
 

 

Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL  
PT Wanamukti Wisesa 

 
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, 

Tangerang Selatan 15313 
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-HT :  PT WANAMUKTI WISESA 
b. SK IUPHHK-HT :  Keputusan Menteri  Kehutanan dan Perkebunan No. 275/Kpts-

II/1998 tanggal 27 Februari 1998 Jo Keputusan Menteri  
Kehutanan No. 5952/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 2002 

c. Luas Areal :  + 9.263,77 Ha  
d. Alamat Kantor Pusat :  Wisma Barito Pacific 

Jalan Letjend S. Parman Kav 62-63 Jakarta 
e. Waktu Pelaksanaan :  24 Juli – 2 Agustus 2019 

  
III. Tahapan Kegiatan : 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Koordinasi dengan Instansi 
Kehutanan 

Rabu, 24 Juli 2019 
Dinas Kehutanan  

Provinsi Jambi 
 
 
 

BPHP Wilayah IV  
Provinsi Jambi 

Tim Auditor PHPL dan 
Perwakilan Manajemen  
PT WMW diterima oleh 
perwakilan dari Dinas 
Kehutanan Provinsi Jambi. 
 
Koordinasi awal dengan 
perwakilan BPHP Wil IV 
Provinsi Jambi. 

Pertemuan Pembukaan Kamis, 25 Juli 2019 
Base Camp Sungai 

Gelumpang 

Pertemuan pembukaan 
dihadiri oleh Manajer Camp 
dan jajaran, serta staff  
PT WMW. 
Tim Auditor menyampaikan 
maksud dan tujuan Audit, 
CARs pada Sertifikasi Awal, 
serta aturan yang digunakan 
dalam Audit Penilikan I. 
Tim Auditor meminta surat 
tugas representative dari  
PT KMS untuk Audit 
Penilikan I. Tim Auditor 
menyampaikan akan 
menjaga kerahasiaan 
informasi PT WMW. 

http://www.global-resource.co.id/
mailto:info@global-resource.co.id


 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Verifikasi Dokumen Kamis – Rabu,  
25 – 31 Juli 2019 

Verifikasi Dokumen milik PT 
WMW untuk memenuhi 
semua indikator dan kriteria 
dari Aspek Prasyarat, 
Produksi, Ekologi, Sosial dan 
VLK sesuai dengan Lampiran 
1.2 dan 2.1 Perdirjen PHPL 
No. P.14 tahun 2016. 

Observasi Lapangan Jumat – Selasa, 
26 – 30 Juli 2019 

Melakukan observasi 
kondisi lapangan PT WMW  
terkait semua indikator dan 
kriteria dari Aspek 
Prasyarat, Produksi, Ekologi, 
Sosial dan VLK sesuai 
dengan Lampiran 1.2 dan 2.1 
Perdirjen PHPL No. P.14 
tahun 2016. 

Pertemuan Penutup Rabu, 31 Juli 2019 
Base Camp Sungai 

Gelumpang 

Pertemuan penutup dihadiri 
oleh MR, Manager Camp 
dan Staff PT WMW. 
Tim Auditor menyampaikan 
hasil temuan terkait 
verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan. 
MR menandatangani 
Lembar Audit Lapangan 
Penilikan I PHPL. 

Koordinasi Dengan Instansi 
Kehutanan 

Kamis, 1 Agustus 2019  
Kantor Dinas Kehutanan 

Provinsi Jambi 
 
 
 
 
 
 
 

Kantor BPHP Wil IV Provinsi 
Jambi 

Penyampaian hasil 
verifikasi 
dokumen dan observasi 
lapangan PT WMW 
kepada Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi yang 
diterima oleh perwakilan 
dari Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi. 
 
Tim Auditor PHPL dan 
Perwakilan Manajemen  
PT WMW diterima oleh 
wakil dari BPHP Wil IV 
Provinsi Jambi. Tim 
auditor menyampaikan 
hasil verifikasi dokumen 
dan observasi lapangan. 

Pengambilan Keputusan Senin, 19 Agustus  
Ruang Meeting Kantor 

LPPHPL PT GRS 

a. PT WMW dinyatakan 
lulus dengan predikat 
SEDANG berdasarkan 



 

 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Rapat Pengambilan 
Keputusan Hasil 
Penilikan I Penilaian 
Kinerja PHPL sesuai 
Lampiran 1.2 dan 2.1 
Perdirjen  PHPL No. 
P.14/PHPL/SET/4/2016. 

b. Menerbitkan SK  
Keputusan Hasil 
Penilikan I Penilaian 
Kinerja PHPL  
PT WMW 2019. 

 
 

IV. Resume Hasil Penilikan I Penilaian Kinerja PHPL PT WMW : 
 

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 IUPHHK HTI PT Wanamukti Wisesa 
memiliki bukti ijin dan legalitas dalam 
operasionalnya meliputi akta pendirian 
perusahaan dan perubahan terakhir No. 
30 tanggal 08 Maret 2019 notaris Jimmy 
Tanal, SH, M Kn; SK IUPHHK-HTI dan 
dokumen perizinan lainnya serta 
dokumen perencanaan (RKUPHHK-HTI 
dan RKTUPHHK-HTI) beserta peta 
lampirannya.   Buku Laporan Tata Batas 
lengkap berisi lampiran antara lain: 
1. Pedoman Tata Batas, Pernyataan No. 

1000/PB/1999 tanggal 10 Juni 1999  
2. Instruksi Kerja Tata Batas 

No.84/VIII/KP-4.2.1/HPH/1999 tanggal 
19 Agustus 1999  

3. Berita Acara Pelaksanaan Batas 
Sendiri/Persekutuan (BATB) Areal 
Kerja HPHTI Transmigrasi PT WW – 
PT IFA Provinsi Daerah Tingkat I 
Jambi.  

4. Berita Acara Persetujuan Hasil 
Penataan Batas Areal Kerja HPHTI PT 
WW – PT IFA di Provinsi Daerah 
Tingkat I Jambi. 

5. Peta Kerja Tata Batas Persekutuan 
Areal Kerja HPHTI Transmigrasi PT 
Wana Mukti Wisesa PT IFA 

Baik 



 

 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Kabupaten Dati II Bungo Tebo 
Propinsi Dati I Jambi Skala 1:50.000 

1.1.2 IUPHHK HTI PT Wanamukti Wisesa 
sudah menyelesaikan tata batas 
arealnya 100 % (temu gelang) dan 
dibuktikan adanya SK Penetapan Batas 
dari Menteri Kehutanan sesuai dengan 
SK Penetapan Batas HPHTI PT WW 
No.5952/Kpts-II/2002 tanggal 10 Juni 
2002 dengan Panjang Batas 58.822 m 
atau seluas 9.263,77 Ha di Provinsi 
Jambi.   

Baik 

1.1.3 IUPHHK HTI PT WW telah 
melaksanakan dan menyelesaikan tata 
batas areal kerjanya dan memperoleh 
pengakuan dari sebagian para pihak.  
Hal ini dibuktikan Berita Acara Tata 
Batas (BATB) yang telah ditanda tangan 
oleh para pihak.  Di lapangan masih 
terdapat konflik yang ditunjukkan 
adanya bukti perusakan atau pencurian 
tanda batas, aktifitas masyarakat di 
dalam areal dengan berladang, 
berkebun dan menetap merupakan 
bukti bahwa masih terdapat konflik 
terhadap batas dan eksistensi areal 
kerja dan pengakuan yang belum 
sepenuhnya diperoleh dari para pihak 
tersebut.  Upaya penyelesaian konflik 
yang dilakukan pemegang izin melalui 
pendekatan persuasif dengan 
musyawarah dan mufakad dengan 
melibatkan pihak terkait sejauh ini 
belum efektif. 

