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Resume Hasil Penilikan III Penilaian Kinerja PHPL  
PT Fitamaya Asmapara 

 
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 Fitamaya Asmapara (FMA) 
b. SK IUPHHK-HA :  SK.430/Menhut-II/2006 
c. Luas Areal :  ± 43.880 Ha  
d. Alamat Kantor Pusat :  Gedung Nucira Lt. 3, Jl. MT. Haryono Kav. 27, Jakarta Selatan 
e. Waktu Pelaksanaan :  27 Mei – 5 Juni 2021 

  
III. Tahapan Kegiatan : 

 
Tahapan 

 
Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

1 2 3 

Koordinasi dengan Instansi 
Kehutanan 

- Mengirimkan surat 
pengantar penilikan III 
PHPL PT FMA Ke Dinas 
Kehutanan dan BPHP 
Provinsi Kalimantan Tengah 
menggunakan jasa 
pengiriman. 

Pertemuan Pembukaan Kamis, 27 Mei 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. Penyampaian Kepdirjen 
PHPL SK.62 tahun 2020 

http://www.global-resource.co.id/
mailto:info@global-resource.co.id
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c. Menyampaikan aturan 
sertifikasi PHPL 
(Permenlhk P.21 tahun 
2020 dan SK Dirjen PHPL 
No. SK. 62 tahun 2020) 
termasuk ketentuan 
tentang kerahasiaan dan 
ketidakberpihakan. 

d. Menyampaikan CARs 
Penilikan II Penilaian 
Kinerja PHPL 2020 PT 
FMA. 

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

f. Menandatangani Daftar 
Hadir. 

Verifikasi Dokumen Kamis – Juni, 
27 Mei – 03 Juni 2021 

Via Daring (Aplikasi Zoom 
Meeting, Aplikasi 

Timestamp, Video Call 
Aplikasi Whatsapp, Google 

Drive) 

a. Mengumpulkan bukti 
audit berupa dokumen 
yang terkait dan dapat 
diverifikasi sesuai dengan 
ceklist dokumen, 
wawancara dan lapangan 
yang telah dikirim. 

b. Melakukan evaluasi bukti 
audit yang dikumpulkan 
terhadap kriteria dalam 
penilaian PHPL sesuai 
dengan Lampiran 1.2 dan 
2.2 Kepdirjen PHPL SK.62 
tahun 2020. 

Observasi Lapangan Jumat – Kamis, 
28 Mei – 3 Juni 2021 

Via Daring (Aplikasi Zoom 
Meeting, Aplikasi 

Timestamp, Video Call 
Aplikasi Whatsapp, Google 

Drive) 

a. Mengumpulkan bukti 
audit berupa bukti 
lapangan dan hasil 
wawancara yang terkait 
dan dapat diverifikasi 
sesuai dengan ceklist 
dokumen, wawancara 
dan lapangan yang telah 
dikirim. 

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. 
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Pertemuan Penutup Sabtu, 5 Juni 2021 
Via Zoom Meeting 

1. Pertemuan Penutup 
dihadiri oleh jajaran 
Senior Manager, Camp 
Manager dan jajaran Staf 
PT FMA. 

2. Tim Auditor 
menyampaikan hasil 
temuan terkait verifikasi 
dokumen dan observasi 
lapanngan. 

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

Koordinasi Dengan Instansi 
Kehutanan 

- - 

Pengambilan Keputusan Selasa, 15 Juni 2021 
Kantor LPPHPL PT GRS 

1. PT FMA 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 Penilikan 
III Penilaian Kinerja PHPL 
PT FMA 2021. 

 
IV. Resume Hasil Penilaian Kinerja Penilikan III PHPL PT Fitamaya Asmapara : 
 

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 FMA tersedia 
sesuai dengan tingkat pelaksanaan tata 
batas yang telah dilakukan (100% atau 
temu gelang). Dokumen legal berupa 
tersedianya akta pendirian perusahaan 
dan perubahannya (Akta perubahan 
terakhir No.10 tanggal 28 Februari 2019 
Notaris Irnova Yahya, SH. di Jakarta 
berupa Pernyataan Keputusan Rapat PT 
Fitamaya Asmapara, serta Keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
RI No. AHU- AH.01.03-0126758, perihal 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Data Perseroan PT Fitamaya Asmapara, 
diterbitkan di Jakarta, tanggal 01 Maret 
2019) dan SK IUPHHK-HA serta 
dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA 
dan RKTUPHHK-HA) beserta peta 
lampirannya. Untuk dokumen 
administrasi tata batas tersedia 
dokumen Pedoman Tata Batas, BATB 
dan Laporan TBT beserta peta 
lampirannya. 

1.1.2 Realisasi penataan batas areal kerja 
sudah 100% (temu gelang) yaitu 
sepanjang 139.963,6   m,   terdiri   dari   
batas   sendiri   sepanjang   55.904   m   
dan   batas persekutuan sepanjang 
84.059,6 m yang dibuktikan dengan 
Berita Acara Pelaksanaan  Tata  Batas  
yang  terdapat  dalam  dokumen  
Laporan  TBT  No. 1/BPKH-XXI-3/2014  
tahun 2014. 

Baik 

1.1.3 Eksistensi PT FMA telah mendapat 
pengakuan dari pemerintah. PT FMA 
juga tidak memiliki konflik dengan 
pemegang izin yang berbatasan dengan 
PT FMA. Akan tetapi PT FMA masih 
mempunyai potensi konflik dengan 
masyarakat desa sekitar areal. Dalam 
hal ini PT FMA sudah melakukan  upaya 
identifikasi dan monitoring konflik yang 
ada. PT FMA telah membuat resolusi 
konflik sebagai rencana upaya 
penyelesaian konflik dengan 
masyarakat. 

Baik 

1.1.4 Tidak terdapat perubahan fungsi 
kawasan pada areal kerja PT FMA, 
sehingga verifier ini Not Applicable/NA). 

NA 

1.1.5 Penggunaan kawasan di luar sektor 
kehutanan berupa illegal minning yang 
ada pada 4 lokasi pada tahun 2020 saat 
ini ditemukan tidak aktif dikarenakan 
akses jalan ke lokasi tersebut tertutup. 
PT FMA juga melaporkannya kepada 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Tengah. Dengan demikian    tidak ada 
penggunaan  kawasan  di  luar  sektor  

NA 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
kehutanan  pada  areal  PT  FMA,    maka 
verifier ini Not Aplicable/NA 

1.1.6 Pada areal PT FMA belum ada konflik 
tenurial, yaitu bentuk perselisihan atau 
pertentangan klaim penguasaan, 
pengelolaan, pemanfaatan, dan 
penggunaan kawasan hutan. Tidak 
dijumpai dokumen klaim penguasaan 
dan pengelolaan lahan PT FMA oleh 
masyarakat, akan tetapi potensi konflik 
tenurial sudah ada, dan bisa menjadi 
konflik lahan (tenurial) jika tidak ada 
tindakan pencegahan. PT FMA telah 
membentuk Tim Penanganan Konflik 
Kawasan Areal Perusahaan dan sudah 
memiliki SOP Mekanisme Penyelesaian 
Konflik antara Unit Manajemen dan 
Masyarakat. 

