasuk pada  aspek peningkatan
aktivitas ekonomi seperti kerjasama
pemasokan barang kebutuhan
perusahaan dan  karyawan di camp,
perbaikan ruas jalan  menuju
permukiman dan areal perladangan
masyarakat serta pencetakan sawah
tadah hujan.

4.3.4 Implementasi peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi masyarakat
setempat dilaksanakan pada bermacam
ragam kegiatan seperti pelibatan
tenaga kerja lokal pada segmen-
segmen pekerjaan di seluruh lini
perusahaan serta membangun
kerjasama dengan berbagai pihak luar
dalam rangka memperluas peluang
peningkatan pendapatan seperti
kerjasama pembangunan pencadangan
sawah, kerjasama pemasokan barang
kebutuhan perusahaan di lapangan
(camp) , membantu
perbaikan/pembangunan infrastruktur
jalan serta penyediaan sarana
transportasi untuk mengangkut hasil
kebun dan/atau hasil hutan non kayu
dari kawasan hutan ke desa.  Secara
kuantitatif tingkat pencapaian
implementasi sebesar 80 % ( 4/5 x 100
%).

BAIK

4.3.5 PT BBA melaksanakan  distribusi
manfaat kepada  berbagai pihak yakni
karyawan, masyarakat setempat , serta
pemerintahan Daerah Provinsi Maluku
Utara dan Kabupaten Halmahera
Selatan . Bukti-bukti  distribusi manfaat
tersebut  terdapat pada beberapa
dokumen  terutama laporan
pelaksanaan kegiatan, berita acara
kesepakatan, slip gaji, kuitansi, nota
keuangan, bukti setor pajak, serah
terima  bantuan,dll.

BAIK

4.4 Keberadaan mekanisme
resolusi konflik yang
handal

4.4.1 PT BBA memiliki mekanisme
penanganan dan resolusi konflik yang
dibakukan dalam bentuk Standar

SEDANG
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Prosedur Operasional dan Instruksi
Kerja.  Kedua standar prosedur
tersebut  merupakan produk yang
dibuat/disusun pada tahun 2011 dan
belum menyesuaikan dengan
perubahan yang terjadi pada eksternal
yakni dengan diterbitkannya
perundang-undangan  baru yang terkait
dengan penanganam/resolusi konflik
berbasis lahan yang terjadi di kawasan
areal konsesi UPHHK-HA

4.4.2 PT BBA telah mengalami beberapa
konflik dengan masyarakat setempat.
Sebagai tindakan preventif, telah
dilakukan upaya pencegahan dengan
melakukan identifikasi dan memetakan
potensi konflik  yang terdapat di dalam
areal konsesi dan menuangkannya ke
dalam bentuk gambar atau peta. Peta
Potensi Konflik  PT BBA Tahun 2016
dilengkapi dengan informasi dan
deskripsi  mengenai segala hal yang
berhubungan dengan konflik seperti
sumber konflik, pihak yang menuntut,
pihak yang dapat membantu mediasi,
lokasi konflik, tingkat kerawanan
konflik dan resolusi konflik.

BAIK

4.4.3 PT BBA memiliki Tim penyelesaian
konflik. Organisasi yang terdapat pada
struktur organisasi  Tim Penyelesaian
Konflik memiliki kelengkapan SDM  dan
pengalokasian dana yang memadai.

BAIK

4.4.4 Selama masa operasionalnya, PT BBA
pernah berkonflik dengan masyarakat
setempat. Konflik tersebut dapat
diselesaikan dengan musyawarah dan
mufakat. Pada kurun waktu tiga (3)
tahun terakhir  terjadi beberapa konflik
yang bersumber pada kerusakana
tanaman warga masyarakat aibat
tergusur  oleh alat berat perusahan.
Penyelesaian konflik dilakukan secara
musyawarah mufakat  dengan ditandai
pembuatan berita acara (BA)
kesepakatan.  rangkaia proses
penyelesaian konflik sejak penuntutan
diajukan hingga tercapai kesepakat

SEDANG



KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI

tidak terdokumentasi dengan baik,
sehingga kronologis  penyelesian
konflik tersebut  tidak dapat diketahui
secara  jelas dan lengkap.