Sedang 

1.1.4 Berdasarkan hasil overlay antara peta 
areal kerja PT WW (Lampiran SK 
Menteri Kehutanan No. 5952/Kpts-
II/2002 tanggal 10 Juni 2002 dengan 
Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi 
Tahun 2014, diketahui seluruh areal 
kerja PT WW  berada pada fungsi Hutan 
Produksi Tetap dan belum ada  
perubahan fungsi kawasan. 

Not 
Applicable 

(NA) 

1.1.5 Di dalam areal IUPHHK HTI PT WW 
terdapat lokasi transmigrasi yang sudah 
menjadi desa definitif yaitu Desa Sungai 

Buruk 



 

 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Karang dengan luas 3,99 km2 atau 
kurang lebih 400 Ha, selain itu di dalam 
areal PT WW terdapat beberapa 
aktifitas perladangan atau perkebunan 
masyarakat yang tidak memiliki ijin atau 
perladangan liar.  Belum ditemukan 
bukti bahwa PT WW telah melaporkan 
penggunaan kawasan di luar sektor 
kehutanan kepada instansi terkait. 

1.2 Komitmen pemegang 
izin   

1.2.1 IUPHHK PT WW telah memiliki Visi Misi 
yang ditetapkan oleh Direktur Utama 
IUPHHK – HTI PT WW melalui 
Keputusan No. 01/DIR-WW/I/2017 
tanggal 23 Januari 2017. Visi misi 
tersebut telah sesuai dengan kerangka 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 

Baik 

1.2.2 Berdasarkan verifikasi dokumen dan 
hasil kunjungan lapang diketahui PT 
WW telah melaksanakan Sosialisasi visi 
dan misi perusahaan pada internal 
karyawan (level pemegang izin) baik 
secara formal maupun secara infomal, 
pada karyawan borongan, dan 
masyarakat disekitar areal kerja 
IUPHHK –HTI PT WW.  Sosialisasi juga 
dilakukan dengan pembuatan dan 
pemasangan poster di berbagai lokasi 
perusahaan. 

Baik 

1.2.3 IUPHHK – HTI PT WW belum secara 
keseluruhan merealisasikan visi misi 
dan tujuan perusahaan sesuai PHPL 
karena masih banyak kegiatan belum 
tercapai atau belum dilaksanakan.  
Diantaranya sosialisasi keberadaan 
kawasan lindung ke masyarakat desa 
sekitar belum dilakukan, kegiatan 
penanaman sebagian belum sesuai 
dengan dokumen rencana, penanaman 
tanaman kehidupan belum dilakukan 
serta alokasi dana kurang proporsional 
dan tidak sesuai tata waktu. 

Sedang 

1.3 Jumlah dan kecukupan 
tenaga profesional 
bidang kehutanan pada 
seluruh tingkatan untuk 
mendukung 

1.3.1 Keberadaan tenaga profesional bidang 
kehutanan berupa sarjana kehutanan 
dan sarjana pertanian sebagian sudah 
memenuhi kebutuhan masing-masing 
bagian.  

Buruk 



 

 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
pemanfaatan 
implementasi 
penelitian, pendidikan 
dan latihan.  

Sedangkan Keberadaan GANIS-PHPL 
belum memenuhi ketentuan Dirjen 
PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang 
dipersyaratkan.  IUPHHK HTI PT WW 
tidak memiliki Ganis PHPL NENHUT dan 
PKB-R.  Pada saat ini sampai dengan 
beberapa tahun yang akan datang PT 
WW tidak membutuhkan Ganis PKB 
karena belum ada pemanenan kayu, 
tetapi melakukan penyadapan getah 
karet yang merupakan produk ikutan. 

1.3.2 IUPHHK HTI PT WW memiliki komitmen 
dalam upaya peningkatan kompetensi 
sesuai kebutuhannya pada saat ini.  
Realisasi peningkatan kompetensi SDM 
PT WW untuk periode 12 bulan terakhir 
adalah 118,73 % dari rencana yang 
ditetapkan.  Pada saat ini ada 
kebutuhan tenaga sadap yang cukup 
banyak karena pohon karet sudah 
berproduksi, selain itu minat 
masyarakat sekitar untuk menjadi 
tenaga penyadap juga tinggi.  Hal ini 
menyebabkan peserta pelatihan 
Tapper/Sadap melebihi dari yang 
direncanakan. 

Baik 

1.3.3 PT WMW telah memiliki dokumen 
ketenagakerjaan, namun belum 
seluruhnya lengkap sesuai ketentuan. 

Sedang 

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 IUPHHK PT WW memiliki struktur 
organisasi dan job deskripsi yang sesuai 
dengan kerangka PHPL yaitu tersedia 
unit kerja/bagian/departemen yang 
bertanggung jawab menjamin 
terlaksananya kelestarian fungsi 
produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. 
Hubungan kerja unit kerja perencanaan 
dengan unit-unit kerja lapangan yang 
lain sebagian besar berjalan 
sebagaimana mestinya. 

Baik 

1.4.2 Perangkat untuk SIM yang dimiliki oleh 
IUPHHK HTI PT WW sudah 
menggunakan tehnologi terkini yang 
memungkinkan komunikasi dan 
informasi manajemen menjadi lancar. 
SIM yang dimiliki terdiri dari perangkat 

Baik 



 

 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
keras dan perangkat lunak.  Dan 
dioperasikan oleh tenaga pelaksana 
SIM yang sesuai dengan kapasitas dan 
kompetensi yang diperlukan. 

1.4.3 IUPHHK HTI PT WW telah memiliki SPI 
yang membantu manajemen dalam 
melakukan internal audit.  Dalam 
setahun terakhir SPI telah 
melaksanakan pengawasan internal 
dan membuat laporan atas hasil 
pengawasan namun SPI belum berjalan 
efektif dalam mengontrol seluruh 
tahapan kegiatan pengusahaan hutan 
tanaman karena masih ada bidang 
penting yang belum dilakukan 
pengawasan misalnya terkait dengan 
penyadapan getah  

Sedang 

1.4.4 Dokumen monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan belum tersaji dengan baik.  
Hasil temuan dari tim SPI telah 
ditindaklanjuti oleh manajemen dan 
kemudian disusun dalam sebuah 
laporan.  Berdasarkan hasil kunjungan 
lapangan temuan SPI belum 
dilaksanakan secara konsisten.  Selain 
itu tindakan pencegahan agar tidak 
terjadi kesalahan yang sama pada masa-
masa berikutnya belum efektif hasilnya, 
karena belum meliputi keseluruhan 
aspek yang seharusnya diperbaiki 

Sedang 

1.5 Persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa 
paksaan (PADIATAPA)  

1.5.1 IUPHHK HTI PT WW belum melakukan 
sosialisasi kegiatan RKT kepada 
masyarakat yang ada di sekitar areal 
kerjanya.  Persetujuan RKT hanya 
diketahui dan disetujui oleh Instansi 
terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan 
Propinsi Jambi. 

