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Resume Hasil Penilikan II 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, 

Tangerang Selatan, Banten 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-HA :  PT Bela Berkat Anugerah (BBA) 
b. SK IUPHHK-HA :  389/Menhut-II/2006, 12 Juli 2006 
c. Luas Areal :  ± 33.880 Ha  
d. Alamat Kantor Pusat :  Jl. Hasan Boesoeri No. 500 Ternate – Maluku Utara 
e. Waktu Pelaksanaan :  2 – 10 Maret 2020 

  
III. Tahapan Kegiatan : 

 
Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

Koordinasi dengan Instansi 
Kehutanan 

Senin, 2 Maret 2020 
Kantor Dinas Kehutanan 

Provinsi Maluku Utara 

Tim Auditor PHPL Penilikan 
II dan Perwakilan 
Manajemen  
PT BBA diterima oleh 
perwakilan dari Dinas 
Kehutanan Provinsi Maluku 
Utara. 

Pertemuan Pembukaan Selasa, 3 Maret 2020 
Base Camp Bore 

PT BBA 

Pertemuan Pembukaan 
dihadiri oleh jajaran UM  
PT BBA dan Tim Auditor 
PHPL Penilikan II PT BBA. 
Tim Auditor menyampaikan 
maksud dan tujuan audit, 
CARs pada Penilikan I, serta 
aturan yang digunakan 
dalam Audit Penilikan II 
termasuk ketentuan 
tentang kerahasiaan dan 
ketidakberpihakan.  
Tim Auditor meminta surat 
tugas representative dari PT 
BBA untuk Audit Penilikan I 

Verifikasi Dokumen Selasa – Sabtu, 
3 – 7 Maret 2020 
Base Camp Bori 

PT BBA 

Tim Auditor melakukan 
verifikasi Dokumen semua 
verifier dan indikator dari 
Kriteria Prasyarat, Produksi, 

http://www.global-resource.co.id/
mailto:info@global-resource.co.id
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Ekologi, Sosial dan VLK 
sesuai dengan Perdirjen 
PHPL Nomor 
P.14/PHPL/SET/4/2016 
lampiran 1.1 dan 2.1. 

Observasi Lapangan Rabu – Sabtu, 
4 – 7 Maret 2020 

Site PT BBA 

Melakukan observasi 
kondisi lapangan PT BBA 
terkait semua verifier dan 
indikator dari Kriteria 
Prasyarat, Produksi, Ekologi, 
Sosial dan VLK sesuai 
dengan Perdirjen PHPL 
Nomor 
P.14/PHPL/SET/4/2016 
lampiran 1.1 dan 2.1. 

Pertemuan Penutup Minggu, 8 Maret 2020 
Base Camp Bori  

PT BBA 

Pertemuan Penutup dihadiri 
oleh UM PT BBA dan Tim 
Auditor. 
Tim Auditor menyampaikan 
hasil temuan terkait 
verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan 
Penilikan II PHPL PT BBA.  
MR dan Tim Auditor 
menandatangani Lembar 
Audit Lapangan. 

Koordinasi Dengan Instansi 
Kehutanan 

Senin, 9 Maret 2020 
Kantor Dinas Kehutanan 

Provinsi Maluku Utara 

 Tim Auditor Penilikan II 
PHPL dan Perwakilan 
Manajemen PT BBA 
diterima oleh perwakilan 
dari Dinas Kehutanan 
Provinsi Maluku Utara 

 Tim Auditor Penilikan II 
PHPL PT BBA 
menyampaikan hasil 
verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan. 

Pengambilan Keputusan Selasa, 10 Maret 2020 
Ruang Rapat Kantor 

LPPHPL PT GRS 

a. PT BBA dinyatakan lulus 
dengan predikat BAIK 
berdasarkan Rapat 
Pengambilan Keputusan 
Hasil Penilaian Kinerja 
PHPL sesuai lampiran 1.1 
dan 2.1 Perdirjen PHPL No. 
P.14/PHPL/SET/4/2016. 

b. Menerbitkan SK 
Keputusan Hasil Penilikan 
II Penilaian Kinerja PHPL 
PT BBA 2020. 
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IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilikan II PHPL PT BBA : 
 

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 PT BBA telah mempunyai Ketersediaan 
dokumen legal dan administrasi tata 
batas  lengkap sesuai dengan tingkat 
pelaksanaan tata batas yang telah 
dilakukan. Dokumen legal berupa 
tersedianya akta pendirian perusahaan 
dan perubahannya, SK IUPHHK-HA dan 
dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA 
dan RKTUPHHK-HA) beserta peta 
lampirannya. Sedangkan dokumen 
administrasi tata batas berupa 
tersedianya dokumen Pedoman dan 
Instruksi Kerja Tata Batas, BATB, 
Laporan TBT beserta peta lampirannya 
dan notulen rapat pembahasan 
tatabatas tanggal 19 Pebruari 2019 dan 
tanggal 13 September 2019. 

Baik 

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerja PT 
BBA berdasarkan dokumen Notulen 
Rapat Pembahasan Hasil Penataan 
Batas Definitif (batas luar dan batas 
fungsi) PT BBA tanggal 19 Pebruari 2019 
dan  13 September 2019 telah 
dilaksanakan tata batas luar dan fungsi  
sepanjang 157.513,51 m (100%) dari 
rencana 157.435,94 m sesuai instruksi 
tatabatas No. Inst.12//BPKH 
VI/PKH/PLA.0.2/12/2017 tanggal 26 
Januari 2018 namun dokumen laporan 
tatabatas PT BBA masih dalam proses 
pengesahan. 

Sedang 

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT BBA 
mendapatkan pengakuan dari para 
pihak baik pemerintah pusat dan 
daerah dan perwakilan masyarakat 
sekitar dan tidak terdapat konflik batas 
dalam pemanfaatan areal. Namun di 
dalam areal kerja terdapat kegiatan 
perladangan/perkebunan oleh 
masyarakat sekitar dan ada 
penambahan ladang/kebun, ada jual 
beli lahan dan penebangan liar akibat 

Sedang 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
kegiatan pembukaan kawasan hutan 
untuk perladangan/perkebunan yang 
merupakan potensi konflik dalam 
pemanfaatan areal.  Adapun  upaya 
auditee untuk mencegah dan 
mengurangi potensi konflik dengan 
melaporkan kepada instansi yang 
berwenang, membuat papan larangan 
berladang dan illegal logging, 
melaksanakan sosialisasi larangan 
berladang, melaksanakan tatabatas luar 
temu gelang, membentuk tim resolusi 
konflik.  Adapun Dokumen laporan 
pemetaan potensi dan resolusi konflik 
tahun 2019 sesuai perdirjen PHPL No. 
P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 belum 
ditunjukkan. 

1.1.4 Di Areal PT BBA terdapat perubahan 
fungsi kawasan, namun PT BBA telah 
melakukan perubahan perencanaan 
yang disahkan oleh pejabat yang 
berwenang berupa Revisi RKUPHHK-HA 
Periode Tahun 2011 -2020 Tahun 2015 
dan Tahun 2018 diikuti penyesuaian di 
lapangan yaitu pada peta kerja 
RKTUPHHK-HA Tahun 2018, 
RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 
RKTUPHHK-HA Tahun 2020 sehingga 
untuk areal APL dan Hutan Lindung 
tidak termasuk dalam areal blok 
tebangan. 

Baik 

1.1.5 PT BBA telah melaksanakan pendataan 
penggunaan kawasan di luar sektor 
kehutanan baik yang berizin (tidak ada 
perubahan sejak tahun 2016 sampai 
sekarang) maupun yang tanpa izin dan 
telah dilaporkan ke instansi yang 
berwenang pada tahun 2016.   Untuk 
tahun 2019  auditee telah melaksanakan 
pendataan perkembangan dan 
penambahan kebun/ladang baru Desa 
Sayoang, Desa Bori tahun 2019 
walaupun belum terdata seluruhnya 
adapun upaya untuk mencegah 
penggunaan kawasan di luar sektor 
kehutanan tanpa izin yaitu dengan 

Sedang 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
melakukan pemasangan papan nama 
larangan berkebun/berladang, 
melaksanakan tatabatas luar sampai 
temu gelang dan melaporkan kegiatan 
perladangan/kebun  kepada instansi 
yang berwenang walaupun belum 
seluruhnya. 

