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Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL  
PT Segara Indochem 

 
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 ; 

globalresourcesertifikasi@gmail.com   
 

II. Identitas Auditee : 
a. Nama IUPHHK-HA :  PT Segara Indochem (SINDO) 
b. SK IUPHHK-HA :   SK.990/Kpts-VI/1999 tanggal 14 Oktober 1999  
c. Luas Areal :  + 85.725 Ha 
d. Alamat Kantor Pusat :  Jl Basuki Rahmat No. 2C Samarinda Kalimantan Timur 
e. Waktu Pelaksanaan :  05 – 13 Juli 2021 

  
III. Tahapan Kegiatan : 

 
Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

Koordinasi dengan Instansi 
Kehutanan 

- Mengirimkan Surat 
Pengantar Penilikan IIII 
PHPL PT Segara Indochem 
Ke Dinas Kehutanan dan 
BPHP Provinsi Kalimantan 
Timur. 

Pertemuan Pembukaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Selasa, 6 Juli 2021 
 

Via Zoom Meeting 

Pertemuan Pembukaan 
dilakukan dengan aplikasi 
Zoom Meeting. Tim Audit 
menyampaikan dan 
memberikan penjelasan 
singkat terkait hal-hal 
sebagai berikut: 
a. Sasaran dan ruang 

lingkup penilaian, tahap 
dan kegiatan audit 
lapangan beserta 
metodologinya, standar 
acuan yang digunakan 
dan susunan tim audit 
Penilikan III Penilaian 
Kinerja PHPL. 

b. Menyampaikan aturan 
sertifikasi PHPL termasuk 
ketentuan tentang 

http://www.global-resource.co.id/
mailto:globalresourcesertifikasi@gmail.com
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kerahasiaan dan 
ketidakberpihakan. 

c. Menyampaikan CARs saat 
Penilikan II Penilaian 
Kinerja PHPL 2020 PT 
SINDO. 

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

e. Menandatangani Daftar 
Hadir dan BA Pertemuan 
Pembukaan. 

Verifikasi Dokumen Selasa – Selasa, 
6 – 13 Juli 2021 

 
Zoom Meeting  

dan Google Drive 

a. Mengumpulkan bukti 
audit berupa dokumen 
yang terkait dan dapat 
diverifikasi untuk Kriteria 
Prasyarat, Produksi, 
Ekologi, Sosial dan VLK. 

b. Melakukan evaluasi bukti 
audit yang dikumpulkan 
terhadap kriteria dalam 
penilaian PHPL sesuai 
dengan Lampiran 1.2 dan 
2.2 Kepdirjen PHPL No. 
SK.62 tahun 2020. 

Observasi Lapangan Selasa – Selasa, 
6 – 13 Juli 2021 

 
Zoom Meeting  

dan Google Drive 

a. Mengumpulkan bukti 
audit berupa bukti 
lapangan dan hasil 
wawancara yang terkait 
dan dapat diverifikasi 
untuk kriteria Prasyarat, 
Produksi, Ekologi, Sosial 
dan VLK. 

b. Melakukan evaluasi bukti 
audit yang dikumpulkan 
terhadap kriteria dalam 
penilaian PHPL sesuai 
dengan Lampiran 1.2 dan 
2.2 Kepdirjen PHPL No. 
SK.62 tahun 2020. 

Pertemuan Penutup Selasa, 13 Juli 2021 
 

Zoom Meeting 

1. Pertemuan Penutup 
dihadiri oleh jajaran 
Senior Manager, Camp 
Manager dan jajaran Staf 
PT SEGARA INDOCHEM 
2021. 

2. Tim Auditor 
menyampaikan hasil 
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temuan terkait verifikasi 
dokumen dan observasi 
lapangan saat audit 
Penilikan III PHPL PT 
SINDO. 

3. Tim Auditor dan MR 
mengisi daftar hadir dan 
menandatangani lembar 
audit. 

Koordinasi Dengan Instansi 
Kehutanan 

  

Pengambilan Keputusan Rabu, 21 Juli 2021 
 

Kantor LPPHPL PT GRS 

1. PT SEGARA INDOCHEM 
dinyatakan lulus dengan 
predikat BAIK 
berdasarkan Rapat 
Pengambilan Keputusan 
Hasil Penilikan III 
Penilaian Kinerja PHPL 
sesuai Lampiran 1.2 dan 
2.2 Kepdirjen PHPL No. 
SK.62 tahun 2020. 

2. Menerbitkan SK 
Keputusan Hasil dan 
Sertifikat-PHPL Penilikan 
III Penilaian Kinerja PHPL 
PT SEGARA INDOCHEM 
2021. 

 
IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilikan III PHPL PT Segara Indochem : 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
1. PRASYARAT 

1.1 Kepastian Kawasan 
Pemegang Izin dan 
Pemegang Hak 
Pengelolaan 

1.1.1 Ketersediaan dokumen legal dan 
administrasi tata batas PT Sindo masih 
tersedia lengkap sesuai dengan 
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 Rencana 
Penataan Batas, BATB dan Laporan TBT 
beserta peta lampirannya 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
1.1.2 Sindo telah merealisasikan penataan 

batas luar sepanjang 303,226 Km atau 
84,66% dari panjang batas keseluruhan 
358,153 Km.  Upaya untuk 
merealisasikan tata batas temu gelang/ 
rekonstruksi adalah telah tersedia 
dokumen Rencana Penataan Batas No. 
58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5 
September 2016 yang disahkan oleh 
Direktur Pengukuhan dan 
Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen 
Planologi Kehutanan dan Tata 
Lingkungan adapun dokumen intruksi 
tatabatas belum terbit 

Sedang 

1.1.3 Keberadaan areal kerja PT. SINDO telah 
mendapatkan pengakuan dari para 
pihak baik pemerintah pusat dan 
daerah, perusahaan lain yang 
berbatasan langsung dan masyarakat 
sekitar. saat penilikan II tahun 2020 
tidak terdapat konflik batas dengan 
para pihak baik dengan perusahaan 
yang berbatasan maupun dengan 
masyarakat sekitar. Berdasarkan 
laporan Perkembangan aktivitas 
perladangan masyarakat  tahun 2021, 
peta potensi perladangan tahun 2021 
skala 1 : 500.000 dan peta potensi 
konflik tahun 2021 skala 1 : 400.000 dan 
observasi lapangan diketahui tidak ada 
perladangan di areal PT Sindo. Upaya 
PT. SINDO untuk mencegah adanya 
kegiatan perladangan adalah  
melakukan pendekatan persuasif 
kepada aparat dan masyarakat desa 
sekitar, melakukan pemasangan papan 
nama larangan berladang/berkebun 
yang dipasang dibeberapa lokasi 
strategis seperti di pinggir jalan, 
membuat pos security/portal di Km 17 

Baik 

1.1.4 Terdapat perubahan fungsi kawasan 
berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan 
Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan 
Provinsi Kalimantan Utara skala 1 : 
250.000 (lampiran Keputusan Menteri 
Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
tanggal 29 Agustus 2014), namun PT. 
SINDO telah melakukan perubahan 
perencanaan yang disahkan oleh 
pejabat yang berwenang berupa Revisi 
RKUPHHK-HA Periode Tahun 2012 -2021 
Tahun 2015 terkait perubahan fungsi 
kawasan tersebut dan diikuti 
penyesuaian di lapangan yaitu pada 
peta kerja RKTUPHHK-HA tahun 2020 
dan RKTUPHHK-HA 2021. Selain itu pada 
dokumen Rencana Penataan Batas No. 
58/KUH-2/IUPHHK-HA/2016, tanggal 5 
September 2016, sebagian HL dan APL 
telah dikeluarkan 

1.1.5 Berdasarkan verifikasi dokumen surat 
pernyataan dari Direkur utama PT Sindo 
tanggal 30 Juni 2020, Peta Identifikasi 
Penggunaan Kawasan Diluar Kehutanan 
PT Sindo skala 1:400.000, Laporan 
Perkembangan aktivitas perladangan 
masyarakat periode April 2021 s/d Juni 
2021,  Laporan Perkembangan aktivitas 
perladangan masyarakat periode 
Januari  s/d Maret 2020, Peta Potensi 
konflik IUPHHK-HA PT Sindo skala 1 : 
400.000,  Peta Lokasi Perladangan 
masyarakat IUPHHK-HA PT Sindo Skala 
1 : 500.000 dan observasi lapangan 
tidak ditemukan adanya penggunaan 
kawasan diluar kegiatan IUPHHK-HA PT 
Sindo sehingga verifier 1.1.5 adalah Not 
Applicable (NA) 

NA 

1.1.6 Terdapat klaim hak adat/ulayat yaitu 
oleh masyarakat adat suku Dayak 
Basap, sesuai peraturan Gubernur 
Kalimantan Timur No 20 Tahun 2000 
tanggal 9 Juni 2000 tentang Penetapan 
Dana Kompensasi Kepada Masyarakat 
di Dalam dan Sekitar Hutan namun 
bantuan tersebut sudah disalurkan 
pada setiap akhir tahun RKT, 
masyarakat adat dayak Basap sekitar 
areal kerja yang terkena wilayah blok 
RKT mendapatkan fee kompensasi 
produksi kayu dan di buatkan BAP 
Kesepakatan Antara Masyarakat adat 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Basap sehingga untuk penyelesaian 
klaim penguasaan lahan sudah 
mencapai 100%. 