Buruk 

1.5.2 Tata batas areal kerja IUPHHK PT WW 
telah selesai dan memperoleh 
pengukuhan dari Menteri Kehutanan.  
Proses pelaksanaan tata batas areal 
didahului dengan konsultasi public yang 
melibatkan para pihak termasuk 
masyarakat di sekitar perusahaan dan 
pada setiap tahap pelaksanaan 
dilapangan juga diikuti oleh masyarakat 

Baik 



 

 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
dan pihak yang berkepentingan.  Hasil 
tata batas adalah wujud persetujuan 
para pihak dalam rangka member 
kepastian areal yang berarti juga 
pengakuan keberadaan IUPHHK HTI  
PT WW. 

1.5.3 Penyusunan program CSR di IUPHHK PT 
WW sebagian masih berdasarkan 
inisiatif sendiri, hanya sebagian yang 
merupakan respon terhadap keinginan 
masyarakat yang dibuat berdasarkan 
proposal yang masuk.  Pelibatan 
masyarakat dalam penyusunan CSR 
masih minim karena hanya dengan 
menangkap aspirasi tokoh masyarakat 
atau aparat desa dan tidak melibatkan 
masyarakat secara umum. 

Sedang 

1.5.4 Pengalokasian kawasan lindung di 
IUPHHK PT WW mendasarkan pada 
RKUPHHK yang merupakan dokumen 
rencana jangka panjang operasional 
perusahaan.  Kawasan lindung juga 
ditetapkan oleh manajemen melalui SK 
Direktur.  Keberadaan kawasan lindung 
pernah disosialisasikan ke masyarakat 
sekitar dan dalam bentuk pemasangan 
papan informasi serta himbauan dan 
larangan.  Namun belum memperoleh 
persetujuan semua anggota atau 
kelompok masyarakat terbukti masih 
banyaknya kawasan lindung yang 
dirambah dan dijadikan perladangan 
liar dan tanpa ijin.  Masyarakat belum 
mengetahui manfaat kawasan lindung. 

Sedang 

2 PRODUKSI 

2.1 Penataan areal kerja 
jangka panjang dalam 
pengelolaan hutan 
lestari  

2.1.1 PT WMW telah mempunyai RKUPHHK 
yang disusun berdasarkan Deliniasi 
Mikro dan telah disahkan oleh pejabat 
yang berwenang, serta tidak ada 
kewajiban pemenuhan RKU. 

Baik 

2.1.2 PT WMW telah melakukan 
implementasi penataan areal kerja 
untuk RKT 2019 sesuai dengan RKU, 
tetapi terdapat perbedaan penamaan 
petak kerja dan tidak terdapat patok 
blok/tahun tanam. 

Sedang  



 

 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
2.1.3 PT WMW telah melakukan sebagian 

pemeliharaan batas RKT dan blok, serta 
papan nama di lapangan. Papan nama 
blok dan RKT sebagian terlihat jelas di 
lapangan. 

Sedang  

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

2.2.1 PT WMW telah memiliki data deliniasii 
mikro dan dilengkapi dengan peta 
pendukungnya. 

Baik  

2.2.2 PT WMW telah memiliki plot PSP dan 
melakukan analisis pengukuran 
pertambahan diameter. 

Baik  

2.2.3 PT WMW belum memiliki target 
tebangan tahunan untuk periode 2019, 
sehingga verifier ini tidak dapat 
diterapkan (Not applicable/NA). 

NA 

2.3 Pelaksanaan penerapan 
tahapan 
sistemsilvikultur untuk 
menjamin regenerasi 
hutan.  

2.3.1 PT WMW merupakan hutan tanah 
kering dan telah memiliki SOP sesuai 
dengan tahapan sistem silvikultur THPB 
yang tercantum di dalam P.9/2009. 

Baik  

2.3.2 Pada tahun 2018/2019 SOP Sistem 
Silvikultur terimplementasi sebagian 
oleh PT WMW. Tahapan sistem 
silvikultur THPB yang belum terlaksana 
dengan baik adalah Penataan Areal 
Kerja (PAK). 

Sedang  

2.3.3 Saat penilikan I belum ada tanaman 
karet yang masak tebang sehingga 
verifier ini tidak dapat dinilai (Not 
Applicable). 

NA 

2.3.4 PT WMW memiliki tanaman karet 
sebanyak 1.746.386 batang dengan 
tingkat keberhasilan penanaman adalah 
97,71%. 

Baik  

2.4 Ketersediaan dan 
penerapan teknologi 
ramah lingkungan 
untuk pemanfaatan 
hutan  

2.4.1 PT WMW memiliki SOP pemanenan 
ramah lingkungan tetapi belum 
mencakup seluruh aspek RIL yang 
belum adalah tahapan paska 
pemanenan. 

Sedang  

2.4.2 PT WMW melakukan penerapan 
teknologi ramah lingkungan pada 3 
tahapan kegiatan pemanenan hasil 
yaitu kegiatan pengelolaan tanaman 
karet, pemeliharaan & K3, paska 
pemanenan 

Baik  

2.4.3 PT WMW belum melakukan tebangan 
dari tahun 2019 sehingga faktor 

NA 



 

 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
eksploitasi tidak dapat diukur, maka 
verifier ini Not Applicable/NA. 

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

2.5.1 PT WMW telah memiliki RKT 2019 dan 
telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang tetapi isinya belum sesuai 
dengan RKU 2010-2019. 

Sedang  

2.5.2 PT WMW memiliki peta kerja RKT 2019 
yang di dalamnya menggambarkan area 
yang boleh ditebang dan kawasan 
lindung, isinya sesuai dengan RKT 2019 
serta masih berada di  dalam area RKU 
2010-2019 serta telah ditandatangani 
oleh pejabat yang berwenang. 

Baik  

2.5.3 PT WMW telah mengimplementasikan 
peta kerja di lapangan berupa 
penandaan RKT, blok, areal makam, 
tetapi tidak terdapat batas jelas untuk 
batas KPPN dan sempadan sungai. 

Sedang  

2.5.4 PT WMW pada tahun 2019 tidak 
melakukan penebangan sehingga 
kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis 
dan volume dengan RKT tidak dapat 
diverifikasi atau Not Applicable. 

NA 

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 Kondisi finansial PT WMW Tahun 2018 
adalah nilai likuiditas sebesar 658,8%; 
nilai solvabilitas sebesar 578,6% dan nilai 
rentabilitas negatif sebesar 58,7% 
dengan opini yaitu wajar tanpa 
pengecualian. 

Sedang 

2.6.2 Realisasi alokasi dana pengusahaan 
hutan PT WMW tahun 2018 sebesar 
46,78% atau <59%. 

Buruk  

2.6.3 Simpangan alokasi dana pengusahaan 
hutan PT WMW 2018 yaitu 53,22% atau 
>50%. 

Buruk  

2.6.4 Realisasi pendanaan kegiatan 
pengusahaan hutan PT WMW untuk 
tahun 2018 lancar tetapi tidak sesuai 
dengan tata waktu. 