1.2 Komitmen pemegang 
izin   

1.2.1 PT BBA telah mempunyai dokumen visi 
dan misi yang ditetapkan oleh Direktur 
Utama                    PT BBA No. Dir-01/SK-
001/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 dan 
dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT 
BBA Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 
– 2020 Tahun 2015 dan tahun 2018 yang 
disetujui melalui Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.23/UHP-1/2015 tanggal 10 November 
2015 dan SK.8259/MENLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tanggal 29 
November 2018. Rumusan 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 PT BBA telah melaksanakan sosialisasi 
visi dan misi perusahaan dilakukan pada 
internal karyawan (level pemegang izin) 
secara formal dan informal dan 
sosialisasi visi misi PT BBA kepada 
masyarakat sekitar yaitu di Desa Yaba 
yang dilaksanakan tanggal 6 Januari 
2017, desa Sayoang tanggal 29 Januari 
2018, desa Bori tanggal 07 Januari 2019 
dan desa Amasing tanggal 16 Desember 
2019 yang dibuktikan dengan dokumen 
berita acara/Sosialisasi  dan daftar hadir 
kegiatan sosialisasi. 

Baik 

1.2.3 PT BBA telah mengimplementasikan 
PHL dengan melakukan upaya kegiatan 
pengelolaan hutan produksi secara 
berkelanjutan sesuai dengan visi dan 
misi perusahaan, namun beberapa 
kegiatan belum terelisasi dan belum 
sesuai dengan visi dan misi perusahaan, 
yaitu antara lain Keberadaan Tenaga 

Sedang 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Teknis PHPL tersedia pada sebagian 
bidang pengelolaan hutan, Realisasi 
tebangan tahun 2019 sebesar  42,13% 
dari rencana (<70 %), Penataan batas 
kawasan lindung belum seluruhnya 
yaitu 81,18 %, Laporan pemetaan 
potensi dan resolusi konflik tahun 2019 
sesuai P.5/PHPL/UHP.1/2/2016 belum 
dibuat dan dikirimkan ke Kementrian 
LHK 

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 tersedia pada beberapa 
bidang kegiatan pengelolaan. Adapun 
keberadaan GANIS-PHPL belum 
memenuhi dari ketentuan Dirjen PHPL 
No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yang 
dipersyaratkan yaitu hanya tersedia 
pada sebagian bidang pengelolaan 
hutan dan mencapai 30,00%. Selain itu 
terdapat bidang pengelolaan hutan 
belum ada GANIS-PHPL yaitu GANIS-
PHPL NENHUT dan GANIS-PHPL 
BINHUT dan Ganis Kurpet habis masa 
berlakunya. 

Buruk 

1.3.2 PT BBA tahun 2019 telah merealisasikan 
peningkatan kompetensi SDM > 70% 
namun penyusunan rencana pelatihan 
dan pendidikan SDM tahun 2019 belum 
mengacu kepada kebutuhan Ganis 
PHPL yaitu belum adanya ganis PHPL 
Canhut, Binhut. 

Sedang 

1.3.3 PT BBA mempunyai Dokumen 
ketenagakerjaan tersedia lengkap di 
lapangan. Dokumen tersebut antara 
lain Peraturan Perusahaan (PP) periode 
tahun 2020 s/d 2022 yang disyahkan 
kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate 
nomor 560/54/1/Disnaker/2020, Surat 
Pemberitahuan Kebebasan Berserikat 
SK Dirut PT BBA nomor 
09/BBA/SPSI/IV/2018 tanggal 11 April 
2018, Laporan Bulanan Tenaga Kerja 
dan laporan tahunan Tenaga kerja yang 
diterima Disnaker, SK & SPK karyawan, 
Dokumen BPJS Ketenagakerjaan dan 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Kesehatan, SOP Ketenagakerjaan, 
Peraturan Perundangan tentang 
Ketenagakerjaan dan SK Gubernur 
Maluku Utara no 328/KPTS/MU/2018  
tentang Penetapan besaran Upah 
Minimum Sektoral dan Sub Sektoral 
Provinsi Maluku Utara Tahun 2019, SK 
Gubernur Maluku Utara no 
504/KPTS/MU/2019  tentang Penetapan 
besaran Upah Minimum Kota Ternate, 
Upah Minimum Sektoral dan Sub 
Sektoral Kota Ternate  Tahun 2020.  

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 PT BBA telah mempunyai struktur 
organisasi dan deskripsi pekerjaan yang 
sesuai dengan kerangka PHPL yaitu 
tersedia unit kerja/bagian yang 
bertanggung jawab menjamin 
terlaksananya kelestarian fungsi 
produksi, lingkungan/ekologi dan sosial. 
Struktur organisasi tahun 2018 disahkan 
oleh Direktur Utama PT BBA No. DIR-
01/SK-001/BBA/I/2018 Tanggal 06 Maret. 
Hubungan kerja unit kerja perencanaan 
dengan unit-unit kerja lapangan yang 
lain sebagian besar berjalan dengan 
baik namun belum seluruhnya berjalan 
efektif disebabkan antara lain masih 
ada jabatan rangkap. 

Sedang 

1.4.2 PT BBA mempunyai perangkat SIM 
yang memadai, dilengkapi tenaga 
pelaksana seperti yang tercantum 
dalam Laporan Bulanan Tenaga Kerja 
PT BBA Periode Februari 2019 s/d 
Februari 2020 dan digambarkan pada 
struktur organisasi PT BBA. Perangkat 
dan pendukung SIM berfungsi 
sebagaimana mestinya antara lain 
perangkat internet di camp Bori yang 
rusak telah diperbaiki dan telah 
berfungsi untuk kegiatan pelaporan 
dan SIPUHH on line 

Baik 

1.4.3 PT BBA mempunyai unit SPI yang 
dilengkapi personil tim SPI dan terdapat 
pelaksanaan audit internal oleh unit 
SPI. namun laporan hasil audit SPI 
tahun 2019 hanya menyentuh sebagian 

Sedang 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
permasalahan di lapangan yaitu 
kegiatan persemaian, sehingga peranan 
SPI masih belum berjalan efektif untuk 
mengontrol seluruh tahapan kegiatan.. 

1.4.4 Manajemen PT BBA tahun 2019 telah 
melaksanakan sebagian tindak koreksi 
dan pencegahan manajemen berbasis 
hasil monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan oleh internal camp dan unit 
SPI. Tindak koreksi dan pencegahan 
manajemen berbasis hasil monitoring 
dan evaluasi yang dilakukan oleh 
internal camp sebagian tidak 
terdokumentasi dengan baik 
sedangkan pengawasan dari SPI belum 
mengontrol seluruh tahapan kegiatan 
pengelolaan hutan sehingga tindak 
koreksi dari manajemen tahun 2019 
yang terdokumentasi adalah 
mengontrol kegiatan persemaian dan 
belum  mengontrol seluruh tahapan 
kegiatan pengelolaan hutan. 

Sedang 

1.5 Persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa 
paksaan (PADIATAPA)  

1.5.1 PT BBA telah mendapatkan persetujuan 
dari para pihak atas dasar informasi 
awal yang memadai untuk kegiatan RKT 
tahun 2020 yaitu dibuktikan dengan 
tersedianya dokumen RTUPHHK-HA 
Tahun tahun 2020 dan carry over 2019 
yang dilaksanakan tahun 2020 yang 
disyahkan secara self approval oleh 
Direktur Utama PT BBA No. SK. 
05/BBA/XII/2019 tanggal 31 Desember 
2019 dan telah disampaikan kepada 
instansi terkait, dokumen perizinan TPK 
Hutan dan TPK Antara serta 
persetujuan penggunaan koridor dari 
pejabat yang berwenang serta PT BBA 
telah melakukan sosialisasi RKT tahun 
2020 kepada masyarakat Desa Amasing 
dan terdapat persetujuan terhadap 
blok RKT 2020 yang dibuktikan dari 
hasil wawancara dengan masyarakat 
serta tersedianya dokumen Sosialisasi  
Visi Misi & Tujuan Perusahaan, Kawasan 
Dilindungi, Rencana Kerja Tahun 2020 
dan Batas Areal Kerja PT BBA  di Desa 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Amasing tanggal 16 Desember 2019 
dilengkapi daftar hadir dan foto 
kegiatan.  

1.5.2 Berdasarkan verifikasi dokumen 
Notulen Rapat Pembahasan Hasil 
Penataan Batas Definitif (batas luar dan 
batas fungsi) PT BBA tanggal 19 
Pebruari 2019 dan  13 September 2019 
telah terealisasi tata batas luar PT BBA 
sepanjang sepanjang 157.513,51 m 
(100%) dari rencana 157.435,94 m dan 
terdapat persetujuan dalam proses tata 
batas areal kerja PT BBA sebesar 66% 
yaitu dari Pemerintah Daerah (Dinas 
Kehutanan Provinsi Maluku Utara, 
Bappelitbangda Kabupaten Halmahera 
Selatan, Kantor Petanahan Kabupaten 
Halmahera Selatan, Setda Kabupaten 
Halmahera Selatan, , UPTD HPH 
Halmahera Selatan, Camat Bacan Barat, 
Camat Bacan Timur, Camat Bacan, PKH 
BKPH Wilayah IV) dan pemerintah Pusat 
(BPHP Wilayah XIV Ambon, BPDAS AKE 
Malamo). Dokumen Laporan TBT yang 
syah masih dalam proses pengesahan. 