4.5 Perlindungan,
Pengembangan dan
Peningkatan
Kesejahteraan Tenaga
Kerja

4.5.1 Hubungan industrial, antara pengusaha
dengan karyawan lingkup PT BBA telah
terjalin dan dilandasi dengan peraturan
perusahaan yang telah mendapatkan
pengesahan dari  instansi berwenang.
Hubungan industrial ini telah
diimplementasikan secara keseluruhan
antara lain ditandai denga pembuatan
surat perjanjian kerja. Setiap SPK
(PKWT dan PKWTT) dilengkapi dengan
pasal atau amar  mengenai hak dan
kewajiban perusahaan serta hak dan
kewajiban pengusaha.

BAIK

4.5.2 PT BBA telah merencanakan
pengembangan kompetensi karyawan
melalui Pelatihan dan pendidikan secara
in-house training maupun
mengikutsertakan personel pada
kegiatan pelatihan yang
diselenggarakan pihak lain yang
relevan.  Karyawan yang diikutsertakan
tidak hanya terbatas pada tenaga teknis
PHPL akan tetapi menyangkut seluruh
bagian yang terdapat pada struktur
organisasi termasuk karyawan  yang
bukan merupakan tenaga teknis PHPL.
Secara kuantitatif, tingkat realisasi
peningkatan kompetensi karyawan
pada tahun 2016 sebesar  62,50%.

SEDANG

4.5.3 PT BBA telah memiliki dokumen jenjang
karir karyawan yang dimuat di
peraturan perusahaan dan SOP, namun
implementasinya belum berdasarkan
tahapan yang sesuai dengan standar
yang telah ditentukan dalam Peraturan
Perusahaan maupun standar  prosedur
oprasional. Peningkatan atau promosi
jabatan tsebagian besar tidak memallui
pentahapan  penilaian kinerja
karyawan.

SEDANG

4.5.4 PT BBA memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan  yang memuat
ketentuan-ketentuan  tentang

BAIK
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kewajiban perusahaan terhadap
peningkatan kesejahteraan karyawan.
Ketetuan tersebut secara lengkap
termuat dalam Dokumen Peraturan
Perusahan (PP) pada pasal-pasal
tertentu. Secara umum penerapan atau
realisasi dari kewajiban perusahaan
tersebut telah dilaksanakan secara
tuntas, meskipun secara kualitas  belum
seluruhnya memadai

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
1.1. Areal unit manajemen hutan

terletak dikawasan hutan
produksi

1.1.1 a. PT BBA telah memiliki dokumen legal
Pengusahaan Hutan berdasarkan SK
Menteri Kehutanan No. No SK.
389/Menhut-II/2006 tanggal 12 Juli
2006 yang dilampiri Peta Areal Kerja
IUPHHK-HA PT BBA Kabupaten
Halmahera Selatan Provinsi Maluku
Utara luas 33.880 ha skala 1:100.000
dan mengacu kepada Peta kawasan
hutan dan wilayah tertentu yang
ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di
Provinsi Maluku skala 1:250.000
(Lampiran SK Menhut No. 302/kpts-
II/2013 tanggal 1 Mei 2013) areal PT
BBA  meliputi fungsi Hutan Produksi
Terbatas (HPT) sebesar 86,53%,
Hutan Lindung sebesar 11,99% dan
Hutan Produksi Konversi (HPK)
sebesar 1,48%.