1.2 Komitmen pemegang 
izin   

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misi yang 
telah ditetapkan oleh Direktur PT Sindo 
No. 09/Kpts/SINDO/I/2015 tanggal 16 
Februari 2015. Rumusan visi dan misi 
perusahaan PT Sindo tersebut juga 
terdapat dalam dokumen RKUPHHK-HA 
Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 
2021 yang disetujui berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehutanan No. 
SK.04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari 
2015. Rumusan visi dan misi tersebut 
legal dan sesuai dengan kerangka PHL, 
yaitu memuat prinsip kelestarian 
ekologi, produksi dan sosial, sedangkan 
Sosialisasi visi dan misi perusahaan 
telah dilakukan pada internal karyawan 
(level pemegang izin) secara formal dan 
informal. Sosialisasi internal karyawan 
secara formal dilakukan setiap tahun 
terakhir pada tanggal 18 Januari 2021 di 
Base Camp Karangan sedangkan secara 
informal dilakukan berupa 
terpasangnya tulisan rumusan visi dan 
misi perusahaan pada lokasi strategis  
baik di kantor persemaian afdeling SGT 
KM 38 maupun kantor Logpond PT 
Sindo. Sosialisasi visi misi kepada 
masyarakat tahun 2021 dilaksanakan di 
kantor Kecamatan Karangan tanggal 15 
Januari 2021 dihadiri masyarakat desa 
Baay, Desa Batu Lepoq dan Desa 
Karangan Hilir. Sosialisasi kepada 
masyarakat dan internal karyawan 
dibuktikan dengan berita acara, daftar 
hadir dan foto dokumentasi sosialisasi. 

Baik 

1.2.2 PT Sindo telah mengimplementasikan 
PHL berupa kegiatan-kegiatan 
penataan kawasan, perencanaan, 
pembinaan hutan, perlindungan dan 
pengamanan hutan, pengelolaan 
lingkungan, pembinaan SDM dan kelola 
sosial namun belum seluruhnya 
terlaksana dan sesuai dengan visi dan 

Sedang 



 

PR-01.rev1-2/F.24-GRS/PHPL/2021  7 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
misi PHL seperti batas luar areal kerja 
belum temu gelang, keberadaan teaga 
teknis PHPL hanya pada sebagian 
bidang pengelolaan hutan, Realisasi  
alokasi dana untuk seluruh kegiatan 
belum proporsional (>20%), belum ada 
sarana pengukuran kesuburan tanah, 
Satuan inti petugas pemadam 
kebakaran belum  memiliki kualifikasi 
sesuai dengan regulasi 

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 PT 
Sindo berupa sarjana kehutanan 
tersedia pada beberapa bidang 
kegiatan pengelolaan adapun 
keberadaan GANIS-PHPL belum 
memenuhi dari peraturan Dirjen PHPL 
No. P.16/PHPL-IPHH/2015 yaitu hanya 
tersedia pada sebagian bidang kegiatan 
pengelolaan hutan (belum ada GANIS-
PHPL KURPET) dengan jumlah 57,33% 

Baik 

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi 
tenaga profesional bidang kehutanan 
dan bidang lainnya PT Sindo adalah 
59,26% dari rencana sesuai kebutuhan 

Sedang 

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT Sindo 
tersedia lengkap di lapangan 
diantaranya yaitu Peraturan 
Perusahaan (PP) PT Sindo Tahun 2019 
yang disyahkan Kepala Disnakertrans 
Provinsi Kalimanatan Timur Nomor 
KEP.560/3104/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 
tanggal 30 Oktober 2019 Berlaku 
selama 2 (dua) tahun, Dokumen wajib 
lapor ketenagakerjaan tahun 2021  
sesuai UU no. 7 telah dilaporkan ke 
Disnakertrans Provinsi Kalimantan 
Timur tgl 31 Mei 2021,  laporan Tenaga 
Kerja PT Sindo Bulan Juni 2021, 
penilaian prestasi karyawan, Surat 
Perjanjian Kerja waktu tertentu  (PKWT) 
nomor 08/PKWT/SGI/II/2021), Dokumen 
BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 
Karyawan, SOP ketenagakerjaan,  Surat 
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 
No. 561/K.564/2020 tanggal 31 Oktober 
2020 tentang Penetapan Upah 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Minimum Provinsi Kalimantan Timur 
Tahun 2021 

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

1.4.1 Tersedia struktur organisasi dan job 
deskripsi yang sesuai dengan kerangka 
PHPL yaitu tersedia unit kerja/bidang 
yang bertanggung jawab menjamin 
terlaksananya kelestarian fungsi 
produksi, lingkungan/ekologi dan sosial 
dan ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Direktur Utama PT. SINDO 
No. 17/SK/Dirut-SINDO/I/2017 tanggal 10 
Januari 2017 tetapi masih ada rangkap 
jabatan yaitu jabatan Kepala Seksi 
Perencanaan dengan Kepala Subseksi 
PAK dan Kepala Subseksi ITSP, Kasi 
Produksi dengan kasubsi TUK, kasubsi 
persemaian dengan, kasubsi 
penanaman 

Sedang 

1.4.2 PT Sindo memiliki perangkat SIM yang 
cukup memadai diantaranya Internet 
satelit (V-Sat PSN) di logpond, Laptop, 
WIFI, radio rig, handly talky, printer 
barcode, HP Android dilengkapi tenaga 
pelaksana yang tercantum dalam 
Laporan Bulanan Penggunaan Tenaga 
Bulan Juni 2021 dan digambarkan pada 
Struktur Organisasi PT. Sindo. Peralatan 
dan tenaga pelaksana SIM cukup 
memadai untuk kebutuhan kegiatan 
operasional di lapangan dan berfungsi 
dengan baik sebagaimana mestinya 
namun Di kantor TPK Hutan Km 38 
(Afd. Segara Timber ) masih belum ada 
tersedianya perangkat Internet (V-sat). 

Sedang 

1.4.3 PT Sindo telah mengoperasikan SIM 
milik Kementerian LHK, yaitu 
pelaksanaan SIPUHH Online, E-Monev 
dan SIGANISHUT. Tenaga pelaksana 
SIPUHH Online di tunjuk berdasarkan 
keputusan Direktur No. 14/SINDO-
KPTS/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 dan 
personil operator E-Monev ditunjuk 
berdasarkan keputusan Direktur No. 
013/SINDO-KPTS/III/2021 tanggal 08 
Maret 2021 sedangkan personil 
operator SIGANISHUT ditunjuk 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
berdasarkan keputusan Direktur PT 
Sindo No15/SINDO-KPTS/III/2021 tanggal 
8 Maret 2021, sehingga PT Sindo dalam 
pelaksanaan sistem SIPUHH Online, E-
Monev dan SIGANISHUT telah berjalan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

1.4.4 PT Sindo telah mempunyai organisasi 
unit SPI yang dilengkapi personil tim SPI 
dan terdapat pelaksanaan kegiatan 
audit internal oleh unit SPI yang 
dilakukan secara rutin/berkala pada 
bulan januari 2021 serta tersedia 
Laporan audit internal/unit SPI yang 
memuat berbagai permasalahan 
kegiatan di lapangan yaitu terkait 
Bidang Perencanaan Hutan, Bidang 
Produksi,  Bidang Pembinaan Hutan dan 
Bidang Lingkungan dan Sosial, namun 
belum menyentuh tahapan kegiatan 
lain yang cukup penting, antara lain 
terkait kegiatan perlindungan dan 
pengamanan hutan (belum ada sarana 
prasarana pemantau kesuburan tanah, 
SDM damkarhut belum memilik 
kompetensi sesuai regulasi), 
kompetensi SDM (belum ada Ganis 
Kurpet), perencanaan (tatabatas areal 
belum temu gelang). 