Sedang 

1.5.3 Kegiatan kelola sosial tahun 2020 
dilaksanakan di desa Bori, Sayoang dan 
Amasing dan hasil sosialisasi   visi misi & 
tujuan perusahaan, kawasan dilindungi, 
Rencana Kerja tahun 2020 dan batas 
areal kerja di desa Amasing dan 
wawancara dengan kades Amasing 
telah ada persetujuan rencana kelola 
sosial tahun 2020 dari desa Amasing 
sedangkan berdasarkan verifikasi 
dokumen rencana kelola sosial tahun 
2020 untuk desa Sayoang dan Bori telah 
ditandatangani oleh Kades masing-
masing.  Untuk pihak pemerintah telah 
ada rencana kelola sosial tahun 2020 
dalam buku RKT tahun 2020 yang telah 
disyahkan secara self approval 
berdasarkan SK Direktur Utama PT BBA 
No. SK. 05/BBA/XII/2019.  Adapun 
pelaksanaan kelola sosial tahun 2019 
uuntuk Desa Bori telah terealisasi 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
sebesar 110,33% dan Desa Sayoang 
terealisasi sebesar 90,96%, dengan 
demikian Terdapat persetujuan dalam 
proses dan pelaksanaan CSR/CD dari  
para pihak. 

1.5.4 Terdapat persetujuan dalam proses 
penetapan kawasan lindung PT BBA 
dari para pihak yaitu pihak pemerintah 
(Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dan Dinas Kehutanan 
Provinsi Maluku Utara) dan internal 
perusahaan serta dari masyarakat desa 
sekitar yaitu Desa Yaba, Bori, Sayoang, 
Amasing. Persetujuan dalam proses 
penetapan kawasan lindung PT BBA 
dari para pihak mencapai 100,00%. 
Namun dibeberapa lokasi kawasan 
lindung terdapat gangguan dari 
masyarakat sekitar berupa pembukaan 
hutan untuk perkebunan terutama di 
sekitar Sempadan Sungai dan Buffer 
Zone HL Ake Sajuang. 

Sedang 

2 PRODUKSI 

2.1 Penataan areal kerja 
jangka panjang dalam 
pengelolaan hutan 
lestari  

2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK-HA tahun 
2011 – 2020 dan Dokumen Revisi 
RKUPHHK-HA periode 2011-2020. Kedua 
dokumen ini sudah mendapat surat dari 
Menteri Lingkungan Hidup dan 
kehutanan. Untuk dokumen RKUPHHK-
HA pertama mendapatkan 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, berdasarkan IHMB. 
Selanjutnya pada tanggal 29 November 
2018 sudah disahkan SK Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor SK.8259/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/11/2018 tentang 
Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan dalam Hutan 
Alam pada Hutan Produksi berbasis 
IHMB tahun 2011 – 2020 atas nama PT. 
Bela Berkat Anugerah Provinsi Maluku 
Utara dan sudah dibuat potensi areal 

Baik  
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
produksi efektif yang realistis. PT. BBA 
tidak dikenakan peringatan terkait 
pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA. 

2.1.2 Perencanaan untuk RKTUPHHK tahun 
2019 dan 2020 sudah sama dengan 
RKUPHHK-HA tahun 2011 – 2020 yang 
direvisi tahun 2018. Luas dan lokasi 
sudah sesuai 100%. Hanya saja dalam 
RKUPHHK-HA tahun 2011 – 2020 
disebutkan etat luas adalah  766,24 
ha/tahun. Tetapi dalam perencanaan 
produksi tahun 2020 disebutkan 792,44 
ha baik pada dokumen RKUPHHK-HA 
tahun 2011 – 2020 revisi tahun 2018 
maupun dalam RKT 2020. Penataan 
areal kerja berupa blok dan petak 
tebang di lapangan antara RKUPHHK-
HA dengan RKT 2019 dan 2020 sesuai. 

Baik  

2.1.3 Telah dilakukan penataan areal kerja 
berupa batas blok dan petak di 
lapangan. Namun untuk kegiatan 
pemeliharaan batas blok dan petak 
masih kurang. Batas blok RKT 2019 yang 
berada pada batas RKUPHHK-HA tidak 
menyebutkan batas RKT 2019 dan pada 
batas petak E-31/E-30 yang juga sebagai 
batas RKT 2019 tidak ada plang RKT 
2019. Tanda batas Blok dan petak RKT 
2019 terlihat jelas di lapangan sebanyak 
85,71%. 

Sedang  

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

2.2.1 PT. BBA sudah memiliki data potensi 
tegakan hasil Inventarisasi Hutan 
Menyeluruh Berkala (IHMB) dan data 
potensi tegakan hasil ITSP tahun 2018, 
2019 dan 2020. 

Baik  

2.2.2 PT BBA telah membuat PUP di petak 
149 blok RKT 2012 pada koordinat LS 
00° 28’ 58,0”; BT 127° 30’ 04,0”. 
Terdapat buku laporan pembuatan dan 
pengukuran PUP tahun 2012 - 2016. 
Sudah ada tally sheet PUP tahun 2012 – 
2016 dengan riap diameter 0,74 
cm/tahun dan riap volume 0,1 
m3/batang/tahun. Hasil riap volume ini 
belum dianalisis untuk kebutuhan 
setiap RKT. 

Sedang  
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2.2.3 PT BBA dalam menentukan jatah 

tebangan tahunan berdasarkan IHMB, 
sesuai RKUPHHK-HA tahun 2011 – 2020 
dan hasil ITSP. PT. BBA belum 
menggunakan hasil analisis riap PUP, 
sudah ada upaya untuk menghitung 
riap tegakan. 

Sedang  

2.3 Pelaksanaan penerapan 
tahapan 
sistemsilvikultur untuk 
menjamin regenerasi 
hutan.  

2.3.1 Terdapat Standard Prosedur 
Operasional (SOP) Sistem Silvikultur 
dari kegiatan PAK, ITSP, PWH, 
Penebangan, Penyaradan, RIL, ITT, 
Pengayaan dan Rehabilitasi, 
Pemeliharaan Tanaman, Pengadaan 
Bibit, Penanaman Tanah kosong dan 
KKJ, Pembuatan PUP, Perlindungan dan 
pengamanan hutan. SOP dilengkapi 
dengan Instruksi Kerja, Bagan Alir 
Operasional dan Standard Parameter 
Operasional. Masing masing terdapat 
nomor dokumen,  tanggal efektif dan 
pengesah. Sebagian SOP dibuat pada 
tahun 2011 dan sebagian lagi tahun 
2016. 

Baik  

2.3.2 PT BBA telah melakukan sebagian SOP 
terkait Penataan Areal Kerja, ITSP, 
PWH, penebangan, penyaradan, ITT, 
pengayaan, pemeliharaan tanaman, 
pengadaan bibit, penanaman tanah 
kosong dan KKJ, pembuatan PUP, 
perlindungan dan pengamanan hutan. 
Namun ada sub bagian kegiatan yang 
belum sesuai dengan SOP, yaitu 
pemeliharaan tanaman tanah kosong 
dan kiri – kanan jalan, papan nama 
batas petak  dipasang di pohon, bekas 
jalan sarad yang curam tidak disodet 
dan poisis menara pengawas api yang 
tidak bisa melihat sekeliling karena 
tertutup pohon. 

Sedang  

2.3.3 Potensi tegakan tinggal tingkat pohon 
per hektar setelah kegiatan produksi 
berdasarkan uji petik pda lima (5) plot 
di areal PT BBA adalah sebanyak 195 
pohon/ha. PT. BBA belum memiliki 
dokumen potensi pohon inti setelah 
penebangan. 

Sedang  
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2.3.4 Berdasarkan uji petik oleh tim auditor, 

jumlah pancang sebanyak 1.280 
pancang/ha dan tiang sebanyak 360 
tiang/ha. Hanya saja belum ada 
dokumen ITT dari PT. BBA yang 
menunjukkan potensi tegakan pancang 
dan tiang pada lingkup perusahaan. 

Sedang  

2.4 Ketersediaan dan 
penerapan teknologi 
ramah lingkungan 
untuk pemanfaatan 
hutan  

2.4.1 Tersedia SOP RIL, isinya sesuai dengan 
kondisi areal setempat. Urutan kerja 
sesuai dengan kaidah RIL dan tahapan 
TPTI. Terdapat nomor SOP dan tanggal 
pengesahan. PT BBA telah mempunyai 
SOP yang berkaiatan dengan RIL yaitu 
SOP kegiatan ITSP, PWH, Penebangan 
dan  Penyaradan. SOP dilengkapi 
dengan Instruksi Kerja, Bagan Alir 
Operasional dan Standard Parameter 
Operasional. Masing masing terdapat 
nomor dokumen, tanggal efektif dan 
pengesah. 