Sedang  

2.6.5 Realisasi kegiatan penanaman oleh PT 
Wanamukti Wisesa 2018 dilakukan 80% 
lebih tetapi belum seluruhnya. 

Sedang  

2.6.6 Realisasi fisik penanaman yang 
dilakukan oleh PT WMW 2018 belum 
seluruhnya atau berada di kisaran 50-
70%. 

Sedang  



 

 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
3 EKOLOGI 

3.1 Keberadaan, 
kemantapan dan 
kondisi kawasan 
dilindungi pada setiap 
tipe  hutan  

3.1.1 PT Wanamukti Wisesa telah 
menetapkan jenis kawasan lindung 
yang tertuang dalam RKUPHHK-HT 
Periode Tahun 2010 – 2019, pengesahan 
19 Agustus 2010, antara lain: Sempadan 
Sungai, Kelerengan > 15 %, dan KPPN. 
Berdasarkan verifikasi dokumen, 
wawancara dan verifikasi lapangan, 
kondisi kawasan lindung dimaksud 
sebagian diklaim masyarakat dan 
terdapat aktifitas masyarakat berupa 
penanaman sawit dan karet. Dengan 
demikian, kondisi kawasan lindung PT 
WW belum seluruhnya sesuai dengan 
kondisi biofisiknya 

Sedang 

3.1.2 PT Wanamukti Wisesa telah melakukan 
sebagian batas kawasan lindung yaitu 
pada sebagian batas Sempadan Sungai 
dan sebagian batas KPPN. Pada kurun 
waktu satu tahun terakhir tidak ada 
penambahan penandaan batas baru  
KL. Prestasi penandaan batas KL PT 
WW sepanjang 50.120 m dari total 
panjang 77.108 m atau sebesar 65 %. 
Tanda batas KL PT WW tidak 
seluruhnya terlihat jelas. 

Sedang 

3.1.3 Berdasarkan hasil delineasi penampalan 
peta citra Penafsiran Citra Landsat 8 Oli 
Path Row Komposit 654 tanggal 22 
Desember 2017 dengan peta kawasan 
lindung PT WW, diketahui kondisi 
kawasan lindung PT WW sebesar  653 
ha dari total luas kawasan lindung 982 
ha atau sebesar 66,50 %. 

Sedang 

3.1.4 Kawasan lindung PT WW telah 
mendapat pengakuan dari para pihak, 
antara lain: Pemerintah pusat 
(pengesahan UKL dan UPL tahun 1997, 
RKUPHHK-HT tahun 2010) dan daerah 
(pengesahan RKTUPHHK tahun 201), 
masyarakat sekitar (50 %), dan 
karyawan perusahaan (50 %). Dengan 
demikian, secara keseluruhan 
pengakuan para pihak terhadap 
kawasan lindung PT WW sebesar ((100 

Baik 
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% + 50 % + 50 %) : 3 = 66,67 %. 

3.1.5 PT Wanamukti Wisesa telah 
melaksanakan dan membuat laporan 
pengelolaan kawasan lindung untuk 
sebagian Sempadan Sungai dan 
sebagian KPPN. PT Wanamukti Wisesa 
belum melaksanakan kegiatan 
pengelolaan lindung untuk Kelerengan 
> 15 %. Dengan demikian PT WW hanya 
melaksanakan sebagian pengelolaan 
kawasan lindung hasil tata ruang areal. 

Sedang 

3.2 Perlindungan dan 
pengamanan hutan  

3.2.1 PT Wanamukti Wisesa memiliki 
prosedur perlindungan gangguan hutan 
yang mencakup seluruh potensi dan 
atau jenis gangguan yang ada yang 
tercantum dalam RKUPHHK-HTI. 
Cakupan prosedur dimaksud antara 
lain: pengendalian hama dan penyakit 
di pembibitan dan di kebun; 
penanganan keamanan hutan dari 
perambahan, pencurian, dan 
kebakaran. 

Baik 

3.2.2 PT Wanamukti Wisesa memiliki sarpras 
perlindungan gangguan hutan yang 
mencakup, antara lain: (1) Pengendalian 
hama dan penyakit tanaman, (2) 
Penanganan kebakaran hutan dan 
lahan, (3) Satuan pengamanan. Secara 
keseluruhan, jenis sarpras dimaksud 
sudah sesuai ketentuan, tetapi fungsi 
sarpras belum seluruhnya sesuai/tidak 
berfungsi baik. 

Sedang 

3.2.3 PT Wanamukti Wisesa memiliki SDM 
perlindungan hutan yang mencakup 
antara lain: (1) Pengendalian hama dan 
penyakit tanaman, (2) Satuan 
pengamanan, dan (3) pengamanan 
kebakaran hutan dan lahan. 
Berdasarkan verifikasi dokumen, 
wawancara, dan verifikasi lapangan 
diketahui bahwa SDM dimaksud 
memiliki jumlah yang cukup memadai, 
tetapi kualifikasi belum seluruhnya 
memadai. 

Sedang 

3.2.4 PT Wanamukti Wisesa telah 
melaksanakan kegiatan perlindungan 

Baik 
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gangguan hutan untuk seluruh potensi 
dan atau jenis gangguan yang ada, 
antara lain: hama penyakit tanaman (di 
persemaina dan di lahan), perambahan, 
pencurian, dan kebakaran. Kegiatan 
perlindungan gangguan hutan tersebut 
telah diimplementasikan melalui 
kegiatan preemtif, preventif, dan 
represif. 

3.3 Pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan iar  

3.3.1 PT Wanamukti Wisesa telah memiliki 
prosedur pengelolaan dan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air, yaitu 
Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan 
Dampak Terhadap Tanah dan Air., 
Nomor : WMW-SOP-3.DIR-4-ED-01, 
tanggal : 20 Februari 2018. Prosedur 
dimaksud  telah mencakup seluruh 
dampak terhadap tanah dan air yang 
tertuang dalam dokumen UKL-UPL 
HPHTI-Trans PT WW Tahun 1997 antara 
lain : kesuburan tanah, erosi, 
sedimentasi, kualitas air, dan debit air 

Baik 

3.3.2 PT Wanamukti Wisesa memiliki sarana 
pengelolaan dan pemantauan dampak 
terhadap tanah dan air yang tertuang 
dalam Laporan Sarana dan Prasarana 
Pengelolaan dan Pemantauan Tanah 
dan Air Tahun 2019. Berdasarkan 
wawancara dan verifikasi lapangan, 
jumlah sarana dimaksud tidak 
semuanya sesuai ketentuan. Sarana 
yang ada dapat berfungsi baik. 

Sedang 

3.3.3 PT Wanamukti Wisesa memiliki 
personil/SDM yang mendukung 
kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan yang masuk dalam 
Departemen Environment, di bawah 
Divisi Safety Helath dan Environment 
(SHE). Namun, jabatan Environment 
Assistant masih kosong. PT Wanamukti 
Wisesa juga memiliki SDM berkualifikasi 
Ganis Binhut sebanyak 3 (tiga) orang. 
Dengan demikian, PT WW memiliki 
personil SDM dimaksud dengan 
kualifikasi memadasi, namun jumlahnya 
belum cukup. 

Sedang 
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3.3.4 PT Wanamukti Wisesa memiliki rencana 

pengelolaan dampak terhadap tanah 
dan air yang tertuang dalam dokumen 
UKL dan UPL HPHTI-Trans PT WW 
tahun 1997. Berdasarkan verifikasi 
dokumen, verifikasi lapangan dan 
wawancara diketahui bahwa rencana 
dimaksud telah diimplementasikan 
semuanya. 