b. PT BBA telah melunasi kewajiban
Iuran Izin Usaha Pemanfaatan hasil
Hutan kayu (IIUPHHK) berdasarkan
Bukti Setor Iuran IUPHHK kepada BNI
Kantor Cabang Ternate Nomor
Rekening 7-1- 2002, sejumlah Rp.
1.221.360.000 dan Bank Mandiri
Nomor Rekening 22-8-2006 senilai -
Rp. 472.640.000,- sesuai dengan
Surat Perintah Pembayarannya
IIUPHHK PT BBA tanggal 14 Agustus
2006 dengan nomor S. 655/VI-
BIKPHH/2006 sebesar Rp
1.694.000.000.

c. Tersedia surat Izin pinjam pakai

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi
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kawasan hutan untuk kegiatan
eksplorasi tembaga dan emas  PT
Harita Multi Karya Mineral dengan SK
Menhut nomor SK. 44/Menhut-
II/2014 tanggal 13 Januari 2014, SK.
155/Menhut-II/2014 tanggal 18
Februari 2014, SK. 164/Menhut-II/2014
tanggal 18 Februari 2014 yang saat
penilikan IV tahun 2017 sudah
tidakberakhir izinnya dan
berdasarkan observasi lapangan
sudah tidak ada kegiatan
operasional.

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

2.1.1 a. Kelengkapan dan keabsahan
dokumen RKUPHHK/RKPH,
RKT/Bagan Kerja/RTT beserta
lampirannya PT BBA dipenuhi
seluruhnya.

b. Auditee telah mempunyai peta lokasi
yang tidak boleh ditebang yang
dibuat dengan prosedur yang benar
dan terbukti keberadaannya di
lapangan.

c. Peta blok/petak tebangan  RKT 2016
PT BBA telah disahkan (dicap), posisi
blok tebangan benar dan terbukti di
lapangan

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi

2.2. Adanya rencana kerja yang
sah

2.2.1 a. Dokumen Revisi RKUPHHK-HA
PT.BBA periode 2011 s/d 2020 beserta
lampirannya telah lengkap dan
disyahkan Menteri Lingkungan hidup
dan Kehutanan berdasarkan nomor
SK. 23/ UHP-1/2015 pada tanggal 10
November 2015.

b. PT.  BELA BERKAT ANUGERAH
berdasarkan SK Menteri Kehutanan
SK. 389/Menhut-II/2006 tanggal 12
Juli 2006 adalah IUPHHK pada hutan
alam dan tidak ada lokasi penyiapan
lahan untuk pembangunan Hutan
tanaman Industri.

Memenuhi

NA

3.1. Pemegang izin menjamin
bahwa semua kayu yang

3.1.1 Dokumen LHP tersedia serta telah
disahkan oleh petugas yang

Memenuhi
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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

berwenang, dokumen LHP sesuai
dengan fisik kayu, nomor batang di LHP
dapat ditemukan di lapangan

3.1.2 Kayu PT BBA yang diangkut dari TPK
hutan ke TPK Antara serta ke tujuan
pengiriman kayu lainnya dilindungi
dengan surat keterangan sahnya hasil
hutan sesuai ketentuan.

Memenuhi

3.1.3 a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada
kayu bulat PT BBA telah sesuai
dengan dokumen

b. Penandaan kayu PT BBA mempunyai
sistem yang dapat ditelusuri dan
identitas kayu/penandaan kayu bulat
diterapkan secara konsisten.

Memenuhi

Memenuhi

3.1.4 Dokumen SKSHHK TPn/TPK hutan-TPK
Antara/Logpond dan TPK
Antara/Logpong-Industri dilampiri
Daftar kayu selama periode Januari s/d
Desember 2016 tersedia dan lengkap
dan diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang yaitu Yance Tempo nomor
00109-16/PKB-R/XXXI/2016 dan Patty
Gosora nomor 00160-16/PKB-
R/XXXI/2014.