Baik  

2.4.2 Pada kegiatan pembuatan jalan sarad 
dibuat jalan sarad yang jauh lebih lebar 
dari kebutuhan khususnya pada petak 
F30 dan F31 . Pada kegiatan paska 
penebangan ada bekas jalan sarad yang 
curam tidak dibuat sodetan. 

Sedang  

2.4.3 Hasil gabungan pengukuran tingkat 
kerusakan tegakan rata-rata setelah 
kegiatan produksi yaitu pancang 
sebesar 19,30%; tiang sebesar 14,81% 
dan pohon sebesar 16,84%. Rata-rata 
untuk tingkat pancang, tiang dan pohn 
sebesar 16,98%. Dibanding persentase 
keruskana tahun 2018, ada perbaikan 
yang dilakukan perusahaan yaitu tahun 
2018 sebesar 17,87%. 

Sedang  

2.4.4 Dalam dokumen RKUPHHK-HA tahun 
2011 – 2020 disebutkan FE sebesar 0,7. 
Selain itu PT BBA telah melakukan 
penebangan di petak I 27 blok RKT 2017. 
Dari sampel kayu sebanyak 100 batang 
diketahui rata-rata besarnya Faktor 
Eksploitasi yaitu sebesar 85,64%. 

Baik  

2.5 Realisasi penebangan 
sesuai dengan rencana 
kerja penebangan / 

2.5.1 Dokumen RKTUPHHK-HA dan Revisi 
RKUPHHK-HA telah mendapat surat 
pengesahan dari pejabat yang 

Sedang  
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pemanenan / 
pemanfaatan pada 
areal  kerjanya.  

berwenang. Lokasi blok RKT 2019 dan 
RKT 2020 sudah seuai dengan  
dokumen Revisi RKUPHHK-HA tahun 
2011 – 2020.  Dokumen RKT 2019 dan 
2020 disahkan pejabat yang berwenang 
yaitu secara self approval oleh Direktur 
Utama PT. BBA. Rencana luas dan 
volume tebangan dalam dokumen 
RKTUPHHK-HA tahun 2019 telah 
mengacu dari dokumen revisi 
RKUPHHK-HA. Sedangkan RKT 2020 
lebih besar daripada etat volume yang 
direncanakan sesuai RKUPHHK-HA 
tahun 2011 – 2020. 

2.5.2 Peta kerja RKT 2019 dan 2020 sudah 
disahkan secara self approval oleh 
Direktur Utama PT. BBA dan sudah 
menggambarkan areal yang boleh 
ditebang/ 
dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ 
dipelihara beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan lindung 
tetapi lokasi RKT 2019 dan 2020 terjadi 
perubahan dengan RKUPHHK-HA. Peta 
kerja berupa peta ITSP, peta PAK, peta 
kegiatan trace jalan, peta kegiatan 
penebangan dan peta sebaran pohon 
sudah tersedia tetapi belum ada peta 
rencana jalan sarad. 

Sedang  

2.5.3 Pihak PT BBA telah melakukan 
implementasi peta kerja berupa 
penandaan areal produksi yang boleh 
ditebang, kawasan lindung, sarana 
prasarana dan persemaian. Penandaan 
batas petak F30 dengan F31 ditemukan 
di lapangan. Dari tiga belas (13) sampel 
penandaan, terdapat 1 (satu) yang 
belum ada penandaan. Maka terdapat 
implementasi peta kerja berupa 
penandaan di lapangan sebanyak 
92,31%. 

Sedang  

2.5.4 Lokasi produksi pada RKT 2019 sudah 
sesuai dengan dokumen RKT 2019. 
Rencana produksi tebangan RKT 2019 
sebesar 23.537,08 m3. Sampai dengan 
Bulan Desember tahun 2019 realisasi 

Sedang  
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volume sebesar 9.916,44 m3 atau 
terealisasi sebesar 46,30%. 

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 kesehatan finansial PT BBA 
tahun 2019 adalah nilai likuiditas 
sebesar 16,52%, solvabilitas sebesar 
100,00%, rentabilitas -25,23%. 

Sedang  

2.6.2 Rencana anggaran untuk kegiatan 
perencanaan bisa terealisasi sebesar Rp 
469,209,238.00 atau 99,88%. Dana 
untuk kegiatan logging terealisasi 
sebesar Rp 9,935,145,222.26  atau 
73,59%. Tetapi untuk kegiatan penelitian 
hanya terealisasi sebesar Rp 
37,070,550.00 atau 24,54% dan untuk 
kegiatan pengikutsertaan diklat tidak 
terealisasi atau 0 %. Secara umum 
alokasi anggaran untuk kegiatan 
pengelolaan hutan tahun 2019 
direncanakan Rp 14,510,010,000.00 dan  
ter3ealisasi Rp 10,779,497,588.26 atau 
74,29%. 

Sedang  

2.6.3 Realisasi alokasi dana yang paling tinggi 
secara nominal adalah untuk kegiatan 
logging yaitu terealisasi Rp 
9,935,145,222.26 tetapi hanya 73,59%. 
Persentase yang terbesar untuk 
realisasi anggaran adalah untuk 
kegiatan perencanaan yaitu terealisasi 
99,88%. Kegiatan yang tidakterealisasi 
sama sekali yaitu kegiatan diklat atau 
terealisasi 0%. Dengan demikian 
simpangan atau gap realisasi yang 
terbesar terjadi antara kegiatan 
perencanaan dengan kegiatan diklat 
yaitu terjadi simpangan 99,88%. Secara 
keseluruhan rata-rata simpangan 
sebesar 29,31%. 

Sedang  

2.6.4 Dari realisasi kegiatan teknis kehutanan 
sebagian kegiatan berjalan lancar yaitu 
untuk kegiatan perencanaan, 
pembinaan, perlindungan dan 
pengemanan hutan, dan kelola sosia 
yang terealisasi > 90%. Hanya saja untuk 
kegiatan logging yang terealisasi < 80% 
atau terealisasi 73,59%. Sedangkan 
untuk kegiatan Pengikutsertaan Diklat 

Sedang  
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tidak terealisasi atau 0% dan kegiatan 
penelitian terealisasi sangat kecil yaitu 
yaitu 24,54%. Hal ini menunjukkan 
bahwa realisasi pendanaan untuk 
sebagain kegiatan berjalan lancar dan 
sebagain kegiatan lain tidak berjalan 
lancar dan tidak sesuai tata waktu. 

2.6.5 Realisasi penanaman modal ke dalam 
hutan berupa kegiatan pembinaan 
hutan oleh PT. BBA tahun 2019, mulai 
pengadaan bibit, pengayaan, 
penanaman kiri kanan jalan, 
pemeliharaan tanaman pengayaan dan 
pemeliharaan tanaman KKJ berjalan 
leboh dari 90%. Tetapi perusahaan tidak 
mengalokasikan anggaran untuk 
kegiatan penanaman tanah kosong dan 
pemeliharaan tanaman tanah kosong. 
Secara keseluruhan rencana alokasi 
modal yang ditanamkan kembali untuk 
kegiatan pembinaan hutan terealisasi 
98,00%. 

Baik  

2.6.6 Realisasi fisik kegiatan pembinaan 
hutan berupa pengadaan bibit, 
pengayaan dan penanaman KKJ 
terealisasi sebesar 77,92%. Sedangkan 
dari uji petik kegiatan lapangan, 
diperoleh informasi bahwa tanaman 
yang hidup sebesar 69,77%. 

Sedang  

3 EKOLOGI 

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

3.1.1 Luas kawasan lindung PT BBA belum 
seluruhnya sesuai dengan dokumen 
perencanaan yang ada seperti 
AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU 
RPKH; serta tidak seluruhnya sesuai 
dengan kondisi biofisiknya. 
Berdasarkan dokumen Revisi 
RKUPHHK-HA PT BBA Berbasis IHMB 
Periode 2011 s/d 2020 Pengesahan 
Tahun 2018, kawasan lindung Pt BBA 
antara lain yaitu : SS, Buffer Zone HL, 
KPPN, PSL, dan KKI dengan luas total 
4.598,55 Ha. Kawasan lindung yang 
sudah sesuai dengan kondisi biofisiknya 
antara lain : KPPN, PSL, dan KKI, 
sehingga persentase kesesuaiannya 

Sedang 
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sebesar 3/5 x 100 % = 60%. 

3.1.2 Penataan kawasan dilindungi PT BBA 
sampai dengan tahun 2020 yaitu 
sepanjang 100.437 meter dari panjang 
total 122.218 meter atau sebesar 82,18 %. 
Penandaan batas kawasan lindung 
dilapangan mudah dikenali yaitu berupa 
papan nama kawasan dan pal 
batas/jalur rintisan dengan cat warna 
merah. 