Sedang 

1.4.5 Terdapat keterlaksanaan tindak koreksi 
dan pencegahan manajemen berbasis 
hasil monitoring dan evaluasi baik 
monitoring dan evaluasi yang dilakukan 
oleh internal camp maupun yang 
dilakukan oleh unit SPI antara lain di 
bidang perencanaan hutan, bidang 
produksi,  bidang pembinaan hutan dan 
bidang lingkungan dan sosial namun 
belum seluruhnya yaitu belum ada 
monitoring dan evaluasi ganis PHPL 
Kurpet, sarana prasarana pemantau 
kesuburan tanah, tim pemadan 
kebakaran hutan yang belum 
bersertifikasi sesuai regulasi, alokasi 
dana pengelolaan hutan belum 
proporsional sehingga terdapat 
keterlaksanaan sebagian tindak koreksi 

Sedang 



 

PR-01.rev1-2/F.24-GRS/PHPL/2021  10 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
dan pencegahan manajemen berbasis 
hasil monitoring dan evaluasi 

1.5 Persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa 
paksaan (PADIATAPA)  

1.5.1 Kegiatan penebangan dalam 
RKTUPHHK-HA PT Sindo tahun 2021  
yang akan mempengaruhi kepentingan 
hak-hak masyarakat setempat telah 
mendapatkan persetujuan dari para 
pihak atas dasar informasi awal yang 
memadai yaitu dibuktikan dengan 
tersedianya dokumen RKTUPHHK-HA 
Tahun 2021 yang disahkan secara self 
approval oleh Direktur Utama PT Sindo, 
perizinan TPK Hutan, TPK Antara, 
persetujuan penggunaan koridor dari 
pejabat yang berwenang. Selain itu 
terdapat dokumen sosialisasi 
RKTUPHHK-HA Tahun 2021 kepada 
masyarakat Desa Baay, Desa Batu 
Lepoq dan Desa Karangan Ilir serta 
tidak ada keluhan dari masyarakat Desa 
tersebut terhadap lokasi penebangan 
RKT Tahun 2021 PT Sindo 

Baik 

1.5.2 Proses perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan /Kelola Sosial/PMDH/CSR PT 
Sindo Tahun 2021 telah mendapat 
persetujuan para pihak yaitu pihak 
pemerintah dengan disyahkannya RKT 
tahun 2021 secara self Approval oleh 
Direktur PT Sindo dan adanya 
persetujuan masyarakat terhadap 
rencana dan kegiatan PMDH tahun 2021 
di Desa Baay, Desa Batu Lepoq dan 
Desa Karangan Hilir berdasarkan 
dokumen Berita Acara Sosialisasi 
Program Kelola Sosial Tahun 2021 
sehingga persetujuan dalam proses dan 
pelaksanaan kelola 
sosial/PMDH/CSR/CD PT Sindo dari para 
pihak termasuk masyarakat desa binaan 
dan atau desa terdampak mencapai 
100%. 

Baik 

1.5.3 Terdapat persetujuan dalam proses 
penetapan kawasan lindung PT Sindo 
dari pihak pemerintah dengan 
disyahkannya RKUPHHK-HA periode 
2012 s/d 2021 oleh Menteri Lingkungan 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 
04/BUHA-2/2015 tanggal 16 Februari 
2015 sedangkan dari Pihak masyarakat 
telah dilakukan sosialisasi kawasan 
lindung PT Sindo tahun 2021 kepada 
masyarakat Desa Karangan Ilir  pada 
tanggal 15 Januari 2021, Desa Baay  
pada tanggal 15 Januari 2021, dan Desa 
Batu Lepoq pada Tanggal 15 Januari 
2021, sehingga penetapan kawasan 
lindung dari masyarakat mencapai 100%. 
Dengan demikian persetujuan dalam 
proses penetapan kawasan lindung PT 
Sindo dari para pihak yaitu pihak 
pemerintah, internal manajemen 
perusahaan dan masyarakat desa 
sekitar mencapai 100%. 

2 PRODUKSI 

2.1 Penataan areal kerja 
jangka panjang dalam 
pengelolaan hutan 
lestari  

2.1.1 PT Sindo sudah memiliki dokumen 
perencanaan jangka panjang atau 
RKUPHHK – HA periode 2012 – 2021 
yang sah. Dokumen RKUPHHK – HA PT 
Sindo disahkan pemerintah melalui  SK 
Menteri Kehutanan No. SK.04/BUHA-
2/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang 
Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam 
Hutan Alam pada Hutan Produksi 
berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 
2021 Atas Nama PT. Segara Indochem, 
Provinsi Kalimantan Timur, seluas + 
85.725 ha. Dokumen RKUPHHK-HA PT. 
SIndo berlaku sampai tanggal 31 
Desember 2022 dan PT. Sindo tidak 
dikenai peringatan terkait pemenuhan 
kewajiban RKU. Dengan demikian pada 
saat audit penilikan III dilakukan tahun 
2021 dokumen RKUPHHK – HA PT Sindo 
masih berlaku untuk digunakan dan sah 
secara hukum 

Baik 

2.1.2 RKT 2020 berdasarkan lokasi dan luas 
areal kerja PT. SINDO dengan 
RKUPHHK sesuai 92,16%. Untuk RKT 
2021, lokasi dan luas yang direncanakan 
pada dokumen RKUPHHK – HA tahun 
2021 – 2030 dengan dokumen RKT 2020 

Sedang 
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dan2021 sesuai 102,39 %. Total luas 
rencana produksi dalam RKUPHHK 
tahun 2020 dan 2021 seluas 4.031,80 ha. 
Sedangkan dalam perencanaan RKT 
tahun 2020 dan 2021 seluas 3.741,00 ha. 
Dengan demikian rata-rata kesesuaian 
luas tahun 2020 dan 2021 yaitu 92,79%. 

2.1.3 Manajemen PT Sindo sudah melakukan 
pemeliharaan batas blok RKT 2020 dan 
2021 dengan membuat papan nama, pal 
batas dari balok dan pita pada alur 
batas. Untuk pemeliharaan batas petak 
tebang pada RKT 2020 dan 2021 sudah 
tersedia papan nama kecil dan ada jalur 
rintisan. Dari 10 uji petik remote audit 
terpenuhi semuanya atau 100%. 

Baik 

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

2.2.1 PT. Segara Indochem sudah memiliki 
dokumen mengenai data potensi 
tegakan hasil IHMB, ITSP RKT 2020, 
ITSP RKT 2021 dan ITSP RKT 2021. Di 
lapangan dijumpai (foto, koordinat dan 
video) tanda kegiatan pelaksanaan 
ITSP,  jalur survey, peta PAK dan peta 
sebaran pohon. 

Baik 

2.2.2 PT Sindo sudah melakukan kegiatan 
PUP di lapangan, didokumentasikan 
dan dibuat laporan. Selain itu PT. Sindo 
sudah melaukan analisis pertumbuhan 
riap baik riap diameter maupun riap 
volume. Riap volume PUP tahun 2018 – 
2020 pada 6 petak  pengukuran sebesar 
2,55m3/ha/tahun. Hanya saja dalam 
laporan ini belum disebutkan nilai rata- 
rata riap diameter, riap diameter untuk 
jenis komersil, non komsersil, dengan 
perlakuan dan tanpa perlakuan. 
Dokumen PUP sudah dilaporkan 
kepada Direktorat Jenderal yang 
membidangi PHPL dan Instansi yang 
membidangi Litbang LHK . namun 
belum dijadikan sebagai dasar 
perhitungan rencana panen (JTT/Etat 
volume). 

Sedang 

2.3 Pelaksanaan penerapan 
tahapan 
sistemsilvikultur untuk 

2.3.1 PT Sindo telah memiliki dan 
mengimplementasikan SOP sistem 
silvikultur secara baik untuk RKT 2020 

Sedang 
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menjamin regenerasi 
hutan.  

dan 2021. Secara garis besar, PT Sindo 
sudah memiliki SOP kegiatan PAK, ITSP, 
PWH, penebangan, penyaradan, 
pengangkutan, pasca penebangan dan 
pembinaan hutan. Hanya saja dalam 
PAK RKT 2020 antara RKUPHHK 
periode 2012 – 2021 dengan RKT 2020 
baru tercapai 86,57% . Rata -rata 
kegiatan PAK tahun 2020 dan 2021 
dibanding dokumen RKUPHHK – HA 
periode 2012 – 2021 sesuai 92,79%, 
belum tercapai 100%. 

2.3.2 PT. Sindo sudah melakukan kegiatan 
inventarisasi pasca penebangan 
(inventarisasi tegakan tinggal – ITT). 
Potensi tegakan tinggal per hektar 
pasca penebangan untuk pohon inti 
berdiameter 20 -49 cm di petak S 76 
dan S 78, RKT 2020 adalah 63,75  
pohon/ha. Survei dilakukan pada  dua 
petak seluas 0,80 ha. Sistem survey 
dilakukan dengan pembuatan jalur 
sebanyak 4 jalur. 

Baik 

2.3.3 PT. SINDO sudah memiliki dokumen 
laporan plot pengamatan tegakan 
tinggal paska penebangan setiap tahun. 
Pengamatan untuk RKT 2020 dilakukan 
pada petak S 76 dan S 78. Dengan 
sistem jalur plot, ukuran plot 
pengamatan tiang 10 m x 10 m, pancang 
5 m x 5 m dan semai 2 m x 2 m. 
Rekapitulasi hasil pengukuran potensi 
permudaan adalah sebagaimana tabel 
V-P12. Rata-rata potensi permudaan per 
hektar pasca tebangan adalah tiang 340 
batang, pancang 2.620 batang dan 
semai 16.625 batang. 

Baik 

2.3.4 PT Sindo sudah merencanakan kegiatan 
SILIN untuk tahun 2020 sesuai dengan 
Perdirjen PHPL No. P4/ 
PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tentang 
Perubahan atas peraturan Dirjen PHPL 
Nomor  P.12/PHPL/SET/KUM.1/12/2018 
tentang Pedoman Teknik Silvikultur 
Intensif (SILIN) Meranti dalam 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. 