Baik 

3.3.5 PT Wanamukti Wisesa memiliki rencana 
pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air yang tertuang dalam dokumen 
UKL dan UPL HPHTI-Trans PT WW 
tahun 1997. Berdasarkan verifikasi 
dokumen, verifikasi lapangan dan 
wawancara diketahui bahwa rencana 
dimaksud telah diimplementasikan 
semuanya. 

Baik 

3.3.6 Berdasarkan verifikasi dokumen 
laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 
II tahun 2018 dan berdasarkan verifikasi 
lapangan serta wawancara diketahui 
bahwa PT WW telah melaksanakan 
beberapa kegiatan pemantauan 
dampak, antara lain: kesuburan tanah, 
pemantauan erosi tanah, pemantauan 
debit air sungai, pemantauan kualitas 
air sungai, uji kesuburan tanah, dan 
debit air, dan pemantauan kualitas air 
bawah tanah. Berdasarkan hasil 
pemantauan, tidak ada hasil yang 
mengindikasikan terjadinya dampak 
besar dan penting akibat kegiatan 
opersional PT WW. PT Wanamukti 
Wisesa meminimalisir dampak dengan 
melakukan penyiapan lahan dengan 
teknik RIL. 

Baik 

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

3.4.1 PT Wanamukti Wisesa memiliki 
prosedur identifikasi flora dan fauna 
dilindungi yang tertuang dalam 
Prosedur Identifikasi Flora Fauna 
Dilindungi, Endemik dan Terancam 
Punah, Nomor : PRO/HO-P/CCD/03, 
Revisi : 1, Tanggal : 02 Mei 2018. 
Prosedur telah menguraikan langkah-
langkah identifikasi flora dan fauna 

Sedang 
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(mamalia, burung, herpetofauna) 
termasuk didalamnya mengkonfirmasi 
status perlindungan berdasarkan PP 
No. 7 Tahun 1999, CITES, dan IUCN. 
Prosedur masih masih dibuat secara 
umum tidak spesifik untuk masing-
masing jenis. 

3.4.2 PT Wanamukti Wisesa telah 
mengimplementasikan kegiatan 
identifikasi flora dan fauna dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di 
arealnya. Kegiatan implementasi 
dimaksud tertuang dalam dokumen, 
antara lain: UKL dan UPL HPHTI-Trans 
PT WW tahun 1997, Laporan Hasil 
Deliiniasi Mikro tahun 2008, Laporan 
HCVF tahun 2015, dan Laporan 
Pelaksanaan UKL dan UPL Semester II 
Tahun 2018. 

Baik 

3.5 Pengelolaan flora 
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 

3.5.1 PT Wanamukti Wisesa memiliki 
prosedur pengelolaan flora dilindungi 
yaitu Prosedur Pengelolaan Flora Fauna 
Dilindungi, Endemik & Terancam Punah, 
Nomor : PRO/HO-P/CCD/04, Revisi : 1, 
Tanggal 2 Mei 2018. Prosedur dimaksud 
menguraikan terkait : kriteria, 
pelestarian, pengelolaan In Situ, 
Pengelolaan Ex Situ, dan Penyelamatan 
jenis. Prosedur yang dibuat masih 
bersifat umum, belum secara spesifik 
untuk pengelolaan flora yang yang 
masuk 
dilindungi/langka/jarang/terancam 
punah/endemik di areal PT WW. 

Sedang 

3.5.2 PT Wanamukti Wisesa telah 
melaksanakan kegiatan pengelolaan 
flora berdasarkan rencana pengelolaan 
jenis tumbuhan dilindungi yan tertuang 
dalam Dokumen UKL dan UPL HPHTI-
Trans PT WMW tahun 1997. Akan tetapi 
kegiatan pengelolaan flora belum 
dilaksanakan seluruhnya. 

Sedang 

3.5.3 Berdasarkan verifikasi lapangan dan 
wawancara Satpam, di areal PT WW 
masih terdapat kegiatan perambahan 

Sedang 
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masyarakat. Perambahan dimaksud 
berpotensi menyebabkan spesies flora 
dilindungi di areal PT WW terganggu 
keberadaannya. 

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 Wanamukti Wisesa memiliki 
prosedur pengelolaan fauna dilindungi 
yaitu Prosedur Pengelolaan Fauna 
Dilindungi, Endemik & Terancam Punah, 
Nomor : PRO/HO-P/CCD/04, Revisi : 1, 
Tanggal 2 Mei 2018. Prosedur dimaksud 
menguraikan terkait : kriteria, 
pelestarian, pengelolaan In Situ, 
pengelolaan Ex Situ, dan Penyelamatan 
jenis. Prosedur yang dibuat masih 
bersifat umum, belum secara spesifik 
untuk pengelolaan masing-masing jenis 
fauna dilindungi yang ada di areal PT 
WW. 

Sedang 

3.6.2 PT Wanamukti Wisesa telah 
melaksanakan kegiatan pengelolaan 
fauna berdasarkan rencana yang 
tertuang dalam Dokumen UKL dan UPL 
HPHTI-Trans PT WMW tahun 1997. 
Kegiatan pengelolaan fauna yang 
dilakukan belum mencakup seluruhnya. 

Sedang 

3.6.3 Berdasarkan verifikasi lapangan dan 
wawancara Satpam, di areal PT WW 
masih terdapat kegiatan perambahan 
yang dapat menyebabkan penurunan 
populasi spesies fauna. Selain itu di 
areal PT WW juga masih sering ditemui 
orang sedang berburu burung yang 
berpotensi mengakibatkan populasi 
spesies burung dilindungi menurun 
jumlahnya. PT Wanamukti Wisesa telah 
berupaya untuk meminimalisir 
gangguan spesies fauna dengan 
melakukan patroli rutin dan melakukan 
upaya preventif maupun represif 
terhadap pelaku perburuan. 

Sedang 

4 SOSIAL 

4.1 Kejelasan deliniasi 
kawasan operasional 
perusahaan/pemegang 
izin dengan kawasan 
masyarakat hukum adat 

4.1.1 Pada PT WMW telah tersedia dokumen 
perencanaan pengelolaan SDH yang 
lengkap (jangka panjang dan jangka 
pendek). 

Baik  

4.1.2 Terdapat mekanisme penataan Sedang  
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dan/atau masyarakat 
setempat  

batas/rekonstruksi batas kawasan 
secara partisipatif dan penyelesaian 
konflik yang diketahui para pihak. 

4.1.3 PT WMW  telah memiliki mekanisme 
mengenai pengakuan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfaatan SDH, namun 
tidak lengkap dan tidak jelas. 

Sedang  

4.1.4 PT WMW  telah melakukan identifikasi 
dan inventarisasi mengenai  
keberadaan  kebun  masyarakat di 
dalam areal kerja. Pendataan dan 
informasi disajikan berdasarkan tahun 
RKT dilengkapi dengan peta serta 
berita acara hasil pengukuran lahan 
yang diketahui oleh pemilik lahan, 
namun tidak diatur penandaan 
lapangan. 