Baik 

3.1.3 Kondisi penutupan vegetasi kawasan 
lindung PT BBA didominasi oleh hutan 
lahan kering primer (644,7 ha) dan 
hutan lahan kering sekunder (5.399,2 
ha) dengan luas 6.043,9 ha.  Dengan 
demikian persentase penutupan 
vegetasi di kawasan lindung sebesar 
6.043,9 ha dari total luas kawasan 
lindung 7.393,9 ha atau 81,74 %. 

Baik 

3.1.4 Kawasan lindung PT BBA mendapat 
pengakuan dari pemerintah (pusat dan 
provinsi), internal perusahaan dan 
sebagian masyarakat sekitar. 
Persentase pengakuan para pihak 
sebesar (100% + 100% + 66,67%) : 3 = 
88,89%. 

Sedang 

3.1.5 Terdapat sebagian laporan pengelolaan 
kawasan lindung PT BBA yang sesuai 
dengan ketentuan terhadap seluruh 
kawasan lindung hasil tata ruang 
areal/Land scaping/sesuai yang ada di 
dalam RKU yaitu kawasan lindung SS, 
KKI, KPPN dan KPSL. Kawasan lindung 
yang belum sepenuhnya dikelola yaitu 
buffer zone hutan lindung. 

Sedang 

3.2 Perlindungan dan 
pengamanan hutan  

3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan 
dan pengamanan hutan PT BBA belum 
mencakup seluruh jenis gangguan yang 
ada. Hasil ini masih sama dengan Audit 
Penilikan I tahun 2019, yaitu PT BBA 
belum memiliki prosedur pencegahan 
dan penanggulangan hama dan 
penyakit tanaman seperti yang 
disebutkan dalam revisi RKUPHHK-HA. 
Persentase pemenuhan prosedur yang 
dimiliki sebesar 2/3 x 100 = 66,67 %. 

Sedang 
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3.2.2 Jenis, jumlah dan fungsi sarana 

prasarana perlindungan dan 
pengamanan hutan PT BBA belum 
semuanya sesuai dengan ketentuan 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 
tentang pengendalian karhutla. Adapun 
sarpras PPH yang masih kurang antara 
lain: mobil patroli, alat 
komunikasi/handy talky, pos PPH, baju 
anti api, dan mobil tangki pemadam 
kebakaran. 

Sedang 

3.2.3 SDM Perlindungan hutan/Satpam PPH 
yang dimiliki PT BBA yaitu berjumlah 15 
orang, 1 Personil Pengamanan bantuan 
dari Koramil 1590 Labuha dan 10 
personil regu pemadam kebakaran 
hutan. Akan tetapi belum ada yang 
memenuhi kualifikasi sebagai satpam 
PHH berdasarkan Permenhut No. 
523/Kpts-II/1993 Tentang Pedoman 
Perlindungan Hutan di Areal 
Pengusahaan Hutan, sehingga 
Presentase Pemenuhan SDM 
Perlindungan Hutan PT BBA sesuai 
ketentuan sebesar 83.33%. 

Sedang 

3.2.4 Kegiatan perlindungan hutan PT BBA 
diimplementasikan melalui tindakan 
tertentu yaitu kegiatan preemptif 
(sosialisasi), preventif (patroli rutin 
setiap bulan, pemasangan plang-plang 
larangan), dan represif (pembuatan 
laporan dan teguran). Akan tetapi, 
kegiatan perlindungan yang dilakukan 
PT BBA belum mempertimbangkan 
seluruh jenis-jenis gangguan yang ada, 
yaitu belum mencakup kegiatan hama 
dan penyakit tanaman. 

Sedang 

3.3 Pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan iar  

3.3.1 Tersedia prosedur – prosedur 
pengelolaan yang mencakup seluruh 
dampak terhadap tanah dan air akibat 
pemanfaatan hutan di PT BBA, 
prosedur - prosedur tersebut antara 
lain : erosi, sedimentasi, debit air dan 
kualitas air. Prosedur yang dibuat dalam 
bentuk Standar Prosedur Operasional, 
Instruksi Kerja Operasional, dan Bagan 

Baik 
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Alir Operasional. 

3.3.2 Jumlah sarana pengelolaan dan 
pemantauan tidak semuanya berfungsi 
dengan baik dan sebagian tidak 
dilaksanakan. Berdasarkan verifikasi 
lapangan dapat diketahui bahwa PT 
BBA memiliki sarana pengelolaan 
dampak terhadap tanah dan air berupa 
: sipil teknis dan vegetatif. Sedangkan 
sarana pemantauan dampak yang ada 
berupa: Ombrometer, plot erosi 
(tempat terbuka dan tempat tertutup), 
dan pengukur TMA.  Plot pemantauan 
erosi masih berada di dalam Blok RKT 
tahun 2016 dan 2017, kondisi stasiun 
pemantauan debit air dan tinggi muka 
air perlu dilakukan pemeliharaan. 

Sedang 

3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan  
dampak terhadap tanah dan air PT BBA 
belum mengalami perubahan dari hasil 
Audit Penilikan I tahun 2019 yaitu 
sebanyak 4 orang. Dari 4 orang 
tersebut sudah cukup memadai dari 
segi jumlahnya (100 %), tetapi kurang 
memadai dari segi kualifikasinya (50 %). 
Persentase pemenuhan SDM sebesar 
(100% + 50%) : 2 = 75 %. 

Sedang 

3.3.4 Terdapat sebagian dokumen, dan ada 
implementasi kegiatan pengelolaan 
dampak terhadap tanah dan air yang 
dilakukan oleh PT BBA. Kegiatan yang 
dilaksanakan meliputi pengerasan jalan, 
pembuatan jalan angkutan, drainase, 
bangunan penguat tebing/terasering, 
jembatan, penanaman bekas TPn, 
penanaman bekas jalan sarad, dan 
penanaman KKJ. Sedangkan kegiatan 
yang tidak dilaksanakan antara lain : 
pembuatan sodetan, pembuatan 
sedimen trap, pembuatan gorong – 
gorong dan cover crop. Dengan 
demikian persentase implementasi 
kegiatan yang dilaksanakan sebesar 
8/12 x 100 % = 67 %. 

Sedang 

3.3.5 Terdapat sebagian dokumen 
implementasi pemantauan dampak 

Sedang 
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terhadap tanah dan air yang 
diimplementasikan oleh PT BBA. 
Berdasarkan Laporan RKL RPL 
semester I dan II Tahun 2019 
implementasi kegiatan pemantauan 
dampak terhadap tanah dan air yaitu 
meliputi pemantauan erosi dengan 
metode Bak Ukur Erosi di areal RKT 
2016, pemantauan kualitas air sungai 
tahun 2o19, pemantauan curah hujan 
dan pengukuran debit air sungai serta 
pengukuran TMA. Akan tetapi belum 
terdapat laporan realisasi pengukuran 
TMA dan debit air serta belum terdapat 
hasil uji kualitas air dari laboratorium. 
Kondisi plot erosi juga tidak berfungsi 
dengan baik. 

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampak 
yang besar dan penting terhadap tanah 
dan air, serta ada upaya pengelolaan 
dampak oleh PT BBA. Berdasarkan 
standar baku yang diterbitkan oleh 
Departemen Kehutanan, besaran erosi 
masih tergolong ringan untuk di bawah 
tegakan/areal tertutup dan sedang 
untuk di areal terbuka. Verifikasi di 
bengkel camp Bori diketahui bahwa 
masih terdapat ceceran oli bekas. 
Kondisi sungai Bori dan sungai Rica 
secara visual terlihat air sedikit keruh 
terutama pada saat hujan yang 
diakibatkan tergerusnya bagian pinggir 
sungai akibat perladangan  masyarakat, 
upaya PT BBA yaitu melakukan 
sosialisasi, pemasangan plang larangan 
berladang di areal konsesi, dan 
himbauan kepada masyarakat supaya 
areal perladangan  tidak meluas. 

Sedang 

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

3.4.1 Tersedia prosedur identifikasi untuk 
seluruh jenis yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal PT BBA. 
Prosedur telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

Baik 

3.4.2 Terdapat implementasi identifikasi flora 
dan fauna tetapi tidak mencakup 

Sedang 
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seluruh jenis yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan 
endemik yang terdapat di areal PT BBA. 
Kegiatan identifikasi flora dan fauna 
tertuang dalam Laporan Identifikasi 
Flora dan Fuana di Areal KKI dan PSL 
tahun 2019. Data inventarisasi tersebut 
belum dikategorikan berdasarkan P.106 
tahun 2018, CITES, dan IUCN terbaru 
serta belum melakukan identifikasi di 
areal kawasan lindung lainnya maupun 
blok RKT. Secara keseluruhan, 
persentase implementasi identifikasi 
flora dan fauna dilindungi di areal PT 
BBA sebesar (100% + 50 % + 50 %) : 3 = 
66,67 %. 