Baik 

1.2 Komitmen pemegang 
izin   

1.2.1 Tersedia dokumen visi dan misi 
perusahaan yang ditetapkan dengan SK 
Direktur Utama PT FMA No. 
020/012/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 
tentang Penetapan Visi dan Misi 
Perusahaan PT FMA. 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. 
Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah 
dilakukan pada internal karyawan dan 
masyarakat desa binaan/sekitar. 
Sosialisasi visi dan misi kepada internal 
karyawan secara formal dilakukan di di 
Aula Base Camp Tumbang Manggu dan 
sosialisasi kepada masyarakat sekitar 
dilaksanakan kepada masyarakat Desa 
Tumbang Tangoi (desa binaan PT FMA) 
yang dibuktikan dengan berita acara, 
daftar hadir dan foto dokumentasi 
sosialisasi. 

Baik 

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

Sedang 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
kegiatan belum terealisasi dan belum 
sesuai dengan visi dan misi perusahaan. 

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 berupa 
Sarjana Kehutanan dan Diploma 
Kehutanan  sebagian  besar  tersedia  
pada  beberapa  bidang  kegiatan 
pengelolaan. Sedangkan keberadaan 
GANIS-PHPL telah memenuhi dari 
ketentuan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2019 
tanggal 17 Oktober 2019 yang 
dipersyaratkan yaitu mencapai 100%. 

Baik 

1.3.2 Realisasi peningkatan kompetensi SDM 
PT FMA adalah 100% dari rencana sesuai 
kebutuhan. 

Baik 

1.3.3 Dokumen ketenagakerjaan PT FMA 
tersedia lengkap di lapangan, antara lain 
PP, Laporan TK, SK & SPK, dokumen 
BPJS TK dan Kesehatan, SOP TK, 
Peraturan Perundangan tentang TK dan 
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah 
tentang UMP dan UM kab/kota Tahun 
2021. 

Baik (3) 

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  
uraian  tugas (job  description)  yang  
sesuai dengan kerangka  PHPL yaitu  
tersedia unit  kerja  (sie atau  
koordinator)  yang bertanggung jawab 
menjamin terlaksananya kelestarian 
fungsi produksi, lingkungan/ekologi dan 
sosial yang ditetapkan melalui Surat 
Keputusan Direktur Utama PT FMA No. 
3174/Kpts-Dir/XII/2020 tanggal 21 
Desember 2020 tentang Penetapan 
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas PT 
FMA. 

Baik (3) 

1.4.2 Tersedia perangkat SIM dilengkapi 
tenaga pelaksana seperti yang 
tercantum dalam Laporan Tenaga Kerja 
PT FMA Bulan April 2021 dan 
digambarkan pada Struktur Organisasi 
PT FMA. Perangkat dan pendukung SIM 
tersedia cukup memadai untuk 
kebutuhan kegiatan operasional di 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
lapangan dan berfungsi sebagaimana 
mestinya. 

1.4.3 PT FMA telah mengoperasikan SIM milik 
Kementerian LHK, yaitu pelaksanaan 
SIPUHH Online, E-Monev dan SIPONGI. 
Tenaga pelaksana SIPUHH Online, E- 
Monev dan SIPONGI ditunjuk oleh Camp 
Manager PT FMA. 

Baik 

1.4.4 PT FMA telah mempunyai unit 
SPI/Internal Audit yang dilengkapi 
personil tim SPI/Internal Audit dan 
terdapat pelaksanan audit internal 
untuk tahun 2020 sudah berjalan 
dengan efektif. Audit internal telah 
mencakup seluruh kegiatan penting di 
lapangan, yang dalam pelaksanaannya 
mengacu pada SOP. 

Baik 

1.4.5 Terdapat tindak lanjut berupa koreksi 
untuk perbaikan ataupun pencegahan 
terutama yang berbasis hasil monitoring 
dan evaluasi yang dilakukan Audit 
Internal/SPI. 

Baik 

1.5 Persetujuan atas dasar 
informasi awal tanpa 
paksaan (PADIATAPA)  

1.5.1 Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi 
kepentingan hak-hak masyarakat desa 
(desa binaan PT FMA adalah desa 
Tumbang Tangoi) telah mendapatkan 
telah mendapat persetujuan dari para 
pihak atas dasar informasi awal yang 
memadai. 

Baik 

1.5.2 Proses penyusunan RO Kelola 
Sosial/PMDH/CSR/CD yang merupakan 
tindak lanjut rencana operasional 
lapangan dari RKT dan RKU telah 
mengakomodir kepentingan 
masyarakat dengan kesepakatan 
dibuat bersama masyarakat desa 
terkait. Realisasi kegiatan kelola 
sosial/PMDH/CSR/CD tahun 2020 telah 
diterima dan disetujui oleh masyarakat 
desa terkait dengan bukti pelaksanaan 
kegiatan berupa berita acara, bukti 
kuitansi dan foto dokumentasi serah 
terima bantuan, jadi persetujuan dalam 
proses dan pelaksanaan Kelola 
Sosial/PMDH/CSR/CD PT FMA dari desa 
binaan mencapai 100%. 

Baik 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
1.5.3 Terdapat persetujuan dalam proses 

penetapan kawasan lindung PT FMA 
dari masyarakat desa binaan, yaitu desa 
Tumbang Tangoi (100%). 

Baik 

2 PRODUKSI 

2.1 Penataan areal kerja 
jangka panjang dalam 
pengelolaan hutan 
lestari  

2.1.1 PT. Fitamaya Asmapara sudah  memiliki 
dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 
2011 – 2020, telah disetujui oleh A.n. 
Menteri Kehutanan, Ir. M. Awriya 
Ibrahim, M.Sc. pejabat yang berwenang 
dengan surat nomor SK.167/VI-
BUHA/2011, tanggal 9 Desember 2011. 
Luas efektif 35.321,20 ha dan etat luas 
1.177 ha dengan etat volume sebesar 
114.495,73 m3. Selanjutnya tanggal 8 
Desember 2020 PT. FMA mendapatkan 
Persetujuan RKUPHHK Nomor 7397 / 
MenLHK-PHPL/ UHP / PHL.1 / 12 / 2020 
tentang Persetujuan Rencana Kerja 
Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu 
dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi 
periode 2021 – 2030. RKUPHHK-HA ini 
ditandatangani oleh Dr. Ir. Bambang 
Hendroyono, M.M. Plt. DIrektur 
Jenderal PHPL atas nama Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Dokumen RKUPHHK ini disusun 
berdasarkan dokumen IHMB. 