Sedang  

4.1.5 Masih terdapat konflik penguasaan dan 
penggunaan lahan oleh masyarakat, 
namun baru teridentifikasi sebagian 
(belum keseluruhan) dan menunjukkan 
proses konflik dapat dikelola. 

Sedang  

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

4.2.1 PT  WMW memiliki dokumen 
menyangkut tanggung jawab sosial 
perusahaan kepada masyarakat yang 
sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku, namun kurang lengkap. 

Sedang  

4.2.2 PT WMW memiliki mekanisme tentang 
pemenuhan kewajiban sosial 
pemegang izin terhadap masyarakat. 
Namum keberadaan mekanisme yang 
tersedia belum lengkap, menyeluruh 
dan dapat ditelusuri terhadap 
bidang/aspek yang dimandatkan dalam 
SK IUPHHK-HTI. 

Sedang  

4.2.3 PT WMW telah melakukan Sosialisasi 
kepada masyarakat yang berada di 
sekitar areal kerja baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Secara 
langsung dilakukan dengan pertemuan 
dalam bentuk forum, sedangkan secara 
tidak langsung melalui perangkat 
organisasi dan fungsi kehumasan. 

Sedang  

4.2.4 PT WMW telah merealisasikan dan Sedang  



 

 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
terdapat sebagian bukti pemenuhan 
tanggung jawab sosial terhadap 
masyarakat. Sebagian bukti realisasi 
sesuai dengan dokumen perencanaan 
terkait, terlaporkan dan dapat 
ditelusuri. 

4.2.5 Tersedia laporan / dokumen 
pelaksanaan tanggung jawab sosial 
kepada masyarakat, namun belum 
terstruktur, sistematis dan tidak 
lengkap. 

Sedang  

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

4.3.1 PT WMW memiliki data dan informasi 
mengenai masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat yang 
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh 
aktivitas pengelolaan SDH. 

Baik  

4.3.2 Terdapat mekanisme yang legal 
mengenai peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat yang 
berbasis hutan, namun belum lengkap. 

Sedang  

4.3.3 Terdapat dokumen rencana pemegang 
izin mengenai kegiatan peningkatan 
peran serta dan aktivitas ekonomi 
masyarakat, namun belum lengkap dan 
jelas. 

Sedang  

4.3.4 Terdapat bukti implementasi sebagian 
(<50%) kegiatan peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat oleh pemegang izin. 

Sedang  

4.3.5 PT WMW  memiliki bukti 
dokumen/laporan mengenai 
pelaksanaan distribusi manfaat kepada 
para pihak, namun belum  lengkap dan 
tidak  terdokumentasi dengan baik. 

Sedang  

4.4 Keberadaan mekanisme 
resolusi konflik yang 
handal  

4.4.1 PT WMW telah memilki mekanisme 
resolusi konflik yang dibangun dan 
dikembangkan dengan jelas dan 
implementatif namun belum lengkap. 

Sedang  

4.4.2 Norma terhadap keberadan konflik dan 
ketersediaan peta konflik di PT WMW 
belum terstruktur, tertata dan 
tersistematis. Dari aspek presentasi 
prosedural pelaksanaan dan pelaporan 
hasil sudah cukup memadai, namun 
masih perlu kelengkapan yang lebih 

Sedang  
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komplit dengan tetap mengacu pada 
Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi 
No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 

4.4.3 PT WMW memiliki organisasi 
penyelesaian konflik dan sumberdaya 
manusia dan pendanaan yang cukup. 

Sedang  

4.4.4 PT WMW telah memiliki sumber 
informasi terkait penanganan  
penyelesaian konflik/ permasalahan 
dengan masyarakat melalui perangkat 
yang telah tersedia namun laporan 
tidak diupdate secara periodic. 

Sedang  

4.5 Perlindungan, 
Pengembangan dan 
Peningkatan 
Kesejahteraan Tenaga 
Kerja  

4.5.1 Telah terdapat hubungan industrial 
antara pengusaha                     (PT WMW)  
dengan para pekerja  berdasar 
Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2017. 
Sebagian besar hubungan industrial 
telah dilaksanakan dan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

Baik  

4.5.2 Telah terdapat hubungan industrial 
antara pengusaha                     (PT WMW)  
dengan para pekerja  berdasar 
Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2017. 
Sebagian besar hubungan industrial 
telah dilaksanakan dan sesuai dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

Sedang  

4.5.3 PT WMW  telah memilki  standar 
jenjang karir dan digunakan sebagai 
acuan dalam melakukan rotasi 
karyawan. Informasi mengenai promosi 
dan demosi karyawan telah diperkuat 
dengan bukti tentang pengangkatan 
karyawan. 

Sedang  

4.5.4 PT WMW  memiliki dokumen tunjangan 
kesejahteraan karyawan dan telah 
diimplementasikan seluruhnya. 

Baik  

 

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

1.1.  Areal unit manajemen 
hutan terletak dikawasan 
hutan produksi  

1.1.1.a  SK Menteri Kehutanan No.275/Kpts-II/1998 
tanggal 27 Februari 1998 dan SK  Menteri 
Kehutanan No. 5952/Kpts/II/2002 tanggal 10 
Juni 2002 tentang Penetapan Batas Areal 
Kerja HPHTI PT WMW. 

MEMENUHI 

1.1.1.b PT WMW telah melunasi kewajiban Iuran 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IIUPHHK) nya sebesar Rp 12.249.352 

MEMENUHI 
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melalui transfer Bank Bapindo tanggal 13 
Februari 1998 dan  melalui Bank Mandiri 
sesuai dengan Surat Perintah 
Pembayarannya dan telah dilakukan 
pembayaran sesuai jangka waktu yang 
ditentukan 

1.1.1.c PT WM sudah sudah melakukan identifikasi 
penggunaan kawasan diluar kegiatan 
IUPHHK didalam areal PT WMW 
berdasarkan peta potensi konflik 2017 
HPHTI Trans PT WMW skala 1 : 26.000 dan 
tidak ada kegiatan penggunaan kawasan 
sah di areal  IUPHHK.  

NA 

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

2.1.1.a RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2010 s/d 2019 
di Provinsi  Jambi disahkan SK Menteri 
kehutanan No. SK 88/VI_BPHT/2010 tanggal 
19 Agustus 2010. Dokumen  RKTUPHHK-HTI 
tahun 2018 disahkan dengan SK Kepala 
Dinas kehutanan Provinsi Jambi No. 
65/Kpts/Dishut-2.2/2018 pada tanggal 21 
Maret  2018  dilengkapi lampiran Peta RKT 
Tahun 2018 skala 1:50.000 sedangkan 
RKTUPHHK-HTI tahun 2019 disahkan Kepala 
Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan SK 
No. 106/Kpts/Dishut-2.2/2019 pada tanggal 
25 Maret  2019 dilengkapi peta RKT tahun 
2019 skala 1:100.000.  Peta RKT Tahun 2018 
dibuat oleh Ganis PHPL Canhut atas nama 
Eko Susanto No Register 00100-
04/CANHUT/VI/2012, sedangkan Peta RKT 
2019 dibuat oleh Yohanes Suryadi dengan 
No Register 00518-04/CANHUT/VI/2018.  