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 Tersedia prosedur pengelolaan flora 
untuk seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di 
areal PT BBA. Prosedur tersebut yaitu 
Standart Prosedur Operasional 
Perlindungan Terhadap Tumbuhan 
Yang Dilindungi dan Instruksi Kerja 
Operasional Perlindungan Terhadap 
Tumbuhan Yang Dilindungi. Prosedur 
telah sesuai dengan  PP no. 7 Tahun 
1999 yaitu mencakup kegiatan 
pengelolaan di dalam habitat (in situ) 
dan pengelolaan di luar habitat (ex 
situ). Prosedur pengelolaan flora tidak 
mengalami perubahan sampai dengan 
kegiatan penilikan II. 

Baik 

3.5.2 PT BBA telah mengimplementasikan 
kegiatan pengelolaan flora dilindungi 
mencakup kegiatan : identifikasi; 
inventarisasi dan perlindungan. Akan 
tetapi implementasi tersebut belum 
mencakup seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik. Belum terdapat 
kegiatan penyelamatan jenis, 
penelitian, pengembangbiakan jenis 
dan penandaan dilapangan. 

Sedang 

3.5.3 Terdapat gangguan terhadap kondisi 
sebagian spesies flora dilindungi 

Sedang 
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dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di 
areal PT BBA. Berdasarkan verifikasi 
lapangan dan dokumen diketahui masih 
terdapat kegiatan 
perladangan/perkebunan dan kegiatan 
illegal logging di kawasan lindung 
maupun di blok RKT. 

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 Tersedia prosedur pengelolaan fauna 
untuk seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di 
areal PT BBA. Prosedur tersebut yaitu 
Standart Operasional Prosedur 
Identifikasi Fauna Dilindungi, Standart 
Operasional Prosedur 
Pemantauan/Inventarisasi Fauna, dan 
Standart Operasional Prosedur 
Perlindungan Terhadap Satwa Yang 
Dilindungi. Prosedur telah sesuai 
dengan  PP no. 7 Tahun 1999 yaitu 
mencakup kegiatan pengelolaan di 
dalam habitat (in situ) dan pengelolaan 
di luar habitat (ex situ). Prosedur 
pengelolaan flora tidak mengalami 
perubahan sampai dengan kegiatan 
penilikan II. 

Baik 

3.6.2 PT BBA telah mengimplementasikan 
kegiatan pengelolaan fauna dilindungi 
mencakup kegiatan : identifikasi; 
inventarisasi dan perlindungan. Akan 
tetapi implementasi tersebut belum 
mencakup seluruh jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik. Belum terdapat 
kegiatan monitoring habitat (kegiatan 
monitoring terhadap jenis dilindungi), 
sebaran pakan satwa dan monitoring 
perjumpaan dilapangan. Persentase 
pemenuhan implementasi pengelolaan 
fauna dilindungi di PT BBA sebesar 3/6 x 
100% = 50%. 

Sedang 

3.6.3 Terdapat gangguan tetapi ada upaya 
penanggulangan gangguan oleh PT 
BBA. Berdasarkan verifikasi dokumen 
diketahui masih terdapat kegiatan 

Sedang 
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perburuan satwa dilindungi terutama 
jenis Burung Nuri dan Kakatua Putih. 
Namun demikian, PT BBA melakukan 
upaya untuk mencegah dan atau 
meminimalisir perburuan tersebut 
dengan melakukan kegiatan sosialisasi, 
patroli rutin dan pemasangan plang 
larangan berburu satwa dilindungi. 

4 SOSIAL 

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

4.1.1 Hasil verifikasi dokumen, observasi 
lapangan dan wawancara bahwa pada 
PT BBA terdapat sebagian 
dokumen/laporan yang lengkap 
mengenai pola penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH setempat, 
identifikasi hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, dan rencana pemanfaatan 
SDH. 

Sedang 

4.1.2 PT BBA telah memiliki mekanisme 
penataan batas partisipatif berupa SOP 
dan penyelesaian konflik batas 
kawasan yang diketahui  para pihak.  
dan tidak pernah ada konflik. 

Sedang 

4.1.3 PT BBA memiliki perangkat mekanisme 
mengenai pengakuan hak-hak dasar 
masyarakat hukum adat dan 
masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfataan SDH, namun 
tidak lengkap dan tidak jelas. 

Sedang 

4.1.4 Berdasarkan hasil kegiatan verifikasi 
dokumen dan lapangan PT BBA telah 
melakukan pendataan, keberadaan 
klaim adat atau masyarakat 
lokal/setempat, penandaan dilapangan 
masih tradisional, diselenggarakan 
sebagian dan belum secara keseluruhan 
mencakup areal kerja dan 
terdokumentasi dengan baik. 

Sedang 

4.1.5 Persetujuan secara tertulis atas luas 
dan batas  areal konsesi PT BBA sudah 
tercatat dan terdokumentasi dalalam 
dokumen rencana IUPHHK, diketahui 
oleh para pihak yang berwenang dan 
disosialisasikan kepada masyarakat 
desa/masyarakat lokal/setempat. Masih 

Sedang 
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terdapat konflik dan dapat dikelola, 
sehingga tidak terjadi konflik terbuka 
antara perusahaan dan masyarakat. 

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

4.2.1 PT BBA telah memiliki dokumen 
menyangkut tanggung jawab sosial 
perusahaan kepada masyarakat yang 
sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

Baik 

4.2.2 PT BBA telah memiliki mekanisme 
pemenuhan kewajiban sosial terhadap 
masyarakat lengkap dan legal. 

Baik 

4.2.3 Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai hak dan kewajiban 
pemegang izin terhadap masyarakat 
dalam mengelola SDH. 

Baik 

4.2.4 PT BBA telah merealisasikan dan 
terdapat sebagian bukti pemenuhan 
tanggung jawab sosial terhadap 
masyarakat. Sebagian bukti realiasi 
sesuai dengan dokumen perencanaan 
terkait, terlaporkan dan dapat 
ditelusuri. 

Sedang 

4.2.5 Tersedia laporan/dokumen pelaksanaan 
tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat, termasuk ganti rugi 
sebagai bagian kelola konflik. 

Baik 

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

4.3.1 Tersedia beberapa data dan informasi 
yang kurang  lengkap & jelas tentang 
masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH. 

Sedang 

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, disertai bukti lengkap dan 
jelas. 

Baik 

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

Sedang 
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setempat oleh pemegang izin. 

4.3.5 Terdapat bukti dokumen/laporan 
mengenai pelaksanaan distribusi 
manfaat kepada para pihak lengkap & 
jelas. 

Baik 

4.4 Keberadaan mekanisme 
resolusi konflik yang 
handal  

4.4.1 Terdapat mekanisme resolusi konflik 
namun belum lengkap 

Sedang 

4.4.2 Terdapat konflik dan tersedia peta 
konflik namun belum lengkap. 

Sedang 

4.4.3 PT BBA telah memiliki organisasi, 
sumberdaya manusia, dan pendanaan 
yang cukup untuk mengelola konflik. 

Baik 

4.4.4 PT BBA memiliki dokumen/laporan 
penanganan konflik yang lengkap dan 
jelas. 

Baik 

4.5 Perlindungan, 
Pengembangan dan 
Peningkatan 
Kesejahteraan Tenaga 
Kerja  

4.5.1 PT BBA memiliki dokumen hubungan 
industrial yang telah diimplementasikan 
secara keseluruhan. 

Baik 

4.5.2 PT BBA telah merealisasikan seluruh 
rencana pengembangan kompetensi. 

Baik 

4.5.3 PT BBA telah menerapkan dokumen 
standar jenjang karir. 

Baik 

4.5.4 PT BBA 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  PT BBA telah memiliki dokumen legal 
Pengusahaan Hutan berdasarkan SK 
Menteri Kehutanan No. SK. 389/Menhut-
II/2006 tanggal 12 Juli 2006 yang dilampiri 
Peta Areal Kerja IUPHHK-HA PT Bela Berkat 
Anugerah 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 Utara skala 1:250.000 (Lampiran SK 
Menhut No. 302/kpts-II/2013 tanggal 1 Mei 
2013) areal PT Bela Berkat Anugerah 
meliputi fungsi Hutan Produksi Terbatas 
(HPT) sebesar 84,92 %, Hutan Lindung 
sebesar 12,77% dan Hutan Produksi Konversi 
(HPK) sebesar 2,09% dan APL 0,22%. 