Sedang 
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A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Hanya saja PT Sindo belum 
menyebutkan kegiatan SILIN dalam 
dokumen RKUPHHK – HA periode 2012 
– 2021 karena periode RKUPHKK – HA 
ini akan berakhir. Dengan kondisi ini, PT 
Sindo belum menyebutkan tahapan 
kegiatan pelaksanaan SILIN sesuai 
tahapan pada dokumen RKUPHHK – 
HA. 

2.3.5 PT. Sindo sudah melakkan kegiatan 
SILIN untuk tahun 2020 tetapi belum 
ada rencana SILIN dalam dokumen 
RKUPHHK – HA periode 2012 – 2021. 
Pelaksanaan kegiatan lapangan sudah 
dilakukan untuk perencanaan tapak 
SILIN (sekitar 20%), pengadaan bibit 
(100%), penyiapan lahan dan 
pembuatan lubang (20%), penanaman 
(100% dari lubang yang ditanam) dan 
pemeliharaan tanaman yang sudah ada 
(80% dari yang ada), pengelolaan 
organisme pengganggu (40%). Secara 
keseluruhan pelaksanaan tahapan SILIN 
sudah dilakukan sekitar 61,67 %. 

Sedang 

2.4 Ketersediaan dan 
penerapan teknologi 
ramah lingkungan 
untuk pemanfaatan 
hutan  

2.4.1 PT. SINDO sudah memiliki dokumen 
SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan 
ramah lingkungan untuk seluruh 
tahapan pengelolaan hutan yang 
meliputi; perencanaan pengelolaan 
hutan, operasi pemanenan kayu, pasca 
panen & SOP K-3. Semua SOP ini sudah 
sesuai dengan karakteristik kondisi 
setempat. 

Baik 

2.4.2 PT. SINDO sudah melakukan 
implementasi tahapan penebangan 
ramah lingkungan (RIL). Pada tahapan 
perencanaan telah dilakukan PAK 
(terealisasi 92,79%), ITSP, rencana jalan, 
pola sarad, TPn dan pemetaan. Pada 
tahap operasi penebangan kayu telah 
dilakukan pembuatan jalan, TPn, jalan 
sarad, penebangan, penyaradan dan 
pengangkutan. Pada setiap tahapan 
juga dilakukan kegiatan K-3. Pada tahap 
pasca tebangan telah dilakukan 

Sedang 
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pemeliharaan, penanaman bekas TPn, 
kiri – kanan jalan, dan jalan sarad. 

2.4.3 PT Sindo sudah melakukan kegiatan 
perhitungan tingkat kerusakan tegakan 
tinggal. Dari 30 plot sampel, tingkat 
kerusakan permudaan tegakan tinggal 
di areal bekas tebangan PT Sindo 
adalah tingkat pohon sebesar 8,64%, 
tingkat tiang 4,17%, tingkat pancang 
7,28% dan tingkat semai sebesar 7,62%. 
Rata-rata persentase tingkat kerusakan 
permudaan tegakan tinggal sebesar 
7,52%.. 

Baik 

2.4.4 PT Sindo sudah melakukan pengamatan 
faktor eksploitasi (FE) untuk setiap 
tahun. Pengamatan FE tahun 2021 oleh 
perusahaan dilakukan pada Petak S 76 
dan S 77 RKT 2020 dengan jumlah 1o 
pohon.  Rata-rata besarnya faktor 
eksploitasi pada blok RKT 2019 (CO RKT 
2020) sebesar 0,87. 

Baik 

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

2.5.1 PT SINDO telah menyusun dokumen 
RKUPHHK-HA 2012-2021, RKTUPHHK-HA 
tahun 2020 dan RKTUPHHK-HA tahun 
2021. Dokumen RKUPHHK – HA dan 
RKT telah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang. Dokumen RKT dan peta 
kerja tahun 2020 PT Sindo sudah 
memiliki SK Direktur Utama No. 
01/SINDO-KPTS/RKT-SA / I / 2020 
tanggal 6 Januari 2020. Dokumen dan 
peta RKT 2021 sudah disahkan melalui 
SK Direktur Utama No. 01/SINDO-
Kpts/RKT-SA/XII/2020 tgl 28 Desember 
2020. Dokumen RKT 2020 dan 2021 
disusun berdasarakan dokumen 
RKUPHHK periode 2012 – 2021 dan 
sudah disahkan sesuai peraturan yang 
berlaku. 

Baik 

2.5.2 PT SINDO sudah memiliki dokumen RKT 
2020 dan 2021 yang terdapat informasi 
mengenai peta kerja berupa peta 
rencana pemanenan (PAK, peta trace 
jalan, peta sebaran pohon dan peta 
pola sarad). Lokasi blok tebangan, 
lokasi sarana prasarana, lokasi kawasan 

Baik 
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dilindungi dan petak telah sesuai 
dengan peta RKT 2020 dan 2021. Dalam 
peta RKT 2020 dan 2021 juga sudah 
disebutkan areal yang dilindungi dan 
penelitian seperti kantong satwa, 
kebun benih, kawasan konservasi 
insitu, kawasan lindung, kawasan 
pelestarian plasma nutfah dan areal 
petak ukur permanen (PUP). Peta RKT 
2020 dan 2021 PT. Sindo sudah 
mengacu kepada peta RKUPHHK-HA 
periode 2012 -2021 yang sudah disahkan 

2.5.3 Berdasarkan verifikasi melalui remote 
audit dengan bantuan zoom meeting, 
foto, koordinat dan video diperoleh 
informasi bahwa PT. Sindo sudah 
melakukan implementasi peta kerja 
berupa penandaan batas blok 
tebangan, kegiatan penanaman di 
lapangan dan kegiatan konservasi. 
Tanda batas yang ditanam, dipanen, 
petak tebang, blok RKT, kawasan 
lindung dan areal penelitian seperti PUP 
sudah dibuat dan areal lindung 
dipelihara. Dari tabel diatas pada 31 
sampel semuanya sudah dibuat papan 
informasi dan dilaksanakan di lapangan. 

Baik 

2.5.4 Rata – rata produksi PT. Sindo tahun 
2020 hanya sebesar 14,20%. PT. Sindo 
menyampaikan Surat Pernyataan 
bahwa pada tahun 2020 perusahaan 
Sindo terkena dampak akibat covid19, 
alat banyak yang rusak, karyawan ada 
yang dirumahkan dan keuangan 
perusahaan mengalami penurunan 
sehingga produksi turun. Apabila 
mengacu kepada produksi sebelum 
tahun 2020 atau periode 2016 - 2019, 
produksi PT. Sindo cukup baik yaitu rata 
– rata 59,73% atau diatas 50%. 

Sedang 

2.6 Tingkat investasi dan 
reinvestasi yang 
memadai dan 
memenuhi kebutuhan 
dalam pengelolaan 
hutan, administrasi, 

2.6.1 PT Sindo sudah memiliki laporan 
keuangan yang diaudit auditor 
independen untuk tahun 2020 sehingga 
dapat diketahui kondisi kesehatan 
finansial PT Sindo tahun 2020. Nilai 
likuiditas PT. Sindo sebesar 99,50% yang 

Sedang 
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penelitian dan 
pengembangan serta 
peningkatan 
kemampuan sumber 
daya  

berarti bahwa PT. Sindo tahun 2020 
belum dapat melunas semua kewajiban 
jangka pendeknya. Nilai solvabilitas 
perusahaan tahun 2020 sebesar 82,73. 
Ini berarti bahwa perusahaan belum 
dapat melunasi semua kewajiban 
jangka pendek dan jangka panjang 
perusahaan. Nilai Rentabilitas PT. Sindo 
tahun 2020 sebesar -3,51%. Ini berarti 
bahwa perusahaan masihh rugi sebesar 
-3,51 % dari setiap investasi yang 
dilakukan. Opini terhadap laporan 
keuangan PT. SINDO tahun 2020 adalah 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 
Laporan Keuangan PT. SINDO tahun 
2020 sudah sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Tanpa Akuntabiltas Publik (SAK – ETAP) 
di Indonesia. 

2.6.2 PT. SINDO sudah memiliki dokumen 
RKAP dan dokumen laporan keuangan 
yang sudah diaudit auditor 
independent tahun 2020. Realisasi 
alokasi biaya untuk kegiatan 
perencanaan hutan, produksi hutan, 
perlindungan hutan dan PMDH 
terealisasi kurang dari 60&. Realisasi 
untuk kegiatan pembinaan hutan dan 
penelitian, pengembanga dan 
pengelolaan lingkungan teralisasi lebih 
dari 80%. Secara keseluruhan realisasi 
biaya untuk kegiatan pengelolaan 
hutan tahun 2020 sebesar Rp 
13,900,726,955.00 dari rencana Rp 
35,409,788,000.00 atau terealisasi 
sebesar 39,26%. 