Baik  

2.1.2 RKT 2020 berdasarkan lokasi dan luas 
areal kerja PT.  FMA dengan RKUPHHK 
sesuai 92,16%. Untuk RKT 2021, lokasi 
dan luas yang direncanakan pada 
dokumen RKUPHHK – HA tahun 2021 – 
2030 dengan dokumen RKT 2020 
dan2021 sesuai 100%. Total luas rencana 
produksi dalam RKUPHHK tahun 2020 
dan 2021 seluas 2.521,02  ha.  Sedangkan 
dalam perencanaan  RKT tahun  2020 
dan 2021 seluas 2.421,00 ha. Dengan 
demikian rata-rata kesesuaian luas 
tahun 2020 dan 2021 yaitu 96,03%. 

Sedang 
 

2.1.3 Berdasarkan  remote  audit  pada  
penilaian  kinerja  PHPL 2020,  
Manajemen  PT FMA sudah melakukan 
pemeliharaan batas blok RKT 2020 dan 
2021 dengan membuat papan nama, pal 

Baik  
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
batas dari blok 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%. 

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

2.2.1 PT.  Fitamaya  Asmapara  sudah  
memiliki  dokumen  mengenai  data   
potensi tegakan  hasil  IHMB,  ITSP  RKT  
2019,  ITSP  RKT  2020  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 Dari data diatas terlihat bahwa 
perusahaan sudah melakukan kegiatan 
PUP di lapangan, didokumentasikan dan 
dibuat laporan. Selain itu PT. FMA sudah 
melaukan analisis pertumbuhan riap 
baik riap diameter maupun riap 
volume. Riap diameter untuk jenis 
komersil yang dengan perlakukan tahun 
2020 – 201 sebesar 0,51 cm/th. Untuk 
jenis komersil yang tanpa perlakuan 
tahun 2020 – 2021 riap diameter  sebesar 
0,41 cm.  Riap  volume PUP  tahun 2020  
–  2021 dengan perlakukan untuk jenis 
komersil sebesar 2,19 m3/ha/tahun dan 
tanpa perlakuan sebesar 1,56 
m3/ha/tahun. Angka ini cukup realistis 
untuk hutan alam. PT. FMA sudah 
melakukan analisis dan disampaikan 
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 
menjamin regenerasi 
hutan.  

2.3.1 PT. FMA sudah memiliki dokumen SOP 
sistem silvikultur, terdapat nomor 
dokumen, tanggal terbit, tanggal revisi 
dan nomor revisi. SOP telah disiapkan 
oleh kasi sesuai bidang, diperiksa 
manager camp dan disetujui oleh area 
manager. Isi SOP telah sesuai dengan 
sistem silvikultur yaitu TPTI dan sesuai 
dengan kondisi lapangan. Secara garis 

Sedan
g 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
besar meliputi kegiatan PAK, ITSP, PWH, 
penebangan, penyaradan, 
pengangkutan, pasca penebangan dan 
pembinaan hutan. PT FMA telah 
mengimplementasikan SOP sistem 
silvikultur. 

2.3.2 PT. FMA 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 AB 11 & 
AA 12, RKT 2020 sebanyak 60,59 
pohon/ha. Survei dilakukan pada dua 
petak seluas 200 ha. 

Baik 

2.3.3 PT.  FMA  sudah memiliki  dokumen  
laporan  plot  pengamatan tegakan  
tinggal paska penebangan RKT 2020.  
Pengamatan dilakukan  di petak  AC  11, 
dengan sample plot pengamatan 
sebanyak 30 plot. Dengan sistem jalur 
berplot, ukuran plot pengamatan tiang 
10 m x 10 m, pancang 5 m x 5 m dan 
semai 2 m x 2 m. Rata-rata potensi 
permudaan per hektar pasca tebangan 
adalah tiang 240 batang, pancang 920 
batang dan semai 8750 batang. 

Baik 

2.3.4 PT. FMA sudah merencanakan kegiatan 
SILIN pada dokumen RKUPHHK tahun 
2021 – 2030. Kegiatan perencanaan 
tapak sudah mengikuti peraturan 
Perdirjen PHPL Nomor 
P.12/PHPL/SET/KUM.1/12/2018 tentang 
Pedoman Teknik Silvikultur Intensif 
(SILIN) dan 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. 
Kegiatan penataan tapak areal sudah 
mencapai 193 ha dari  rencana  249  ha    
dalam  RKUPHHK  periode  2021  –  2030  
atau  terealisasi 77,52%. 

Sedang 
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KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
2.3.5 Berdasarkan dokumen Laporan 

Penanaman Teknik Silvikultur Intesif 
(SILIN) tahun 2021, realisasi penataan 
areal sudah mencapai 193 ha dari 
rencana 249 ha atau terealisasi 77,51%. 
Sementara realisasi kegiatan penyiapan 
lahan berupa pembuatan Jalur dan 
pemancangan ajir tanam rencana teknik 
SILIN pada blok RKT 2021 sudah dibuat 
seluas 94 Ha, atau 37,75 % dari rencana 
yang ditetapkan yaitu 249 Ha. Dengan 
demikian kegiatan penataan areal SILIN 
dan kegiatan penyiapan lahan jika 
dijumlahkan dan dirata-ratakan sudah 
tercapai 57,63%. 

Sedang 
 

2.4 Ketersediaan dan 
penerapan teknologi 
ramah lingkungan 
untuk pemanfaatan 
hutan  

2.4.1 PT. FMA sudah memiliki dokumen SOP 
pemanfaatan / pengelolaan hutan 
pemanenan 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 hutannya dan 
tahapan sistem silvikultur TPTI. 

Baik  

2.4.2 PT. FMA sudah melakukan sebagian 
penerapan teknologi ramah lingkungan 
(RIL). Pada tahapan perencanaan telah 
dilakukan PAK, ITSP, rencana jalan, pola 
sarad, TPn dan pemetaan, namun peta 
antara RKUPHHK-HA dengan RKT belum 
seluruhnya sama. Jalan sarad yang 
dibuat sudah bagus dan tanah yang 
digali tidak dalam. Pada tahap operasi 
penebangan kayu telah dilakukan 
pembuatan jalan, TPn, jalan sarad, 
penebangan, penyaradan dan 
pengangkutan. Pada tahap pasca 
tebangan telah dilakukan penanaman 
bekas TPn dan jalan sarad. Hanya saja 
tahap penataan areal pada RKUPHHK – 
2011 – 2020 dengan RKT 2020 kesesuaian 
luasnya 92,16%. 