Memenuhi 

1.1.1.b PT BBA telah melunasi kewajiban Iuran Izin 
Usaha Pemanfaatan hasil Hutan kayu 

Memenuhi 



 

PR-01.rev10/F.24-GRS/PHPL/2019  26 
 

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

(IIUPHHK) berdasarkan Bukti Setor Iuran 
IUPHHK kepada BNI Kantor Cabang Ternate 
Nomor Rekening 7-1- 2002, Setoran 
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,- 

1.1.1.c Terdapat penggunaan kawasan areal 
IUPHHK-HA PT BBA untuk percetakan 
sawah oleh pelaksana kegiatan Kodim 
1509/Labuha  di koordinat  00⁰28'59.68" LS 
127⁰31'32.01" BT dengan dokumen yang 
tersedia yaitu Surat dari Dinas Kehutanan 
Provinsi Maluku Utara nomor 522.1/67/2017 
tanggal 2 Februari 2017 dan PT BBA sudah 
melaporkan ke Dirjen PHPL Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan 
surat nomor PH/SK-006/BBA/III/2017 
tanggal 10 Maret 2017 

Memenuhi 

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

2.1.1.a PT  BBA  telah mempunyai  dokumen 
RKUPHHK-HA berbasis IHMB PT BBA 
periode tahun 2011 s/d 2020 yang telah 
disyahkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Kehutanan Nomor No. SK. 44/VI-BUHA/2011 
pada tanggal 30 Maret 2011 yang kemudian 
dilakukan Revisi kembali dengan Surat 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No SK. 4886/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 pada tanggal 24 Juli 
2018. Dokumen RKT 2019 disyahkan oleh 
Direktur Utama PT BBA (Jabar Abdul, SE) 
sesuai SK Nomor : SK. 04/BBA/XII/2018 pada 
tanggal 31 Desember 2018, dilengkapi 
lampiran Peta RKT 2020 telah 
ditandatangani oleh Ganis Canhut a.n. 
Hidayat, S.Hut. Dokumen RKT 2020 
disyahkan oleh Direktur Utama PT BBA 
(Jabar Abdul, SE) sesuai SK Nomor : SK. 
05/BBA/XII/2019 pada tanggal 31 Desember 
2019, dilengkapi lampiran Peta RKT 2020 
telah ditandatangani oleh Ganis Canhut a.n. 
Hidayat, S.Hut. 

Memenuhi 

2.1.1.b Dalam Peta areal kerja RKT 2019 dan 2020  
terdapat areal yang tidak boleh ditebang 
yaitu sempadan sungai Bori, sempadan 

Memenuhi 
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Sungai Mahalang, Sempadan Sungai 
Sayoang dan buffer zone hutan lindung Ake 
Sajuang.  Berdasarkan verifikasi lapangan, 
terlihat ada penandaan kawasan lindung cat 
merah pada rintisan dan dengan 
menggunakan GPS terdapat kesesuaian 
posisi antara di peta dengan lapangan. 

2.1.1.c Peta RKT 2020 dan 2019 telah telah 
disyahkan secara mandiri (self Approval) 
oleh Direktur Utama PT BBA (Jabar Abdul, 
SE) dan peta RKT telah distempel  cap PT 
BELA BERKAT ANUGERAH TERNATE. Pada 
Peta Blok RKT 2019 terdapat petak sejumlah 
21 Petak dengan luas total Blok RKT seluas 
1.387,42 Ha, sedangkan pada peta Blok RKT 
2020 terdapat 20 Petak dengan luas total 
Blok RKT seluas 1.404,03 Ha. Adapun 
penandaan batas blok RKT 2019 dan RKT 
2020 di lapangan dengan alur batas cat 
merah dan batas  petak dengan alur cat biru 
yang sesuai antara di peta dan lapangan. 

Memenuhi 

2.2.  Adanya rencana kerja 
yang sah  

2.2.1.a Tersedia Dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT 
BBA periode 2011 s/d 2020 beserta 
lampirannya yang lengkap dan disahkan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
berdasarkan No SK. 4886/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/7/2018 tanggal 24 Juli 2018 
yang disusun berdasarkan dokumen IHMB 
dengan etat luas maksimum + 1.444,69/2 
tahun dan Etat Volume Maksimum + 
44.677,65 m3/2 tahun. 

Memenuhi 

2.2.1.b PT  BBA  berdasarkan SK Menteri 
Kehutanan SK. 389/Menhut-II/2006 tanggal 
12 Juli 2006 adalah IUPHHK pada hutan 
alam bukan IUPHHK pada hutan tanaman, 
maka norma penilaian verifier 2.2.1b adalah 
tidak dapat diterapkan/Not Applicable 
(NA). 

Not 
Applicable 

(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 

3.1.1 
 
 
 
 
 
 
 

 

PT BELA BERKAT ANUGERAH telah 
mengimplementasikan SIPUHH on line dan 
telah ada produksi kayu sesuai dokumen 
LHP dari bulan Januari s.d. Desember 2018 
sebanyak 11.670 batang dengan volume 
sebesar 31.331,33 m3. Keseluruhan LHP 
dibuat oleh petugas pembuat LHP yang sah 
Patty Gosora  Ganis PHPL PKB nomor 
Register nomor 00160-16/PKB-R/XXXI/2017, 
berlaku dari tanggal 12 Desember 2017 s/d 8 

Memenuhi 



 

PR-01.rev10/F.24-GRS/PHPL/2019  28 
 

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

sah Desember 2020.  Pengujian fisik kayu 
dilaksanakan di TPK Antara Logpond Bori, 
adapun perbedaan hasil verifikasi dokumen 
sebesar 1,06% serta tidak ada perbedaan 
jenis.Hasil uji petik 11 batang kayu dari 
dokumen LHP dengan mencatat ID Barcode 
dan dokumen buku ukur, setelah ditelusuri 
di lapangan dapat ditemukan tunggaknya di 
blok RKT 2019 Petak F-31.  

3.1.2 Selama periode bulan Januari 2019 s/d 
Februari  20207 telah ada pengangkutan 
kayu dari TPn/TPK Hutan ke TPK 
Antara/Logpond sebanyak terdapat 472 
buah dokumen SKSHHK dengan jumlah 
kayu sebanyak 7.774 batang (28.554,86 m3) 
dan pengangkutan kayu tersebut telah 
dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu 
yang syah yaitu dokumen SKSHHK dengan 
lampiran dokumen daftar kayu yang 
diterbitkan oleh petugas penerbit SKSHHK 
yang sah yaitu sdr Patty Gasora (No. Reg. 
00160-14/PKB-R/XXXI/2017). Uji petik 
dokumen SKSHHK penerbitan  13 Desember 
2019 sebanyak 1 dokumen SKSHHK, yaitu 
KB.B.5963527 dengan jumlah kayu 
sebanyak 962 batang dengan volume 
3.585,74 M3 dengan tujuan PT. Sumber 
Graha Sejahtera di Sulawesi Selatan 
menunjukkan adanya kesesuaian dengan 
Laporan Mutasi Kayu (LMK) pada  TPK 
Antara Logpond Bori Nomor : 
12/LMKB//BBA/XII/2018 Bulan Desember 
2018. Stok kayu total per 31 Februari 2020 di 
TPK Antara Logpond Bori menurut 
dokumen LMKB sebanyak 1.091 batang 
dengan volume sebesar 4.307,55 m3 

Memenuhi 

3.1.3.a PT BBA sudah membuat tanda PUHH pada 
kayu (batang dan tunggak) yang sesuai 
dengan dokumen LHP dengan menemelkan 
label Id Barcode pada pohon yang akan 
ditebang sehingga penebang hanya akan 
menebang pohon yang berlabel Id Barcode 
; Label merah sebagai tanda pohon yang 
akan ditebang masih ditemukan pada blok 
RKT tahun 2019 serta semua kayu yang 
ditebang pada RKT 2019 memiliki label 
barcode. Hasil uji petik terhadap Kayu 
dengan ID Barcode 

Memenuhi 
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3005AXXBBAG0000000000038861 
menyatakan bahwa kayu berasal dari Petak 
F32 dan di LHPkan dengan nomor 
10.BBA.KBB.BLOK.REG.XI.2019 pada tanggal 
8 November 2019 sudah dimatikan di lokasi 
tujuan pada tanggal 24 Desember 2019. 

3.1.3.b Identitas kayu diterapkan secara konsisten 
oleh pemegang izin dengan menempelkan 
plastik kuning barcode di bontos pangkal 
dan ujung log dan label plastik merah di 
tunggak kayu di areal tebangan. identitas 
kayu berupa id barcode dan label plastik 
merah ITSP  terdapat di dokumen Buku 
Ukur/ LHP. 

Memenuhi 

3.1.4 Terdapat Dokumen SKSHHK, lampirannya 
(Daftar kayu) dan Daftar Pemeriksaan kayu 
Bulat selama periode 14 bulan terakhir 
(Januari 2019 s.d. Februari 2020) yang 
diterbitkan dan disahkan oleh Petugas 
Penerbit SKSHHK dan dimatikan oleh 
petugas P3KB yang berwenang serta 
terdapat izin TPK Antara Bori untuk RKT 
2019 dari Direktur utama PT BBA yang 
disetujui/ditandatangani oleh Kepala Dinas 
Kehutanan Provinsi Maluku Utara. 
 