Buruk 

2.6.3 PT Sindo sudah memiliki dokumen 
RKAP dan laporan keuangan yang 
sudah diaudit auditor independen 
tahun 2020. Simpangan realisasi biaya 
kegiatan perencanaa 44,50%. 
Simpangan realisasi biaya kegiatan 
produksi sebesar 63,74%. Simpangan 
reealisasi biaya kegiatan Perlindungan 
dan Pengamanan Hutan sebesar 
49,33%. Simpangan untuk kegiatan 

Buruk 
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Pemenuhan terhadap Sosial atau PMDh 
sebesar 64,67%. Secara keseluruhan 
simpangan antara rencana dan realisasi 
sebesar 60,74%. 

2.6.4 Untuk kegiatan teknis kehutanan, 
realisasi pendanaan bagi kebutuhan 
perencanaan, produksi dan 
perlindungan hutan meskipun realisasi 
kegiatannya kurang dari 60% tetapi 
setiap kebutuhan karyawan dalam 
pelaksanaan program tersebut tetap 
lancar. Hanya saja karena pasar kayu 
sedikit maka kegiatan produksi hanya 
sesuai dengan kondisi pasar yang ada 
dan realisasi tetap lancar sesuai 
kebutuhan produksi. Secara 
keseluruhan anggaran kegiatan 
pengelolaan hutan kurang maksimal 
tetapi semua karyawan tetap 
memperoleh gaji sesuai jadwal. Tidak 
ada karyawan yang tertunda gajinya 
pada tahun 2020. Ini menunjukkan 
adanya komitmen perusahaan, 
meskipun dimasa pandemi dengan 
kegiatan produksi tidak optimal tetapi 
hak – hak karyawan tetap terpenuhi 
dengan baik. 

Sedang 

2.6.5 Pada tahun 2020 PT Sindo telah 
merencanakan anggaran untuk 
kegiatan pengadaan bibit sebesar Rp 
245.700.000,-  dan terealisasi sebesar 
195.045.000,- atau terealisasi 79,38%. 
Kegiatan penanaman atau pengkayaan 
terealisasi sebesar 69,44%. Secara 
keseluruhan kegiatan pembinaan hutan 
direncanakan sebesar Rp. 
993.200.000.00,- dan realisasinya 
sebesar Rp. 777.045.000.00,-. Ini berarti 
bahwa persentase realisasi anggaran 
pembinaan hutan tahun 2020 sebesar 
78,24%. 

Sedang 

2.6.6 Persentase kegiatan pembinaan hutan 
untuk luas 95,58% dan Relaisasi fisik 
tanaman yang disiapkan dan ditanam 
tahun 2020 sebesar 101,19%. 
 

Baik 
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3 EKOLOGI 

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

3.1.1 PT Segara Indochem telah menetapkan 
kawasan lindung dan sesuai dengan 
dokumen Revisi RKUPHHK-HA berbasis 
IHMB periode 2012 s/d 2021 pengesahan 
tahun 2015 dan SK. Direktur Utama 
tentang revisi Penetapan Kawasan 
Lindung PT Sindo Tahun 2015, antara 
lain : BZ HL, KKI, SS, dan KPPN. 
Kawasan lindung tersebut sesuai 
dengan kondisi biofisiknya 

Baik 

3.1.2 Penataan batas kawasan lindung PT 
Sindo secara akumulatif sampai dengan 
penilikan III tahun 2021 adalah 
sepanjang 309,5 km atau sebesar 92,21 
% dari panjang total 335,66 km. 
Penandaan batas kawasan lindung 
mudah dikenali berupa plang  nama dan 
pal batas/rintisan. 

Baik 

3.1.3 Berdasarkan peta citra landsat 
pengesahan 29 Maret 2021 diketahui 
bahwa penutupan vegetasi kawasan 
lindung didominasi oleh hutan lahan 
kering sekunder (10.797 ha) belukar 
muda (359 Ha) dan tertutup awan (90 
ha). Dengan demikian persentase 
penutupan vegetasi sebesar 96%. 

Baik 

3.1.4 Kawasan dilindungi PT Sindo telah 
mendapat pengakuan dari para pihak, 
antara lain dari pemerintah 
(pengesahan revisi RKUPHHK-HA), 
masyarakat sekitar (sosialisasi kepada 
Desa Baay, Desa Batu Karangan Ilir, dan 
Desa Batu Lepoq), dan internal 
perusahaan. 

Baik 

3.1.5 PT Segara Indochem telah 
melaksanakan dan membuat laporan 
pengelolaan kawasan lindung untuk 
seluruh  jenis kawasan lindung yang 
telah ditetapkan dalam Revisi 
RKUPHHK-HA, antara lain : Buffer Zone 
Hutan Lindung, KKI, Sempadan Sungai 
dan KPPN. 

Baik 

3.2 Perlindungan dan 
pengamanan hutan  

3.2.1 PT Segara Indochem memiliki prosedur 
perlindungan ganguan hutan, antara 
lain  mencakup gangguan terhadap 

Baik 
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kebakaran hutan, pembalakan liar, dan 
perambahan hutan. Prosedur tersebut 
telah mencakup seluruh potensi dan 
atau jenis gangguan yang ada seperti 
yang disebutkan dalam revisi 
RKUPHHK-HA. 

3.2.2 PT Segara Indochem memiliki sarpras 
perlindungan hutan dengan jenis dan 
jumlah yang kurang sesuai dengan 
ketentuan. Persentase pemenuhan 
sarpras PT Sindo sebesar 60,39%. 
Sarana prasarana yang ada berfungsi 
dengan baik. 

Sedang 

3.2.3 PT Segara Indochem memiliki 4 (empat) 
orang Satpam PH dan 51 orang personil 
regu pemadam kebakaran hutan. 
Persentase pemenuhan SDM 
perlindungan hutan sesuai ketentuan 
sebesar (28,57 % + 100 %) : 2 = 64, 28 %. 
Jumlah personil SDM perlindungan 
hutan  telah memadai sesuai ketentuan 
namun hanya sebagian personil  yang 
memiliki kualifikasi  yang memadai. 

Sedang 

3.2.4 PT Segara Indochem telah 
mengimplementasikan kegiatan 
perlindungan hutan melalui kegiatan 
preemtif (sosialisasi), preventif 
(pemasangan papan larangan dan 
himbauan), dan represif (himbauan dan 
teguran). Kegiatan perlindungan hutan 
yang dilakukan PT Sindo belum 
mempertimbangkan seluruh potensi 
dan atau jenis gangguan yang ada yaitu 
belum mencakup potensi pembalakan 
liar/illegal logging. 

Sedang 

3.3 Pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan iar  

3.3.1 PT Segara Indochem memiliki sebagian 
besar prosedur pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air, yaitu : curah hujan, erosi tanah, 
debit air, kualitas air. Belum tersedia 
prosedur terkait kesuburan tanah. 

Sedang 

3.3.2 PT Segara Indochem memiliki sebagian 
besar sarana pengelolaan dan 
pemantauan dampak berupa : sipil 
teknis (jembatan, gorong-gorong, 
drainase, sedimen trap), vegetatif 

Sedang 
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(tanaman rehabilitasi/ATP, tanaman 
KKJ, tanaman bekas jalan sarad), plot 
erosi (tempat terbuka, tempat 
tertutup), stick meter dan ombrometer 
(2 unit). Seluruh sarana pengelolaan 
dan pemantauan dampak berfungsi 
dengan baik. Akan tetapi, PT Sindo 
belum memiliki sarana untuk 
pengukuran kesuburan tanah (fisik 
kimia) sebagaimana yang tertuang 
dalam AMDAL (SEL, RKL, dan RPL). 

3.3.3 PT Segara Indochem memiliki SDM 
pengelolaan dan pemantauan dengan 
jumlah dan kualifikasi personil yang 
memadai sesuai dengan ketentuan, 
yaitu terdapat tenaga GANIS BINHUT 
sebanyak 2 (dua) orang atas nama Hadi 
Santoso dan Imam Taukhit. 

Baik 

3.3.4 PT Segara Indochem memliki rencana 
pengelolaan dampak terhadap tanah 
dan air yang tertuang dalam Revisi 
RKUPHHK-HA pengesahan Tahun 2015, 
Rencana Pengelolaan Lingkungan HPH  
PT Segara Indochem tahun 1997 dan 
Rencana Pengelolaan Lingkungan HPH 
PT. Segara Timber CO., LTD. tahun 
1996. Terdapat rencana yang tidak 
diimplementasikan yaitu pembuatan 
bangunan penguat tebing, stabilisasi 
lereng dengan cara penanaman dan 
penanaman mengikuti garis kontur. 
Namun demikian, melihat kondisi areal 
PT Sindo yang relatif tidak terdapat 
tebing/jurang yang curam, maka 
kegiatan pengelolaan tersebut belum 
diperlukan. Begitu juga terkait limbah 
tebangan, tidak ditemukan adanya 
limbah tebangan di kanan kiri jalan 
utama dan jalan cabang, sehingga 
pemanfaatan limbah juga tidak perlu 
dilakukan. Dengan demikian, 
implementasi kegiatan pengelolaan 
dampak terhadap tanah dan air (teknis 
sipil dan vegetatif) telah sesuai 
dokumen perencanaan atau sekitar 100 
% dari rencana. 