Sedang 

 

2.4.3 PT. FMA sudah membuat 30 plot 
contoh pada areal pasca penebangan 
atau ITPP  (ITT).  Dari  30  plot  ini  

Baik  



 

PR-01.rev1-2/F.24-GRS/PHPL/2021  12 
 

KRITERIA/INDIKATOR VERIFIER RINGKASAN JUSTIFIKASI NILAI 

A PENILAIAN KINERJA PHPL 
diketahui  bahwa  tingkat  kerusakan  
permudaan tegakan tinggal di areal 
bekas tebangan 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%. 

2.4.4 PT FMA telah melakukan pengamatan 
faktor eksploitasi (FE) untuk setiap 
tahun. Untuk RKT 2021 dilakukan 
perhitungan FE pada Petak K.25 dengan 
contoh sebanyak 20 batang pada RKT 
2021 dan diperoleh FE sebesar 93,2 atau 
tingkat efektivitas produksi 93,2%. 

Baik 

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

2.5.1 PT FMA telah menyusun RKTUPHHK-HA 
tahun 2020, RKTUPHHK-HA tahun 2021, 
RKUPHHK-HA  2011-2020 dan  RKUPHHK  
– HA periode  2021  –  2030.  Dokumen 
RKUPHHK – HA dan RKT telah disahkan 
oleh pejabat yang berwenang. Untuk 
RKT 2020 ada perbedaan lokasi dan luas 
rencana produksi antara dokumen 
RKU{HHK- HA periode 2011 – 2020 
dengan dokumen RKT 2020. Untuk RKT 
2021 antara dokumen RKUPHHK – HA 
periode 2021 – 2030 dengan dokumen 
RKT 2021 sesuai 100& baik luas mapun 
lokasi produksi. Rata  – rata kesesuaian 
rencana antara dokumen RKUPHHK – 
HA dnegan dokumen RKT 2020 dan 201 
sebesar 95,22%. Periode penilaian yaitu 
Mei 2020 – April 2021 yang 
membutuhkan dua RKT dan hal ini 
sudah tersedia dan disahkan pejabat 
yang berwenang. 

Baik 

2.5.2 PT FMA 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 
dilindungi dan petak telah sesuai 
dengan peta RKT 2020 dan 2021. Dalam 
peta RKT 2019 dan 2020 juga sudah 

Baik  
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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). 

2.5.3 Berdasarkan  verifikasi  melalui  remote  
audit  dengan  bantuan  zoom  meeting, 
foto, koordinat dan video diperoleh 
informasi bahwa PT. FMA 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 17 
sampel semuanya sudah dibuat papan 
informasi dan dilaksanakan di lapangan. 

Baik  

2.5.4 PT. FMA pada tahun 2020 sudah 
melakukan produksi untuk kelompok 
meranti sebanyak  37,187.45  m3  dari  
rencana  56,594.00  m3  atau  terealisasi  
sebesar 65.71%. Untuk kelompok rimba 
campuran sebanyak 433.87 dari rencana 
3,577.00 atau terealisasi 12,13%. Tidak ada 
produksi untuk jenis kayu indah. Total 
produksi pada RKT 2020 sebesar 37,621 
m3 dari rencana 60,177 m3 atau 
terealisasi 62,52%. Lokasi produksi sesuai 
dengan lokasi yang sudah direncanakan 
pada dokumen RKT 2020, peta RKT 
2020 dan luas produksi tidak melebihi 
rencana dalam RKT 
2020. 

Sedang 
 

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

2.6.1 Laporan  keuangan  perusahaan  PT.  
FMA  yang  tersedia  tahun  2019.  Belum 
tersedia untuk tahun 2020 sesuai tahun 
audit (2021). Nilai likuiditas PT. FMA 
tahun 2019 sebesar 134,83%. Nilai 
solvabilitas perusahaan tahun 2019 
sebesar 139,78. Nilai Rentabilitas PT. 
FMA tahun 2019 sebesar 2,32%.  Laporan 
keuangan PT. FMA tahun 2020 sedang 

Sedang 
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kemampuan sumber 
daya  

dalam proses audit oleh akuntan public 
dna belum tersedia. Sudah ada 
pernyataan dari Kantor Akuntan Publik 
bahwa pada saat ini masih dalam 
proses pelaksanaan audit untuk tahun 
yang berakhir 31 Desember 
2020 yang dilaksanakan oleh Kantor 
Akuntan Publik Irfan, Abddulrahman 
Hasan Salipu dan Darmawan. Opini 
terhadap laporan keuangan PT. FMA 
tahun 2019 adalah Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP). Laporan 
Keuangan PT. FMA tahun 2019 sudah 
sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan Entitas Tanpa Tanpa 
Akuntabiltas Publik (SAK – ETAP) di 
Indonesia. 

2.6.2 PT. FMA sudah memiliki dokumen 
dokumen rencana dan realisasi biaya 
TPTI dan non TPTI pada dokumen 
RKTUHHK tahun 2020 dan 2021 
diketahui rencana dan realisasi 
kegiatan pengelolaan kehutanan tahun 
2020. Rencana untuk aktivitas 
perencanaan seperti PAK, ITSP, PWH 
dan kegiatan prencanaan lainnya 
sebesar Rp         1,361,200,000.00  dan  
terealisasi  Rp    1,361,200,000.00  atau  
terealisasi 
100,00%.   Untuk   kegiatan   produksi  
atau   logging   direncanakan   sebesar   
Rp 
33,240,000,000.00 dan terealisasi Rp 
13,498,764,000.00 atau terealisasi 
40,61%. Selanjutnya  kegiatan  
perlindungan  dan  pengamanan  hutan  
direncanakan  Rp 
500,663,000.00 dan terealisasi Rp 
426,190,000.00 atau 85,13 %. Begitu 
juga yang lainnya  ditampilkan  pada  
table  diatas.  Secara  keseluruhan  
kegiatan perencanaan,  produksi,  
pembinaan  hutan,  perlindungan  dan  
social direncanakan Rp 
38,020,655,000.00 dan terealisasi Rp 

Buruk 
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17,865,320,000.00 atau terealisasi 
46,99%. 