Memenuhi 

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

3.2.1.a Dokumen SPP DR/PSDH yaitu tagihan PNBP 
dalam simponi berupa dokumen bukti 
pembuatan tagihan PNBP dari Kementerian 
Keuangan  RI Direktorat Jenderal Anggaran 
berupa PSDH periode Januari 2019 s.d. 
Februari 2020 sebesar Rp. 1.813.186.580,- , 
tagihan DR  sebesar $ 445.666,22 USD atas 
kayu sejumlah 31.331,33 m3 yang di LHP kan. 

Memenuhi 

3.2.1.b Berdasarkan verifikasi dokumen bukti setor 
diketahui PT BBA telah melunasi DR dan 
PSDH periode Januari 2019 s.d. Februari 
2020 sesuai dengan dokumen SPP tagihan 
PNBP SIMPONI yaitu PSDH sejumlah Rp. 
1.813.186.580,- untuk PSDH dan 
pembayaran, DR  sebesar $ 445.666,22 USD. 

Memenuhi 

3.2.1.c PT BBA sudah melakukan pemenuhan 
kewajiban terhadap negara dengan 
membayar PSDH dan DR untuk RKT 2018 
sesuai jumlah dan harga yang sudah 
ditetapkan pemerintah. Tarif PSDH dan DR 
muncul secara otomatis dalam situs PNBP 
SIMPONI. Pembayaran harga satuan m3 

Memenuhi 
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sesuai dengan : 

- PSDH : Permenhut  No. P. 
64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 untuk 
LHP Tahun 2019. 
DR : Peraturan Pemerintah  Nomor 12 

tahun 2014 untuk LHP  
tahun 2019 

3.3. Pengangkutan dan 
perdagangan antar pulau 

3.3.1 
 

PT BBA telah mengajukan surat pengantar 
perpanjangan PKAPT dengan No surat 
PH/SK-004/BBA/III/2016 kepada Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota 
Ternate pada tanggal 28 Maret 2016 dan 
surat permohonan diajukan kembali dengan 
surat nomor PH/SK.005/BBA/II/2018 tanggal 
8 Februari 2018. 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. tentang dokumen PKAPT 
menjadi tidak dapat diverifikasi (NA). 

Memenuhi 

3.3.2 Berdasarkan verifikasi Dokumen Surat 
Persetujuan Berlayar/Port Clearance dari 
Syahbandar Pelabuhan Klas III Babang yang 
bertolak dari Pelabuhan Babang ke  Palopo 
Sulsel dengan lembar SIB nomor No : 
AA.3/KM.63/101/II/2019, No : 
AA.3/KM.63/102/II/2019, No : AA.3/UPP 
II/444/V/2019, No : AA.3/UPP II/444/V/2019, 
No : AA.3/UPP II/595/VII/2019, No : AA.3/UPP 
II/596/VII/2019,  No : AA.3/UPP II/928/X/2019, 
No : AA.3/UPP II/929/X/2019,  No : AA.3/UPP 
II/1095/XII/2019, No : AA.3/UPP 
II/109/XII/2019, No : AA.3/UPP II/54/I/2020 
dan  No : AA.3/UPP II/55/I/2020 diketahui 
bahwa Kapal yang mengangkut kayu PT 
BBA ke Panca usaha Palopo Plywood di 
Sulawesi Selatan adalah kapal berbendera 
Indonesia. 

Memenuhi 

3.4. Pemenuhan penggunaan 
Tanda V-Legal  

3.4.1 Dokumen SKSHHK PT Bela Berkat Anugerah 
dengan uji petik  SKSHHK KB.B 4027926 
telah ada logo V legal dengan nomor 009/S-
PHPL/GRS/III/2018 LPPHPL-017-IDN 
sedangkan di batang kayu ditempel 
barcode yang tertulis tanda V-Legal. 

Memenuhi 

4.1. Pemegang izin telah 4.1.1 Dokumen AMDAL PT BBA yaitu Laporan Memenuhi 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) telah disetujui oleh 
Komisi AMDAL Daerah Kabupaten Maluku 
No. 522.21/1567 tanggal 28 Agustus 2001 
dan disahkan Kepala Bapedalda 
Kabupaten Maluku Utara meliputi areal 
seluas 44.956 ha (luas PT BBA sesua SK 
Menhut ± 33.880) yang penyusunannya 
berdasarkan pada Keputusan Dirjen PHPA 
No. 115/Kpts/II-DAR/2000 tentang 
Pedoman Teknis Penyusunan dokuman 
AMDAL 

4.1.2.a Tersedia dokumen RKL-RPL yang disetujui 
oleh Komisi AMDAL Daerah Kabupaten 
Maluku No. 522.21/1567 tanggal 28 Agustus 
2001 dan disahkan oleh Kepala Bapedalda 
Kabupaten Maluku Utara dan mengacu 
dokumen AMDAL dalam dampak Fisika-
Kimia, biologi, sosial ekonomi budaya dan 
kawasan yang dikelola. 

Memenuhi 

4.1.2.b Berdasarkan laporan RPL RKL Semester I  
dan Semester II tahun 2019  PT BBA telah 
ada bukti pelaksanaan kegiatan 
pengelolaan dampak sipil teknis 
(Pengerasan jalan utama, pembuatan jalan 
angkutan kayu, drainase, terasering dan 
jembatan) Pengelolaan vegetatif 
(Persemaian, penanaman kanan kiri jalan, 
bekas TPn dan bekas jalan sarad). Sarana 
pemantauan dampak yang tersedia adalah 
Ombrometer, plot erosi didaerah terbuka 
dan daerah tertutup serta alat pengukur 
tinggi muka air sungai dan debit air sungai. 

Memenuhi 

5.1. Prosedur dan 
implementasi K3 

5.1.1.a Tersedia dokumen prosedur terkait K3, 
yaitu SOP K3 No. SPO-BBA/PH/06-03.Rev.1 
tanggal 5 Maret 2018. Implementasi dari 
SOP tersebut adalah sarana prasarana K3, 
Penggunaan, penempelan poster serta 
spanduk K3, pengadaan rambu jalan serta 
pengikutsertaan karyawan dalam program 
BPJS. Implementasi K3 tercantum pula 
dalam PP BAB V Tentang Sakit dan 
Pemeliharaan Kesehatan. Selain itu telah 
terdapat struktur organisasi P2K3 yang 
disahkan oleh Direktur Utama dengan 
Nomor Nomor : SK. 06/BBA/XII/2019  
Tanggal 31 Desember 2019.   

Memenuhi 
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5.1.1.b Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik 
berupa helm, sarung tangan, spatu boot, 
masker, rompi las, kacamata las, rompi 
safety  sesuai kebutuhan, klinik berserta 
kotak K3 berisi obat-obatan dan APAR di 
lokasi strategis yang berfungsi baik. 

Memenuhi 

5.1.1.c Telah tersedia catatan kecelakaan kerja 
tahun 2019 dan tahun 2020 yaitu telah 
terjadi 2 kecelakaan kerja namun tidak ada 
kecelakaan fatal yang penanganannya telah 
dirujuk ke Puskesmas Babang. Upaya 
menekan tingkat kecelakaan kerja 
diantaranya pemasangan rambu lalulintas 
dan plank peringatan K3, serta APD.   

Memenuhi 

5.2. Pemenuhan hak-hak 
tenaga kerja 

5.2.1. Terdapat surat Direktur Utama 
No.09/BBA/SPSI/IV/2018 tanggal 11 April 
2018 berupa pemberitahuan kepada seluruh 
karyawan yang menyatakan bahwa PT BBA 
memberi kebebasan kepada karyawan 
untuk membentuk serikat pekerja sesuai 
undang-undang No. 21 tentang serikat 
pekerja/serikat Buruh dan berdasarkan 
wawancara dengan karyawan tidak ada 
larangan dari perusahaan membentuk 
serikat pekerja. 

Memenuhi 

5.2.2. 
 

 

PT BBA sudah memiliki Peraturan 
Perusahaan tahun 2020-2022 yang telah 
disyahkan berdasarkan SK Kepala Dinas 
Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate No. 
560/54/I/DISNAKER/2020 tanggal 20 Januari 
2020 yang ditandatangani oleh wakil 
pekerja dan perusahaan yang terdiri dari 
XIX Bab dan 37 pasal yang berlaku selama 2 
tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun jika 
tidak usulan perubahan. 

Memenuhi 

5.2.3. 
 

Terdapat Kebijakan Perusahaan PT BBA; 
Bab II Pasal 2 ayat 2.a.  yang mensyaratkan 
karyawan PT BBA berusia minimal 18 tahun 
dan hasil wawancara dan pengamatan 
lapangan tidak terdapat karyawan di bawah 
umur, hasil verifikasi daftar karyawan 
menyatakan bahwa karyawan termuda 
berusia 19 tahun 1 bulan atas nama Firman 
Fandi yang berkerja sebagai helper Traktor. 

Memenuhi 

 