Baik 
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3.3.5 PT Segara Indochem memiliki rencana 

pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air, meliputi : laju erosi, 
sedimentasi, debit air sungai dan 
kesuburan tanah. Implementasi 
pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air sebagian besar telah 
dilaksanakan dengan prosentase 
sebesar 75%. 

Sedang 

3.3.6 Berdasarkan laporan hasil pengukuran 
erosi di tempat, pengukuran erosi di 
bawah naungan, pengukuran debit air 
sungai dan hasil verifikasi lapangan 
tidak ditemukan adanya dampak 
terhadap tanah dan air yang berarti 
atau besar. 

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 Segara Indochem telah memiliki 
prosedur identifikasi flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka 
(endangered), jarang (rare), terancam 
punah (threatened) dan endemik. Akan 
tetapi belum mengacu pada peraturan 
pemerintah yang terbaru yaitu Permen 
LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 
12/2018. 

Baik 

3.4.2 PT Segara Indochem telah 
melaksanakan kegiatan identifikasi 
flora dan fauna dilindungi yang 
tertuang dalam Laporan Hasil 
identifikasi Flora dan Fauna Untuk 
Seluruh Areal Tahun 2020 dan Laporan 
Inventarisasi KPPN tahun 2020. Hasil 
identifikasi flora sudah dianalisa status 
perlindungannya berdasarkan Permen 
LHK 
P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, 
akan tetapi status perlindungan dari 
redlis IUCN belum mengacu yang 
terbaru. 

Sedang 

3.5 Pengelolaan flora 
untuk: 
1. Luasan tertentu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu dan 
bagian yang tidak 
rusak. 

3.5.1 PT Segara Indochem memiliki prosedur 
pengelolaan flora tetapi tidak 
mencakup jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di 
areal Dalam prosedur pengelolaan flora 
kegiatan yang dilakukan masih bersifat 

Sedang 
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2. Perlindungan 

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

umum untuk seluruh jenis, dan tidak 
ada pengelolaan secara khusus untuk 
jenis-jenis tertentu (khususnya spesies 
kunci atau RTE). 

3.5.2 PT Segara Indochem telah 
mengimplementasikan pengelolaan 
flora meliputi penetapan, penjagaan, 
inventarisasi dan rehabilitasi tetapi 
tidak mencakup seluruh jenis yang 
dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik. 
Pengelolaan masih bersifat umum. 

Sedang 

3.5.3 Berdasarkan verifikasi dokumen dan 
wawancara tidak ditemukan adanya 
gangguan terhadap kondisi seluruh 
spesies flora dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik 
yang terdapat di areal PT Sindo. 

Baik 

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 Segara Indochem memiliki prosedur 
pengelolaan fauna tetapi tidak 
mencakup jenis yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik yang terdapat di 
areal Dalam prosedur pengelolaan 
fauna kegiatan yang dilakukan masih 
bersifat umum untuk seluruh jenis, dan 
tidak ada pengelolaan secara khusus 
untuk jenis-jenis tertentu (khususnya 
spesies kunci atau RTE). 

Sedang 

3.6.2 PT Segara Indochem telah 
mengimplementasikan pengelolaan 
fauna melalui kegiatan pengelolaan 
kawasan yaitu penetapan kawasan 
lindung, penataan area dan 
perlindungan hutan. Belum terdapat 
pengelolaan secara khusus terhadap 
jenis dilindungi yang ada. 

Sedang  

3.6.3 Berdasarkan hasil verifikasi dokumen 
dan wawancara diketahui bahwa 
keberadaan spesies fauna dilindungi PT 
Sindo relatif tidak terganggu. Masih 
dijumpai jenis fauna yang menjadi 
spesies kunci dan endemik yaitu orang 
utan, owa – owa,  beruang madu, 
trenggiling dan burung enggang. 

Baik 

4 SOSIAL 
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4.1 Kejelasan deliniasi 

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

4.1.1 PT Sindo telah memiliki dokumen yang 
memuat pola penguasaan dan 
pemanfaatan SDA/SDH setempat, 
identifikasi hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat. PT Sindo telah menyusun 
dokumen perencanaan pemanfaatan 
SDH yang lengkap. Pemenuhan 
dokumen legal seperti yang 
dimandatkan berupa RKU (RKUPHHK-
HA) pada Hutan Produksi Berbasis IHMB 
periode tahun 2012-2021, RKTUPHHK 
tahun 2020 dan 2021 serta RO Kelola 
Sosial tahun 2020. 

Baik 

4.1.2 PT Sindo memiliki mekanisme penataan 
batas/rekonstruksi Kawasan secara 
partisipatif dan penyelesaian konflik 
batas kawasan yan telah disepakati 
para pihak berupa SOP Penentuan 
Batas Partisipatif dan SOP Resolusi 
Konflik mengacu pada Perdirjen PHPL 
No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. 

Baik 

4.1.3 PT Sindo telah memiliki mekanisme 
pengakuan hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan masyarakat setempat 
yang telah direncanakan dalam 
dokumen Amdal, RKU, RKT, RKAP, RO 
Kelola Sosial serta mekanisme 
pelaksanaanya diatur dalam SOP antara 
lain: SOP Pembinaan Masyarakat Desa 
Hutan, SOP Akses Masyarakat Terhadap 
Hutan, SOP Pembayaran Dana 
Kompensasi, SOP Pembuatan Perjanjian 
dan Kesepakatan Dengan Masyarakat 
dan SOP Penentuan Batas Partisipatif. 

Baik 

4.1.4 PT Sindo telah melakukan identifikasi 
dan inventarisasi mengenai keberadaan 
Kawasan kehidupan masyarakat dalam 
bentuk perladangan di dalam areal 
kerjanya, identifikasi eks ladang 
masyarakat di dalam areal PT Sindo 
yaitu disepanjang jalan Afd. SGI: Km. 19 
– 25 dan Afd. SGT : Km. 45-82. 
Berdasarkan informasi UM dan 
dokumen laporan perkembangan 
aktivitas perladangan masyarakat 

Baik 
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diketahui bahwa tidak ada  lagi aktivitas 
perladangan di areal tersebut. Pihak 
perusahaan tetap melakukan 
pemantauan terhadap lokasi eks areal 
perladangan dan membuat laporan 
perkembangan aktivitas perladangan 
masyarakat secara periodik. 

4.1.5 Areal kerja IUPHHK PT Sindo telah 
ditata batas namun belum temu gelang 
(84,66%). Bukti realisasi tata batas 
sebagian berupa Laporan Tata Batas 
dan sebagian masih berupa BA Tata 
Batas yang ditandatangani oleh para 
pihak terkait. Tidak terdapat konflik 
kawasan baik dengan perusahaan yang 
berbatasan langsung dengan IUPHHK, 
masyarakat maupun pihak lain. 

Sedang 

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

4.2.1 PT Sindo memiliki dokumen terkait 
tanggung jawab sosial pemegang izin 
sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku/relevan tertuang dalam 
SK IUPHHK, RKUPHHK periode 2012-
2021, RKTUPHHK tahun 2020-2021, RO 
Kelola Sosial tahun 2020 dan peraturan 
perusahaan yang mengatur hubungan 
perusahaan dengan karyawan sesuai 
dengan peraturan perundangan yang 
relevan.   

Baik 

4.2.2 PT Sindo memiliki mekanisme yang 
lengkap dan legal terkait  pemenuhan 
kewajiban sosial terhadap masyarakat 
sama seperti pada penilaian sebelumnya 
yang tertuang dalam SOP Pembinaan 
Masyarakat Desa Hutan, SOP Penentuan 
Batas Secara Partisipatif, SOP Akses 
Masyarakat Terhadap Hutan, SOP 
Perencanaan Tenaga, SOP Hubungan 
Industrial dan SOP Pemberian Dana 
Kompensasi. 

Hasil telaah terhadap SOP tersebut, 
SOP berisi tentang uraian tujuan, ruang 
lingkup, definisi, penanggung jawab, 
prosedur dan tata waktu, langkah kerja, 
hasil/output dan dokumen yang 
dihasilkan yang lengkap dan legal 

Baik 
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terkait pemenuhan kewajiban sosial 
pemegang izin terhadap masyarakat. 

4.2.3 PT Sindo telah melakukan kegiatan 
sosialisasi mengenai hak dan kewajiban 
pemegang izin kepada masyarakat 
dalam mengelola SDH yang 
dilaksanakan di kantor Camat Karangan 
dan dihadiri oleh General Manager, 
Camp Manager, Kepala Desa, Ketua 
BPD, Ketua Adat dan Tokoh Masyarakat 
Desa Binaan (Desa Karangan Ilir, Desa 
Baay dan Desa Batu Lapoq). Sosialisasi 
dilakukan juga dengan pemasangan 
papan himbauan/larangan di tempat-
tempat strategis. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan responden 
diperoleh informasi bahwa PT Sindo 
telah melaksanakan kegiatan sosialisasi. 