MEMENUHI 

2.1.1.b PT WMW telah mempunyai Peta RKT Tahun 
2018 dan peta RKT 2019 yang 
menggambarkan areal yang tidak boleh 
ditebang yaitu sempadan Sungai 
Gelumpang Kecil, yang berdasarkan 
verifikasi lapangan, ada penandaan yang 
jelas berupa tulisan HCVF cat merah pada 
luar batasnya dan dengan menggunakan 
GPS setelah diplotkan kedalam peta RKT 
2018 dan peta RKT 2019 terdapat 
kesesuaian posisi sempadan Sungai 
Gelumpang Kecil antara di peta dan 
lapangan.   

MEMENUHI 

2.1.1.c PT WMW telah mempunyai Peta RKT tahun 
2018 yang disahkan Kepala Dinas kehutanan 
Provinsi Jambi dengan SK No. 

MEMENUHI 
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65/Kpts/Dishut-2.2/2018 tanggal 21 Maret 
2018 peta RKTUPHHK-HTI tahun 2019 
disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Jambi dengan SK No. 106/Kpts/Dishut-
2.2/2019 pada tanggal 25 Maret 2019. Batas 
blok berupa jalan angkutan atau parit dan 
terdapat penandaan yang jelas untuk batas 
blok RKT 2018 dan RKT 2019 berupa patok 
beton ukuran± 5 cm x 30 cm x 50 cm 
atasnya di cat biru tulisan putih yang 
terletak di di sudut petak dipinggir jalan. 
kebenaran posisi batas blok/petak dengan 
pengecekan alat GPS setelah diplotkan 
kedalam peta RKT 2018 dan RKT 2019 
terdapat kesesuaian antara di peta dan di 
lapangan 

2.2.  Adanya rencana kerja 
yang sah  

2.2.1.a PT MWMW sudah mempunyai Dokumen 
RKUPHHK-HTI periode tahun 2010 s/d 2019 
yang sudah disyahkan oleh Menteri 
Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Kehutanan No. SK. 880/VI-
BPHT/2010 tanggal 19 Agustus 2010 yang 
disusun berdasarkan delmik, lengkap 
dengan lampiran-lampirannnya. 

MEMENUHI 

2.2.1.b IUPHHK-HTI PT. WMW periode Juli 2018 s/d 
Juni 2019 tidak ada kegiatan penyiapan 
lahan dari hutan alam dan tidak ada 
pemanfaatan kayu dari hutan, sehingga 
verifier 2.2.1b tidak dapat diverifikasi 

NA 

3.1.  Pemegang izin menjamin 
bahwa semua kayu yang 
diangkut dari Tempat 
Penimbunan Kayu  (TPK) 
hutan ke TPK Antara dan 
dari TPK Antara ke 
industri primer hasil 
hutan (IPHH)/pasar, 
mempunyai identitas 
fisik dan dokumen yang 
sah 

3.1.1 
 
 
 
 
 
 
 

 

PT. WMW telah menerapkan SIPUHH on line 
dan telah terbit LHP HHBK getah Periode 
bulan Juli 2018 s.d. Juni 2019 sejumlah 12 
(enam belas) kali,  dengan total 1.550 ton 
yang dibuat oleh petugas pembuat LHP 
getah yang sah (Maruhut Sihole  GANIS 
PHPL JIPOKTAH dengan  nomor register 
00019-04/JIPOKTAH/IV/2014 yang berlaku 
s/d 14 Mei 2020).  Keterlacakan getah karet 
terdapat dalam kegiatan monitoring 
produksi getah karet harian dari Ancak ke 
TPH ke Gudang (TPG) yang dibuat oleh 
mandor deres. 

MEMENUHI 

3.1.2 PT WMW selama periode bulan Juli 2018 s/d 
Juni 2o19 telah melakukan pengangkutan 
Getah karet dari Gudang (TPG) ke industri 
PT Djambi Waras Jujuhan dan PT Aneka 
Bumi Pratama sejumlah 1.205.721 Kg 
menggunakan truck Fuso dilengkapi 

MEMENUHI 
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dokumen  Faktur Angkutan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (FA-HHBK) dan Daftar Hasil 
Hutan Bukan Kayu (DHHBK) yang dibuat 
oleh petugas penerbit FA-HHBK yang syah.  
Stok kayu saat penilaian VLK menurut 
dokumen LMKB adalah nihil sedangkan 
stock getah karet di TPG (Tempat 
Pengumpulan Getah Gudang) berdasarkan 
LMKB Bulan Juni 2019 sebanyak 398.179 kg 
dan telah sesuai dengan kondisi lapangan.  

3.1.3.a Periode RKT 2018 dan 2019 tidak terdapat 
rencana penebangan kayu dan tidak ada 
produksi kayu karena penyiapan lahan 
dilaksanakan di kebun masyarakat yang 
telah menerima uang tali asih yang tidak 
ada kayu sehingga tidak ada kegiatan 
pemasangan tanda-tanda PUHH/barcode 
pada kayu bulat  

NA 

3.1.3.b RKT tahun 2018 dan tahun 2019 tidak 
terdapat rencana tebangan sehingga tidak 
ada target tebangan dan hasil observasi 
lapangan dan wawancara diketahui tidak 
terdapat penebangan selama RKT 2018 dan 
2019 dan stock kayu berdasarkan dokumen 
LMKB Juni 2019 adalah nihil sehingga tidak 
terdapat kayu dan tidak ada kegiatan 
penandaan identitas kayu bulat yang dapat 
ditelusuri/lacak balak. 

NA 

3.1.4 Tersedia arsip dokumen LHP, BAP2LHP, FA-
HHBK, lampiran FA-HHBK yang lengkap dari 
bulan Juli 2018 s.d. Juni 2019  dan dibuat 
oleh petugas yang ditunjuk oleh 
perusahaan yaitu  sdr Marudut Sihole, 
Penerbit Faktur Angkutan Hasil Hutan 
Bukan Kayu (FA-HHBK) PT WMW  yang 
ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur 
Utama PT WMW nomor 34/WW-DIR/III/2019 
Tanggal 26 Maret 2018. Marudut Sihole  
adalah Ganis JIPOKTAH dengan nomor 
register 00019-04/JIPOKTAH/IV/2014 yang 
berlaku s/d 14 Mei 2020. 

MEMENUHI 

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

3.2.1.a Dokumen SPP-PSDH HHBK  PT WMW 
Periode Bulan Juli 2018 s.d. Juni 2019    
sebesar  232.500.000,- dari jumlah LHP 
sebesar 1.550 ton getah karet 

MEMENUHI 

3.2.1.b PT. WMW sudah melunasi seluruh 
kewajiban pembayaran PSDH sesuai 
dengan Tagihan PNBP SIMPONI periode 

MEMENUHI 
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bulan Juli 2018 s.d. Juni 2019  via Bank 
Negara Indonesia sebesar PSDH sebesar  Rp 
328.500.000,-. 