2.6.3 Berdasarkan verifikasi dokumen 
realisasi dana yang tidak proporsional 
antara renana dan realisasi. Simpangan 
realisasi kegiatan produksi sebesar 
59,39%. Kegiatan  Perlindungan  dan  
Pengamanan  Hutan  terdapat  
simpangan  sebesar 
14,87% atau kurang dari rencana 14,87%. 
Simpangan untuk kegiatan Pemenuhan 
terhadap Sosial + Umum sebesar 
28,70%. Secara keseluruhan simpangan 
antara rencana dan realisasi sebesar 
53,01%. Dokumen ini juga dokumen 
laporan keuangan internal dan bukan 
dokumen yang sudah diaudit akuntan 
public. 

Buruk 

2.6.4 Dari semua kegiatan pengelolaan hutan 
tersebut ada dua kegiatan yang 
realisasinya kurang dari 20% yaitu 
kegiatan produksi yang terealisasi 
40,61% dan Kegiatan  Pemenuhan  
terhadap  Sosial  +  Umum  terealisasi  
71,30%.  Sedangkan kegiatan 
perencanaan, Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan, Pembinaan Hutan 
dan Penelitian, Pengembangan dnn 
Pengelolaan Lingkungan dapat berjalan 
lancer yang ditandai dengan realisasi 
lebih 80%. Secara keseluruhan untuk 
pengelolaan hutan realisasi anggaran 
pengelolaan hutan berjalan lancar 
kecuali untuk kegiatan produksi dan 
sosial. 

Sedang 
 

2.6.5 Pada tahun 2020 PT FMA telah 
merencanakan anggaran pembinaan 
hutan sebesar Rp. 546,877,794.00,- dan 
realisasinya sebesar Rp. 507,779,150.00,-
. Ini berarti bahwa persentase realisasi 
anggaran pembinaan hutan tahun 2020 
sebesar  92.85%.  Hanya  saja  dokumen  
yang  disampaikan  adalah  dokumen 
internal PT.  FMA   dan belum tersedia 
dokumen  yang sudah diaudit akuntan 
publik. 

Sedang 
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2.6.6 Persentase realisasi kegiatan pembinaan 

hutan untuk persiapan pembibitan, 
penanaman dan pemeliharaan tanaman 
tahun 2020 sebesar 87.08% dan Relaisasi 
fisik tanaman yang disiapkan dan ditanam 
tahun 2020 sebesar 95.46%. Berdasarkan  
hasil  perhitungan  dari  dokumen  RKT  
2020  dan  2021  tentang realisasi luas 
penanaman dan realisasi fisik penanaman 
lapangan diperoleh rata –  rata    realisasi  
sebesar  91,27%.  Hanya  saja  persentase  
tumbuh  dan  kualitas tanaman tidak bisa 
dihitung karena pada penilikan ke-3 ini 
dilakukan dengan remote audit. 

Baik 

3 EKOLOGI 

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

3.1.1 Berdasarkan   RKUPHHK-HA   Periode   
2021-2030,   jenis   dan   luasan   Kawasan 
Lindung PT FMA mengalami perubahan 
pada penilikan III dengan luas 3.937 ha 
atau 8,97% dari total luas areal dengan 
jenis kawasan lindung antara lain yaitu 
Sempadan Sungai, Kawasan Lindung 
Lereng E, Kawasan Konservasi Insitu 
(KKI), Kawasan Pelestarian Plasma 
Nutfah, Kantong Konservasi Satwa Liar 
dan Berbatu. Kondisi biofisik areal 
kawasan lindung yang telah ditetapkan 
di lapangan seluruhnya telah sesuai 
dengan dokumen perencanaan. 

Baik 

3.1.2 Penataan kawasan lindung yang telah 
dilaksanakan oleh PT FMA berdasarkan 
RKUPHHK-HA periode 2021 – 2030 yaitu 
mencapai 100% atau 3.937 ha dari yang 
seharusnya. Kegiatan penandaan batas 
difokuskan pada pemeliharaan tanda 
batas yang sudah ada. Tanda batas di 
lapangan cukup jelas sehingga mudah 
untuk dikenali. 

Baik 

3.1.3 Berdasarkan  data  penutupan  lahan  
nomor  SK  :  S.270/IPSDH/PLA.1/05/2020 
Tanggal 05 Mei 2020 menunjukan 
penutupan kawasan lindung yang 
kondisinya masih  berhutan  mencapai  
luasan  3.401,28  Ha  atau  86,39%  dari  
total  luas kawasan lindung yang telah 
ditetapkan seluas 3.937 Ha. 

Baik  
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3.1.4 Kawasan lindung PT FMA telah 

mendapat pengakuan dari para pihak 
dengan presentase 100%. Para pihak 
yang teridentifikasi  dalam pengelolaan 
kawasan lindung di areal PT FMA 
meliputi unsur masyarakat/desa binaan 
(1 desa), unsur unit 
manajemen/karyawan, dan pihak 
pemerintah. 

Baik  

3.1.5 PT FMA telah membuat Laporan 
pengelolaan sudah sesuai dengan 
ketentuan terhadap seluruh Kawasan 
Lindung hasil tata ruang yang ada di 
dalam RKUPHHK-HA. Laporan yang 
dibuat telah sesuai dengan ketentuan. 

Baik  

3.2 Perlindungan dan 
pengamanan hutan  

3.2.1 PT FMA memiliki prosedur 
perlindungan dan pengamanan hutan 
tetapi  tidak mencakup seluruh jenis 
gangguan yang ada. Presentase 
ketersediaan prosedur perlindungan 
dan pengamanan hutan PT FMA sebesar 
57%. 

Sedang 

3.2.2 Berdasarkan laporan daftar sarana dan 
prasarana tahun 2021 Jumlah, fungsi dan 
kondisi sarana prasarana perlindungan 
hutan yang tersedia di PT FMA sebagian 
besar telah sesuai ketentuan dan 
berfungsi dengan baik. 

Sedang 

3.2.3 SDM perlindungan hutan yang dimiliki 
oleh PT FMA jumlahnya telah memadai 
sesuai ketentuan namun hanya 4 orang 
anggota regu pemadam kebakaran atas 
nama   Yusak,  Hengki,  Putra   Wandi  
dan  Erlin  Wanto  yang  telah  memiliki 
kualifikasi berdasarkan sertifikat 
pelatihan dasar pemadaman kebakaran 
yang dimiliki. 

Sedang  

3.2.4 PT FMA telah melakukan kegiatan 
perlindungan hutan dengan tindakan 
yang bersifat preemptif, preventif, dan 
represif berupa pemasangan papan 
larangan, patroli pengamanan,    
pemasangan portal, dan pembangunan 
pos jaga, pembentukan Tim 
Penanganan Konflik dan melakukan 

Baik  
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identifikasi perkembangan lading 
masyarakat di areal konsesi PT FMA. 