Baik 

4.2.4 PT Sindo memiliki bukti lengkap terkait 
pemenuhan tanggung jawab sosial 
terhadap masyarakat/ implementasi 
hak-hak dasar masyarakat hukum adat 
dan masyarakat setempat dalam 
pengelolaan SDH yang meliputi realisasi 
Penyerahan Dana Kompensasi Kepada 
Masyarakat, Penyerahan Bantuan 
Pembangunan Komunitas Adat 
Terpencil (KAT), Penyerahan Bantuan 
untuk Kesejahteraan Masyarakat Adat 
Dayak Basap, realisasi program kelola 
social/PMDH, pemanfaatan tenaga 
kerja local, memberikan akses terhadap 
SDH. 

Baik 

4.2.5 PT Sindo telah merealisaskan tanggung 
jawab sosialnya kepada masyarakat 
sekitar dan tersedia 
dokumen/laporannya secara jelas dan 
didukung bukti-bukti yang lengkap. 

Baik 

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

4.3.1 PT Sindo memiliki data dan informasi 
masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, 
tergantung dan terpengaruh oleh 
kegiatan pengelolaan hutan yang 
dilakukan perusahaan telah 
didokumentasikan namun belum 
mencakup seluruhnya dan belum 

Sedang 
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lengkap. Belum terdapat identifikasi 
kegiatan masyarakat di dalam area 
kerja PT Sindo dan asal masyarakat. 

4.3.2 PT Sindo memiliki mekanisme yang 
legal, jelas, dan mencakup seluruh 
program kegiatan peningkatan peran 
serta dan aktivitas ekonomi masyarakat 
sekitar. 

Baik 

4.3.3 Terdapat dokumen rencana untuk 
kegiatan peningkatan peran serta dan 
aktivitas ekonomi masyarakat namun 
belum mencakup seluruh kewajiban 
perusahaan kepada masyarakat sekitar. 

Sedang 

4.3.4 
PT Sindo memiliki bukti implementasi 
sebagian besar (≥50%) kegiatan 
peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat. 

Baik 

4.3.5 PT Sindo memiliki bukti mengenai 
pelaksanaan distribusi manfaat kepada 
para pihak yang tersedia lengkap dan 
terdokumentasi dengan baik. 

Baik 

4.4 Keberadaan mekanisme 
resolusi konflik yang 
handal  

4.4.1 PT Sindo telah memiliki mekanisme 
resolusi konflik berupa SOP Pemetaan 
Potensi dan Resolusi konflik yang 
lengkap dan jelas serta telah mengacu 
pada Peraturan Dirjen PHPL No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 
Pedoman Pemetaan Potensi dan 
Resolusi Konflik pada Pemegang Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK) dalam Hutan Produksi.  

Baik 

4.4.2 PT Sindo telah melakukan upaya 
pencegahan terjadinya konflik dengan 
membuat  peta potensi konflik, 
membuat peta lokasi perladangan 
masyarakat, mengidentifikasi eks areal 
perladangan berpindah, membuat 
laporan monitoring perkembangan 
aktivitas perladangan masyarakat, 
membuat laporan monitoring  
pengamanan dan perlindungan hutan. 
Laporan pemetaan potensi dan resolusi 
konflik PT Sindo belum disusun sesuai 
Perdirjen PHPL No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 dan belum 

Sedang 
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terdapat laporan periodik ke Instansi 
terkait. 

4.4.3 PT Sindo memiliki kelembagaan resolusi 
konflik dengan sumberdaya manusia 
dan pendanaan yang cukup untuk 
mengelola konflik.  

Baik 

4.4.4 PT Sindo telah melakukan proses 
penyelesaian konflik namun belum 
didokumentasikan secara lengkap dan 
jelas. Belum terdapat laporan 
pemetaan potensi dan resolusi konflik 
yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. 

Sedang 

4.5 Perlindungan, 
Pengembangan dan 
Peningkatan 
Kesejahteraan Tenaga 
Kerja  

4.5.1 PT Sindo telah merealisasikan 
hubungan industrial dengan 
karyawannya melalui keberadaan 
dokumen Peraturan Perusahaan (PP), 
kebebasan berserikat, SK Gubernur 
tentang UMK, PKWT, dokumen SOP 
terkait ketenagakerjaan, laporan 
ketenagakerjaan, pendaftaran 
kesepesertaan BPJS. Terdapat 
beberapa tenaga kerja yang bekerja di 
arel kerja PT Sindo (karyawan PT Sindo 
dan  karyawan perusahaan mitra) 
belum terdaftar kepesertaan BPJS dan 
belum terbentuk perwakilan pekerja 
jika terjadi perselisihan dengan 
perusahaan. 

Sedang 

4.5.2 PT Sindo telah  merealisasikan sebagian 
besar rencana pengembangan 
kompetensi karyawan >60%. 

Sedang 

4.5.3 PT Sindo memiliki dokumen standar 
jenjang karir yang tertuang dalam 
dokumen PP dan SOP Penilaian 
Karyawan, penilaian karyawan 
dilakukan secara periodik 6 bulan sekali. 
Dalam periode bulan Juni 2020 s.d. Mei 
2021 PT Sindo tidak terdapat kegiatan 
mutasi karyawan. 

Baik 

4.5.4 PT Sindo memiliki dokumen tunjangan 
kesejahteraaan karyawan namun belum 
secara keseluruhan karena masih 
terdapat karyawan yang belum 
terdaftar menjadi peserta BPJS 
Kesehatan. 

Sedang 
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1.1.  Areal unit manajemen hutan 
terletak dikawasan hutan 
produksi  

1.1.1.a  PT. Segara Indochem memperoleh IUPHHK-
HA melalui SK IUPHHK-HA dari Menteri 
Kehutanan No. 990/Kpts-VI/1999 tentang 
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada 
PT. Segara Indochem, seluas 85.725 Ha yang 
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan, Dr. 
Ir. Muslimin Nasution. 

Memenuhi 

1.1.1.b PT. Segara Indochem sudah melunasi SPP 
IUPHHK-HA sebesaar Rp. 4.522.312.500,- 
sesuai dengan SPP IPUHHK-HA tanggal 21 
Juni 2010. 

Memenuhi 

1.1.1.c Di dalam areal PT. Segara Indochem tidak 
ada kegiatan yang sah di dalam areal 
IUPHHK-HA dan hal ini disesuaikan dengan 
surat pernyataan Direktur Utama PT. 
Segara Indochem. 

NA 

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

2.1.1.a PT. Segara Indochem sudah memiliki 
dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2012-
2021 dan revisinya, RKTUPHHK tahun 2020 
dan 2021, beserta lampiran peta yang 
lengkap dan sah. 

Memenuhi 

2.1.1.b PT. Segara Indochem sudah memiliki peta 
areal kerja yang menyebutkan areal yang 
dilindungi dan verifikasi oleh pendamping 
VLK yang dibuktikan dengan foto dan 
koordinat lapangan dapat disimpulkan 
adanya areal yang tidak boleh ditebang. 
Peta ini dibuat oleh Ganis PHPL Canhut dan 
sudah sesuai dengan prosedur yang benar. 

Memenuhi 

2.1.1.c Berdasarkan komunikasi melalui zoom 
meeting, foto dan koordinat yang 
dikirimkan oleh pendamping VLK dapat 
disimpulkan bahwa PT. Segara Indochem 
sudah membuat penandaan lokasi blok dan 
petak tebangan pada peta lampiran RKT, 
sudah disahkan/dicap oleh pihak yang 
berwenang serta terbukti terbukti di 
lapangan. 

Memenuhi 

2.2.  Adanya rencana kerja 
yang sah  

2.2.1.a PT. Segara Indochem sudah memiliki 
dokumen RKUPHHK dan peta lampirannya 
untuk periode 2012 - 2021 yang disusun 
berdasarkan IHMB dan SK revisi yang telah 
disahkan tanggal 16 Februari 2015 yang 
ditandatangani oleh A.n. Menteri 
Kehutanan, Direktur Bina Usaha Kehutanan, 
Ub. Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ir. M. 
Ir. Herry Prijono, MM. 

Memenuhi 
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2.2.1.b Izin yang diberikan oleh Kementerian 
Kehutanan kepada Unit Manajemen PT. 
Segara Indochem adalah untuk pengelolaan 
hutan alam bukan untuk hutan tanaman 
industri (HTI) dan tidak ada areal yang 
dipersiapkan untuk HTI. 

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 
 
 
 
 
 

 

Berdasarkan verifikasi dokumen, 
wawancara melalui zoom meeting dan 
penugasan lapangan kepada pendamping 
VLK dari internal perusahaan PT. Segara 
Indochem diketahui bahwa semua 
dokumen LHP PT. Segara Indochem untuk 
RKT periode Juli 2020 – Juni 2021 telah 
dibuat dan disahkan oleh Petugas Pengesah 
Laporan Hasil Penebangan (P2LHP), LHP 
dengan fisik kayu sesuai, dan Nomor batang 
di LHP dapat ditemukan di lapangan. 