Memenuhi

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

3.2.1 a. Dokumen SPP (kelompok jenis,
volume dan tarif) periode januari-
Desember tahun 2016 PT BBA sesuai
dengan LHP yang disahkan.

b. DR dan/atau PSDH periode januari-
Desember tahun 2016 PT BBA telah
dibayarkan lunas dan sesuai dengan
dokumen SPP.

c. Tarif PSDH DR dalam SPP PT BBA
telah otomatis muncul dalam
program SIMPONI dan berdasarkan
telaah dokumen telah telah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 2014 tentang Jenis

Memenuhi

Memenuhi

Memenuhi
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dan Tarif  atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Kementerian Kehutanan.

3.3. Pengangkutan dan
perdagangan antar pulau

3.3.1 Terdapat dokumen PKAPT PT BBA
nomor : 27.02.1.00960  yang berlaku
sampai dengan tanggal 13 April 2013
dan terdapat  Surat pengajuan
perpanjangan PKAPT kepada Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota
Ternate pada tanggal 28 Maret 2016
dan surat pernyataan dari Direksi dari
Direktur Utama tanggal 3 Februari 2017
bahwa  dokumen PKAPT masih dalam
pengurusan di Dinas Perdagangan kota
Ternate.

Memenuhi

3.3.2 Kapal-kapal yang mengangkut kayu PT
BBA yaitu tongkang TB.Nelly 11/TK.Nelly
26, alat angkut tongkang Tb.Nelly
27/Tk.Nelly II berdasarkan dokumen
surat izin berlayar dari syahbandar
Babang adalahadalah kapal berbendera
Indonesia.

Memenuhi

3.4. Pemenuhan penggunaan
Tanda V-Legal

3.4.1 Dokumen SKSHHK PT BBA telah ada
logo V legal dengan nomor 003/S-
PHPL/GRS/III/2013 LPPHPL-017-IDN

Memenuhi

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 PT BBA telah mempunyai dokumen
AMDAL/DPPL/UKL- UPL yang lengkap
untuk seluruh areal kerja dan telah
disahkan dan  Proses penyusunan
dokumen lingkungan telah sesuai
ketentuan yang berlaku.

Memenuhi

4.1.2 a. Tersedia dokumen RKL dan RPL PT
BBA yang disusun mengacu pada
dokumen AMDAL yang telah
disahkan.

b. PT BBA telah melaksanakan
Pengelolaan dan pemantauan
lingkungan sesuai dengan rencana
dan dampak penting yang terjadi di
lapangan

Memenuhi

Memenuhi

5.1. Prosedur dan implementasi
K3

5.1.1 a. Tersedia pedoman/prosedur K3 dan
personel yang ditunjuk untuk

Memenuhi
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bertanggung jawab dalam
implementasi pedoman K3 (beserta
surat penunjukannya).

b. Tersedia peralatan K3 sesuai
ketentuan dan kebutuhan serta
berfungsi baik.

c. PT BBA memiliki catatan setiap
kejadian kecelakaan kerja secara
lengkap dan upaya menekan tingkat
kecelakaan kerja dalam bentuk
program K3.

Memenuhi

Memenuhi

5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga
kerja

5.2.1 Terdapat  pernyataan tertulis mengenai
kebijakan perusahaan yang
membolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja dan Hasil
wawancara dapat menyimpulkan
bahwa terdapat kebebasan berserikat
bagi pekerjaan

Memenuhi

5.2.2 PT BBA sudah memiliki Peraturan
Perusahaan tahun 2016-2018 terdiri dari
XIX Bab dan 37 pasal yang telah
disyahkan berdasarkan SK PLH Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota
Ternate No. 560/379/III/2016 tanggal 01
Maret 2016 yang ditandatangani oleh
wakil pekerja dan perusahaan berlaku
s/d 01 Maret 2018.

Memenuhi

5.2.3 Terdapat Kebijakan Perusahaan PT
BBA; Bab II Pasal 2 ayat 2.a. yang
mesyaratkan karyawan PT BBA berusia
minimal 18 tahun dan hasil wawancara
dan pengamatan lapangan tidak
terdapat karyawan dibawah umur

Memenuhi