3.3 Pengelolaan dan 
pemantauan dampak 
terhadap tanah dan iar  

3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air PT FMA mencakup seluruh 
dampak terhadap tanah dan air akibat 
pemanfaatan hutan. Prosedur-prosedur 
tersebut antara lain yaitu pemantauan 
erosi tanah, konservasi tanah dan air 
(main road bekas tebangan, bekas jalan 
sarad dan bekas tpn), pemanenan 
ramah lingkungan, pemantauan (curah 
hujan, suhu,  kelembaban,  kualitas  air  
sungai),  pengelolaan  limbah  b3  dan 
pemeliharaan tanaman pengayaan, 
rehabilitasi kiri-kanan jalan, tanah 
kosong dan lainnya. 

Baik  

3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan 
dampak yang tersedia di PT FMA 
seluruhnya   telah   sesuai  dengan  
dokumen   perencanaannya   dan  
berfungsi dengan baik. 

Baik  

3.3.3 PT FMA memiliki SDM pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap tanah 
dan air dengan jumlah dan kualifikasi 
personil yang memadai sesuai dengan 
peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan No. 
P.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 
tanggal 17 Oktober 2019. 

Baik  

3.3.4 Kegiatan pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air, PT FMA telah 
mengimplementasikan sebagian besar 
(93%) kegiatan pengelolaan dampak 
terhadap tanah dan air. 

Sedang  

3.3.5 Kegiatan pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air, PT FMA telah 
mengimplementasikan seluruh (100%) 
kegiatan pengelolaan dampak terhadap 
tanah dan air sesuai dengan ketentuan. 

Baik  

3.3.6 Pada areal pemanfaatan PT FMA 
diketahui tidak terdapat indikasi 
terjadinya dampak  yang  besar  dan  
penting  terhadap  tanah  dan  air.  Hasil  
pemantauan lingkungan masih di 
bawah ambang batas 

Baik 
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3.4 Identifikasi spesies flora 

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

3.4.1 PT FMA telah memiliki dokumen 
prosedur identifikasi flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka 
(endangered), jarang (rare), terancam 
punah (threatened) dan endemik yang 
mengacu pada perundangan yang 
berlaku, dan spesifik untuk masing-
masing jenis. 

Baik  

3.4.2 Implementasi identifikasi untuk seluruh 
jenis yang dilindungi dan/atau langka, 
jarang, terancam punah dan endemik 
yang terdapat di areal PT FMA sebagian 
besar telah dilaksanakan. Implementasi 
identifikasi belum dilakukan sempadan 
sungai. 

Sedang  

3.5 Pengelolaan flora 
untuk: 
1. Luasan tertentu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu dan 
bagian yang tidak 
rusak. 

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

3.5.1 PT FMA telah memiliki prosedur 
pengelolaan flora Jenis yang dilindungi 
dan/ atau langka, jarang, terancam 
punah dan endemik.   Prosedur yang ada 
telah mencakup kegiatan identifikasi, 
inventarisasi, pemantauan, dan 
pembinaan habitat, tetapi belum 
spesifik pengelolaan untuk masing-
masing jenis yang terdapat di areal kerja. 

Sedang  

3.5.2 PT FMA telah mengimplementasikan 
pengelolaan flora, dapat diketahui 
bahwa sebagian besar implementasi 
pengelolaan flora sudah dilakukan akan 
tetapi belum terdapat implementasi 
pengelolaan khusus flora dilindungi per 
jenis. 

Sedang  

3.5.3 Terdapat gangguan berupa 
berladangan berpindah yang cenderung 
dilakukan mengikuti jalur produksi, 
kegiatan tersebut menunjukan adanya 
indikasi gangguan terhadap habitat 
sekitar salah satunya flora dilindungi 
yang ada disekitar areal tersebut. 

Sedang  

3.6 Pengelolaan fauna 
untuk: 
3. Luasan tertentu dari 

hutan produksi yang 
tidak terganggu dan 
bagian yang tidak 
rusak 

3.6.1 PT   FMA   memiliki   dokumen   prosedur   
pengelolaan   fauna   yang   dilindungi 
dan/atau   jarang,  langka,  terancam 
punah dan  endemik. Prosedur 
mengatur pengelolaan  secara  umum  
tidak  spesifik  untuk  pengelolaan  
masing-masing jenis. 

Sedang  
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4. Perlindungan 

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

3.6.2 Terdapat   rencana   kelola   fauna   
dilidungi   yang   tertuang   pada   
dokumen Perubahan Rencana 
Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan (RKL-RPL), PT Fitamaya 
Asmapara Tahun 2016.   Implementasi 
kegiatan pengelolaan telah 
dilaksanakan sesuai rencana 
diantaranya berupa kegiatan 
identifikasi, inventarisasi/pendataan 
jenis, pemantauan dan perlindungan 
areal. Sebagian besar  kegiatan 
pengelolaan fauna telah 
diimplementasikan di lapangan. 

Sedang  

3.6.3 Terdapat gangguan berupa perburuan 
terhadap satwa liar yang masih terjadi di 
areal kerja PT FMA. Hal ini menyebabkan 
adanya indikasi gangguan terhadap 
fauna yang dilindungi. PT FMA telah 
melakukan upaya-upaya perlindungan 
berupa patroli secara rutin dan 
himbauan atau larangan untuk tidak 
memburu satwa-satwa dilindungi 

Sedang 

4 SOSIAL 

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

4.1.1 PT FMA memiliki 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. Tersedia dalam dokumen: SK 
IUPHHK, AMDAl, RKU, RKT, RO PMDH, 
SK penunjukan desa binaan, laporan 
RKL/RPL, laporan hasil pemetaan 
potensi dan resolusi konflik, laporan 
identifikasi kegiatan perladangan 
masyarakat, identifikasi illegal logging, 
identifikasi illegal minning, laporan hasil  
identifikasi sarang lebah madu, laporan 
jaga portal, dan laporan data base 
sosekbud Desa Tumbang Tangoi. 

Baik 

4.1.2 PT FMA telah memiliki mekanisme 
penataan batas partisipatif dan 
mekanisme penyelesaian konflik, 
mekanisme telah diketahui oleh 
beberapa para pihak dan belum 

Sedang  
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disepakati. Terdapat SOP Penentuan 
Batas Partisipatif Antara Areal 
Pengelolaan Unit Manajemen Dengan 
Kawasan Hukum Adat (Tanah 
Adat/Ulayat) dan Lahan yang Dikelola 
Masyarakat Setempat; Pengukuran 
Batas Perladangan Sekitar Hutan, 
Pengendalian Aktifitas Perladangan 
Masyarakat di Areal Perusahaan, dan 
Mekanisme Penyelesaian Konflik Antara 
Unit Manajemen dan Masyarakat. PT 
FMA telah melakukan sosialisasi 
mekanisme penyelesaian konflik kepada 
masyarakat Desa Tumbang Tangoi. PT 
FMA   telah melalukan identifikasi 
kegiatan masyarakat sekitar dalam areal 
kerja serta melalukan identifikasi dan 
monitoring ladang masyarakat. 