Memenuhi 

3.1.2 Berdasarkan verifikasi dokumen, 
wawancara melalui zoom meeting dan 
penugasan lapangan kepada pendamping 
VLK dari internal perusahaan PT. Segara 
Indochem diketahui bahwa PT. Segara 
Indochem periode Juli 2020-Juni 2021 sudah 
memiliki dokumen yang sah tentang SK 
penetapan TPK Hutan, TPK Antara dan 
semua aktivitas yang terkait penumpukan 
kayu. Semua kayu yang diangkut dari TPK 
hutan ke TPK Antara serta ke tujuan 
pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan 
surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai 
ketentuan 

Memenuhi 

3.1.3.a Tanda-tanda PUHH atau barcode atau 
legalitas hasil hutan kayu yang dibuat oleh 
PT SINDO telah sesuai dengan dokumen. 

Memenuhi 

3.1.3.b PT. Segara Indochem sudah menerapkan 
secara konsisten pembuatan identitas kayu 
(seperti: no. petak, no. pohon, diameter, 
panjang, jenis, barcode dan no. produksi) 
untuk setiap kayu yang diproduksi. 

Memenuhi 

3.1.4 PT. Segara Indochem memiliki dokumen 
SKSHHK yang lengkap dan dilampiri dengan 
DKB yang diterbitkan oleh pejabat 
berwenang. Semua kayu yang keluaar dari 
hutan selalu memiliki dokumen SKSHHK, 
DKB dan ada Berita Acara Pemeriksaan 
(BAP) oleh Petugas Penerbit Surat 
Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu 
(P2SKSHHK). PT. Segara Indochem mampu 

Memenuhi 
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membuktikan adanya catatan angkutan 
kayu keluar TPK  yang sah dan lengkap. 

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

3.2.1.a Dokumen SPP DR dan atau PSDH PT. Segara 
Indochem telah diterbitkan dan sesuai 
dengan LHP yang disahkan untuk RKT 2020 
– 2021. 

Memenuhi 

3.2.1.b Semua bukti setoran PSDH dan DR periode 
Juli 2020-Juni 2021 dapat ditunjukkan oleh 
Unit Manajemen pada saat remote audit VLK 
dan sudah sesuai dengan SPP PSDH dan DR. 
Pembayaran PSDH dan DR dilakukan pada 
Bank Mandiri Cabang Samarinda, 
Mulawarman dan Kusuma Bangsa. 

Memenuhi 

3.2.1.c PT. Segara Indochem sudah menggunakan 
tarif PSDH dan DR sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Pemerintah  Nomor 12 tahun 2014 
tentang Jenis dan Tarif  atas Jenis 
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Berlaku pada Kementeriaan Kehutanan, 
Peraturan Menteri LHK Nomor 
P.64/MENLHK/KUM.1/12/2017 tentang 
Penetapan Harga Patokan Hasil HUtan 
untuk Perhitungan Provisi Sumberdaya 
Hutan dan Ganti Rugi Tegakan dan sudah 
dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku. 

Memenuhi 

3.3. Pengangkutan dan 
perdagangan antar pulau 

3.3.1 Dokumen PKAPT telah dicabut berdasarkan 
Permendag Nomor: 81 Tahun 2018 tentang 
Pencabutan Keputusan Menteri 
Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 
68/MPP/KEP/2/2013 tentang Perdagangan 
Kayu Antar Pulau. 

NA 

3.3.2 PT. Segara Indochem memiliki izin 
pengangkutan kayu bulat menggunakan 
kapal yang sah. Selama periode Juli 2020-
Juni 2021 terdapat 8 dokumen kapal yang 
sah. Dokumen tersebut terdiri dari Surat Ijin 
Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar 
dan dilengkapi dengan SKSHHK 

Memenuhi 

3.4. Pemenuhan penggunaan 
Tanda V-Legal  

3.4.1 Seluruh log pada PT. Segara Indochem yang 
keluar dari TPK Hutan menuju logpond atau 
menuju tempat lainnya sudah dipasang V-
Legal. Pemasangan V- Legal dilakukan pada 
TPK Hutan oleh bagian TUK. Pelaksanaan 
pemasangan tanda V-Legal disatukan 
dengan barcode dan diltempel pada bontos 
log yang berada pada TPK Hutan. 
Pemasangan V-Legal ini sudah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku pada Surat 

Memenuhi 
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Keputusan Perdirjen PHPL No. SK 62 tahun 
2020 Lampiran 8 

4.1. Pemegang izin telah 
memiliki Analisa 
Mengenai Dampak 
Lingkungan 
(AMDAL)/Dokumen 
Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan 
(DPPL)/Upaya 
Pengelolaan Lingkungan 
(UKL) dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan 
(UPL) dan melaksanakan 
kewajiban yang 
dipersyaratkan dalam 
dokumen lingkungan 
tersebut 

4.1.1 
 
 
 
 

PT. Segara Indochem sudah memiliki 
dokumen AMDAL, RKL dan RPL untuk 
arealnya. PT. Segara Indochem dulunya 
adalah dua HPH yang terpisah dan masing-
masing memiliki dokumen AMDAL, RKL dan 
RPL yang berbeda. Dokumen AMDAL, RKL 
dan RPL sudah disahkan oleh pejabat yang 
berwenang. 

Memenuhi 

4.1.2.a PT. Segara Indochem sudah memiliki 
dokumen RKL dan RPL yang disusun 
mengacu pada dokumen ANDAL yang telah 
disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut.  
PT. Segara Indochem merupakan gabungan 
dari PT. PT. Segara Timber Co LTD dan Pt. 
Segara Indochem. Kedua perusahaan ini 
sudah memiliki dokumen AMDAL yang 
dijadikan sebagai dokumen AMDAL PT. 
Segara Indochem. PT. Segara Timber Co 
LTD sudah memiliki Dokumen AMDAL No. 
101/DJ-VI / AMDAL/96 tanggal 3 Juni 1996 
yang disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL 
Dephut seluas 60.000 ha. dan PT. Segara 
Indochem sudah memiliki Dokumen AMDAL 
No. 76/DJ-VI / AMDAL/1997 tanggal 26 mei 
1997 yang disahkan oleh Komisi Pusat 
AMDAL Dephut seluas 60.000 ha. 

Memenuhi 

4.1.2.b PT. Segara Indochem sudah melaksanaan 
kegiatan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan yang meliputi dampak penting 
aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai 
dengan rencana dan dampak penting yang 
terjadi di lapangan. 

Memenuhi 

5.1. Prosedur dan 
implementasi K3 

5.1.1.a PT. Segara Indochem sudah memiliki dan 
mengimplementasikan K3 di lapangan. 
Prosedur K3 sudah didokumentasikan, 
disahkan tanggal 4 Mei 2017 oleh Ir. Agus 
Purwanto, MM (Direktur Produksi) PT. 
Segara Indochem. 

Memenuhi 

5.1.1.b PT. Segara Indochem sudah memiliki 
peralatan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) sesuai ketentuan dan kebutuhan 
serta berfungsi baik. 

Memenuhi 

5.1.1.c PT. Segara Indochem sudah memiliki 
catatan kejadian kecelakaan kerja secara 
lengkap dan sudah melakukan upaya 
menekan tingkat kecelakaan kerja dalam 

Memenuhi 
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bentuk program K3. Berdasarkan dokumen 
laporan kecelakaan kerja dari Bulan Juli 
2020-Juni 2021, tidak ada kecelakaan kerja 
pada perusahaan PT. Segara Indochem. 
Rekapitulasi catatan kecelakaan kerja 
dibuat oleh Petugas Pelaksana K3 setiap 
tanggal 1 pada awal bulan. 

5.2. Pemenuhan hak-hak 
tenaga kerja 

5.2.1. PT. Segara Indochem sudah membuat Surat 
Edaran Nomor: 11/SINDO/I/2020 tanggal 6 
Januari 2020 yang ditandatangani oleh 
Direktur Utama PT. Segara Indochem, Ir. H. M. 
Saleh S. Surat Edaran ini berisi tentang 
kebebasan kepada karyawan/karyawati 
untuk mendirikan/membentuk Serikat 
Pekerja/ Serikat Buruh pada lingkup 
perusahaan. 

Memenuhi 

5.2.2. PT. Segara Indochem sudah memiliki 
Peraturan Perusahaan (PP) Nomor KEP. 
560/3104 / B.PHI & JAMSOSTEK / 2019 
tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan 
PT. Segara Indochem berlaku sampai 
tanggal 22 Oktober 2021. PP ini disahkan 
oleh a.n. Kepala Dinas, Kabid HI dan Jamsos  
Provinsi Kalimantan Timur, H. Sutari, S.H., 
M.Si, Pembina Tk.I, tanggal 30 Oktober 
2019. 

Memenuhi 

5.2.3. Berdasarkan wawancara melalui zoom 
meeting dengan direktur produksi, camp 
manager, bagian administrasi,  pendamping 
VLK dan karyawan termuda serta verifikasi 
dokumen diketahui bahwa Manajemen PT. 
Segara Indochem tidak mempekerjakan 
anak di bawah umur. Karyawan termuda 
adalah Tegar Santosa  yang lahir di Bapenu 
tanggal 28 Oktober 2001. Tegar Santosa 
bekerja sebagai Helper scaller. Pada saat 
diaudit sudah berumur 19 tahun 9 bulan. 

Memenuhi 

 