3.2.1.c Tarif PSDH akan muncul otomatis dalam 
aplikasi SIPUHH on line SIMPONI dan PT. 
WMW telah membayar kewajiban PSDH 
HHBK Getah karet sesuai dengan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Nomor P.16/Men LHK/SETJEN/Kum 1/12/2017 
tanggal 22 Desember 2017 tentang 
Penetapan Harga Patokan Untuk 
Perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan 
yang berlaku pada Kementerian Kehutanan 

MEMENUHI 

3.3. Pengangkutan dan 
perdagangan antar pulau 

3.3.1 
 

Dengan keluarnya Surat Keputusan 
Kementerian Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor P 81 Tahun 2018 
diundangkan tanggal 30 juli 2018 tentang 
Pencabutan Keputusan Kepmenperin 
Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang 
perdagangan kayu antar pulau, maka 
verifier 3.3.1.1. menjadi tidak dapat 
diverifikasi 

NA 

3.3.2 PT WMW selama periode bulan periode 
bulan Juli 2018 s.d. Juni 2019 tidak  
melakukan pengiriman kayu antar pulau 
sehingga tidak terdapat dokumen SIB dari 
syahbandar dan dokumen pergerakan kapal 
pengiriman kayu, maka norma penilaian 
verifier 3.3.2.1 adalah tidak dapat diverifikasi 

NA 

3.4. Pemenuhan penggunaan 
Tanda V-Legal  

3.4.1 PT WMW selama periode bulan Juli 2018 
s.d. Juni 2019 tidak melaksanakan kegiatan 
produksi kayu dan tidak ada produksi kayu 
sehingga tidaka ada kegiatan penandaan V-
legal pada kayu,  maka norma penilaian 
verifier 3.4.1.1 adalah tidak dapat diverifikasi 

NA 

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 

4.1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PT WMW dengan luas areal < 10.000 ha 
telah memiliki dokumen UKL dan UPL yang 
telah disyahkan oleh Komisi Pusat Amdal 
Dephut nomor 174/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 
19 Desember 1997 dengan luas 9.105 ha 
yang proses penyusunannya telah 
memperhatikan surat Direktur Bina 
Kawasan Pelestarian Alam/Ketua Komisi 
Amdal Departemen Kehutanan no. 482/VI-
BKPA/SETDA/97 tanggal 19 Nopember 1997 
dan no. 542/VI-BKPA/SETDA/97 tanggal 15 
Desember 1997 perihal Penyempurnaan 
Dokumen UKL dan UPL HPHTI-Trans PT 

MEMENUHI 



 

 

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

dipersyaratkan dalam 
dokumen lingkungan 
tersebut 

WMW di Propinsi Jambi. 

4.1.2.a PT WMW telah mempunyai dokumen UKL-
UPL  yang telah disyahkan oleh disyahkan 
Komisi Amdal Dephut nomor 174/DJ-
VI/AMDAL/97 tanggal 19 Desember tahun 
1997 dan telah sesuai dengan dokumen 
perencanaan yaitu dalam ruang lingkup 
dokumen UPL-UKL seluas 9105 telah sesuai 
dengan luas pengelolaan PT WMW yaitu SK 
Menhut nomor 275/kpts-II/1998 seluas 9105 
ha. 

MEMENUHI 

4.1.2.b PT. WMW telah membuat Laporan 
Pelaksanaan UKL-UPL semester I tahun 
2018 adapun Sedangkan Laporan 
pelaksanaan RKL RPL Semester II Tahun 
2018 masih berupa draft karena menunggu 
hasil uji lab dari instansi penguji. Bukti 
pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan dalam kegiatan 
hidro orologi, pencemaran, jenis dilindungi, 
pemantauan lingkungan, sosial 
kemasyarakatan, Keberadaan sistem dan 
sarana pencegahan kebakaran sesuai 
dengan dokumen UKL-UPL yang disyahkan 
Komisi Amdal Dephut nomor 174/DJ-
VI/AMDAL/97 tanggal 19 Desember tahun 
1997. 

MEMENUHI 

5.1. Prosedur dan 
implementasi K3 

5.1.1.a PT WMW telah memiliki dokumen SOP K3 
sebanyak 14 SOP yang terkait dengan K3 
yang disahkan oleh Direktur Utama PT 
WMW. P2K3 telah disahkan dengan Nomor 
560/002/PK-KWT/Disnaketrans/2017 tanggal 
5 Mei 2017. Ahli K3 atas nama Sapra Dinata 
dengan sertifikat  Nomor : KEP. 
7976/NAKER-BINWASK3/XII/2016 pada 
tanggal 14 Desember 2016 yang berlaku 
selama 3 tahun. 

MEMENUHI 

5.1.1.b PT WMW  telah menyediakan jumlah 
peralatan K3 yang sesuai dengan yang 
dibutuhkan di lapangan dan berfungsi baik 
dan tidak kadaluarsa   yaitu APAR, kotak K3, 
tanda lalu lintas di lapangan , spanduk K3, 
penyediaan air bersih. 

MEMENUHI 

5.1.1.c Dokumen Catatan kecelakaan kerja tahun 
2018 dan 2019 yang dibuat oleh OHS 
Assistant dan terjadi 2 kecelakaan kerja 
tahun 2019 namun tidak ada kecelakaan 
fatal serta telah dilakukan penanganan 

MEMENUHI 
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tindakan cepat yang dilakukan setelah 
kejadian dan tindakan 
perbaikan/pencegahannya. 

5.2. Pemenuhan hak-hak 
tenaga kerja 

5.2.1. Telah ada 3(tiga) organisasi serikat pekerja 
di PT WMW  yaitu Federasi Serikat Pekerja 
Pertanian dan Perkebunan (F.SPP-K.SPSI) 
PT WMW dengan tanda bukti pencatatan 
F.SPP-K.SPSI  dari Dinas SOSNAKERTRANS 
Kabupaten Tebo nomor 
560/01/SPSB/HISK/2015 tanggal 9 Februari 
2015, dan Serikat Pekerja Tingkat 
Perusahaan (SPTP) PT Wana Mukti Wisesa 
dengan bukti pencatatan SPTP dari Dinas 
SOSNAKERTRANS Kabupaten Tebo nomor 
560/01/SPSB/HISK/2 dan Pengurus 
Komisariat Serikat Buruh Sejahtera 
Indonesia (PK SBSI)  PT WMW yan telah 
Telah tercatat di Dinas Perindustrian 
Perdagangan dan Tenaga Kerjs Kabupaten 
Tebo dengan nomor Bukti Pencatatan No. 
06/SP-SB/Perindagnaker/2018 Tanggal 6 
Agustus 2018 

MEMENUHI 

5.2.2. 
 

 

PT. WMW sudah dokumen memiliki 
dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
periode  2017 s/d 2019 yang disahkan 
berdasarkan keputusan Direktur Jenderal 
Pembinaan Hubungan Industrial Dan 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementrian 
Ketenagakerjaan RI Nomor KEP. 
139/PHIJSK-PK/PKB/VIII/2017  tanggal 25 
Agustus 2017 terdiri 25 bab dan 73 yang 
mengatur hak dan kewajiban pekerja 
berlaku s/d 19 Mei 2019. 

MEMENUHI 

5.2.3. 
 

PT WMW mempunyai jumlah tenaga kerja 
bulan Juli tahun 2018  sebanyak   353 orang 
terdiri dari 91 orang PKWTT (permanen), 26 
orang PKWT (kontrak), 30 orang KHT 
(karyawan harian tetap) dengan umur 
karyawan termuda atas nama Wela Sari 
berumur 19 tahun kelahiran 27 Juli 1999 dan 
hasil wawancara dengan karyawan serta 
observasi lapangan diketahui tidak terdapat 
karyawan dibawah umur. 

MEMENUHI 

 