4.1.3 PT FMA memiliki mekanisme pengakuan 
hak-hak dasar masyarakat hukum adat 
dan masyarakat setempat dalam 
perencanaan pemanfataan SDH. 
Tersedia SOP: Peningkatan Akses 
Masyarakat terhadap Hutan; Penentuan 
Batas Partisipatif Antara  Areal  
Pengelolaan  Unit  Manajemen  Dengan  
Kawasan  Hukum  Adat (Tanah  
Adat/Ulayat)  dan  Lahan  yang  Dikelola  
Masyarakat  Setempat; Mekanisme 
Membuat Perjanjian dengan 
Masyarakat; Meknisme Penyampaian 
Keluh Kesah Masyarakat; PMDH; 
Pemantauan dan Pengelolaan NKT 5 
dan 6; Pengelolaan SIA; Mekanisme 
Pendistribusian Insentif dan Pembagian 
Biaya Manfaat yang Adil Antara Para 
Pihak. Terdapat Memorandum Area 
Manager tentang Hak-Hak Masyarakat 
Adat Dalam Pemanfaatan SDA; SK 
Direksi tentang Pengakuan  
Pengetahuan  Tradisional  Masyarakat  
Adat  yang  Memiliki   Nilai Komersial, 
Surat Keputusan Bersama tentang 
Pemanfaatan Hasil Hutan Non kayu di 
Areal Konsesi yang Memiliki Nilai 

Baik  
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Komersial dengan Desa Tumbang 
Tangoi. 

4.1.4 PT   FMA telah melakukan identifikasi 
dan inventarisasi mengenai keberadaan 
sebagian kawasan kehidupan 
masyarakat dalam bentuk perladangan. 
PT FMA telah melakukan identifikasi dan 
penandaan dilapangan lokasi 
perladangan masyarakat namun belum 
dilakukan bersama mayarakat terkait. 

Sedang  

4.1.5 PT FMA telah mendapatkan pengakuan 
dan persetujuan dari para pihak 
(pemerintah, perusahaan yang 
berbatasan dan masyarakat). Masih 
terdapat kasus potensi konflik 
pembukaan lahan untuk perladangan 
berpindah oleh masyarakat, namun baru 
teridentifikasi sebagian (belum 
keseluruhan). 

Sedang  

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

4.2.1 PT FMA memiliki dokumen lengkap   
menyangkut tanggung jawab social 
pemegang izin meliputi SK IUPHHK, 
RKUPHHK, RKTUPHHK, RO PMDH, 
Peraturan Perusahaan, Realisasi Kelola 
Sosial PMDH, Daftar Tenaga Kerja dan 
Komposisi Karyawan. Sebagian 
dokumen-dokumen tersebut sesuai 
dengaan peraturan perundangan yang 
berlaku dan medapatkan pengesahan 
dari pihak berwenang. 

Baik  

4.2.2 PT FMA memiliki mekanisme lengkap 
dan legal tentang pemenuhan 
kewajiban social pemegang izin 
terhadap masyarakat diantaranya 
prosedur peningkatan akses 
masyarakat terhadap hutan, prosedur 
mekanisme membuat perjanjian 
dengan masyarakat, prosedur 
Pembinaan Masyarakat Desa Hutan 
(PMDH) di areal perusahaan, prosedur 
pengelolaan Sosial Impact Assesment 
(SIA), prosedur mekanisme 
pendistribusian insentif  dan 
pembagian biaya manfaat yang adil 
antara para pihak. 

Baik  
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A PENILAIAN KINERJA PHPL 
4.2.3 PT FMA telah melakukan kegiatan 

sosialisasi mengenai hak dan kewajiban 
pemegang izin terhadap masyarakat 
dalam mengelola SDH yang 
dilaksanakan di  Desa  Binaan  yaitu  Desa  
Tumbang  Tangoi.  Terdapat  7  jenis  
sosialisasi dilengkapi dengan BA, surat 
tugas, daftar hadir dan dokumentasi 
kegiatan. Sosialisasi juga dilakukan 
kepada karyawan di camp produksi. 
Sosialisasi juga dilakukan melalui 
pemasangan tata batas areal, papan 
himbauan/larangan di tempat-tempat 
strategis, saat patroli, juga di pos-pos 
penjagaan. 

Baik  

4.2.4 PT FMA memiliki bukti sebagian (>50%) 
realisasi pemenuhan tanggung jawab 
sosial terhadap masyarakat desa binaan 
dan desa peduli. 

Sedang  

4.2.5 PT FMA telah merealisasikan tanggung 
jawab sosialnya kepada masyarakat dan 
tersedia laporan/dokumen 
pelaksanaanya didukung bukti-bukti 
yang lengkap. 

Baik  

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

4.3.1 PT FMA memiliki data dan informasi 
masyarakat hukum adat dan/ atau 
masyarakat setempat yang terlibat, 
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas 
pengelolaan SDH namun belum lengkap 
dan belum jelas (>50%). 

Sedang  

4.3.2 PT FMA  telah memiliki mekanisme yang 
legal terkait peningkatan peran serta 
dan aktivitas ekonomi masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat yang dibakukan dalam bentuk 
standar operasional prosedur namun 
belum lengkap. 

Sedang  

4.3.3 PT FMA telah memiliki dokumen 
rencana mengenai kegiatan 
peningkatan peran serta dan aktivitas 
ekonomi masyarakat yang tertuang 
dalam dokumen   RKU, RKT, RO Kelola 
Sosial, dan  RKL RPL . 

Baik  

4.3.4 PT FMA memiliki bukti implementasi 
sebagian besar (≥ 50%) kegiatan 
peningkatan   peran   serta  dan   

Baik  
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A PENILAIAN KINERJA PHPL 
aktivitas   ekonomi   masyarakat   hukum   
adat dan/atau masyarakat setempat 
oleh pemegang izin. 

4.3.5 PT FMA memiliki bukti mengenai 
distribusi   manfaat kepada para pihak 
yang telah dilaksanakan/ terrealisasi 
tersedia lengkap dan terdokumentasi 
dengan baik. 

Baik  

4.4 Keberadaan mekanisme 
resolusi konflik yang 
handal  

4.4.1 PT FMA memiliki mekanisme resolusi 
konflik dalam bentuk SOP Mekanisme 
Penyelesaian Konflik Antara Unit 
Manajemen & Masyarakat. SOP 
tersebut telah mengacu pada Peraturan 
Dirjen PHPL No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang 
Pedoman Potensi dan Resolusi Konflik 
Pada Pemegang Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK) dalam Hutan Produksi. PT 
FMA telah melakukan sosialisasi  
mekanisme  penyelesaian  konflik  tahun  
2020  dan  2021  di  Desa Tumbang Tangoi 
dan telah membuat laporan pemetaan 
potensi dan resolusi konflik. 

Baik  

4.4.2 PT FMA telah memiliki peta konflik yang 
lengkap dan jelas dalam laporan hasil 
pemetaan potensi dan resolusi konflik 
namun belum tersedia bukti pelaporan 
periodik ke instansi terkait sesuai 
putusan keempat Perdirjen PHPL No. 
P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016.       PT   
FMA   juga   memiliki   laporan   
identifikasi perladang, illegal logging, 
illegal minning dan telah dilaporkan ke 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Tengah selain itu terdapat laporan hasil 
identifikasi sarang lebah madu pada 
areal kerja PT FMA. 

Sedang  

4.4.3 PT  FMA  memiliki  kelembagaan  
resolusi  konflik,  sumberdaya  manusia  
dan komitmen perusahaan dalam 
kecukupan pendanaan proses 
mengelola konflik. 

Baik  

4.4.4 PT FMA memiliki dokumen/laporan 
penanganan konflik yang pernah terjadi 
antara lain dalam dokumen: surat kerja 

Sedang  
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sama/Mou, surat keputusan, , sosialisasi 
kepada masyarakat (usaha PT FMA 
dalam pencegahan, penyelesaian, dan 
resolusi konflik); Laporan kegiatan 
patroli pengamanan dan perlindungan 
hutan (laporan perladangan, illegal 
minning, illegal logging); laporan 
realisasi kegiatan monitoring lalu lintas 
kendaraan di pos portal km 65; laporan 
hasil  identifikasi sarang lebah madu; 
laporan kunjungan klinik masyarakat. PT 
FMA telah memiliki laporan hasil 
pemetaan potensi dan resolusi konflik 
namun belum tersedia bukti pelaporan 
hasil pemetaan potensi dan resolusi 
konflik serta perkembangan 
penyelesaian konflik secara periodik 6 
bulan sekali ke Dishut Provinsi 
tembusan ke Dirjen PHPL dan BPHP 
sesuai mandat Peraturan Dirjen PHPL 
No. P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. 

4.5 Perlindungan, 
Pengembangan dan 
Peningkatan 
Kesejahteraan Tenaga 
Kerja  

4.5.1 Hubungan industrial, antara pengusaha 
dengan karyawan lingkup PT FMA telah 
terjalin dan dilandasi dengan peraturan 
perusahaan yang telah mendapatkan 
pengesahan dari instansi berwenang. 
Hubungan industrial ini telah 
diimplementasikan secara keseluruhan 
sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku. 

Baik  

4.5.2 PT FMA telah merealisasikan seluruh 
rencana pengembangan kompetensi. 
Terdapat laporan rencana dan realisasi 
program training eksternal dan internal 
PT FMA tahun 2020. 

Baik 

4.5.3 PT FMA memiliki dokumen standar 
jenjang karir dan telah  
diimplementasikan seluruhnya. Standar 
jenjang karir diatur dalam dokumen 
Peraturan Perusahaan, prosedur 
jenjang karir, prosedur promosi, mutasi 
dan demosi karyawan,  dan prosedur 
penilaia kinerja kinerja karyawan. 
Realisasi pelaksanaan jenjang karir 
dibuktikan dengan dokumen  laporan 
promosi, mutasi dan demosi  karyawan 

Baik 
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serta sampel dokumen form penilaian 
prestasi kerja karyawan. 

4.5.4 PT FMA telah merealisasikan tunjangan 
kesejahteraan kepada karyawan dan 
pemberian fasilitas perusahaan. 
Dokumen mengenai pelaksanaanya 
antara lain: Peraturan Perusahaan; SPK 
(mengatur  gaji/pendapatan  dan  
fasilitas,  fasilitas pengobatan); 
Dokumen Kebutuhan Hidup Layak; 
Tenaga Medis di Klinik Base Camp dan 
Poliklinik Camp Produksi; Laporan 
Kunjungan Klinik Karyawan dan 
Masyarakat; Laporan Rekapitulasi 
Kecelakaan Kerja; Pemberian upah 
sesuai UMK; Pendaftaran karyawan 
menjadi peserta BPJS Kesehatan dan 
Ketenagakerjaan 

Baik 

 

B VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

1.1.  Areal unit manajemen hutan 
terletak dikawasan hutan 
produksi  

1.1.1.a  PT FMA memperoleh SK pengelolaan hutan 
dari Menteri Kehutanan nomor 991/Kpts-VI 
tanggal 14 Oktober 1999 dan SK 
Pembaharuan Nomor : SK. 430/Menhut-
II/2006 pada tanggal 29 Agustus 2006. 
Dokumen legal IUPHHK-HA PT FMA  mulai 
dari tingkat Kabupaten hingga Menteri 
kehutanan telah lengkap dan sah dan ada 
peta lampiran dari SK tersebut. 

Memenuhi 

1.1.1.b Iuran IUPHHK telah dibayarkan sesuai 
dengan SPP  dengan nomor tagihan  
S.344/VI-BIKPHH/2010 tertanggal 27 April 
2010. sejumlah Rp. 1.097.000.000, sehingga 
PT FMA  telah memenuhi kewajiban 
pembayaran iuran IUPHHK. 

Memenuhi 

1.1.1.c Didalam areal kerja IUPHHK-HA PT. FTA tidak 
ada penggunaan lain sehingga verifier ini 
Not Applicable (“NA”). 

NA 

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

2.1.1.a Dokumen RKUPHHK-HA periode tahun 2020 
– 2030 PT FMA    disahkan oleh Surat 
Keputusan Menteri Kehutanan Keputusan 
Menteri Kehutanan Nomor : SK. 
7397/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 
Alam pada Hutan Produksi Periode Tahun 

Memenuhi 
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2021-2030 atas nama PT FMA yang disahkan 
pada tanggal 8 Desember 2020. RKT 2021 
disahkan oleh selaku Direktur Utama PT 
FMA  berdasarkan SK Nomor 41/FTA-
DIR/PLK/XII/2020 pada tanggal 30 Desember 
2020 (self approval) dan RKT 2020 disahkan 
dengan SK Nomor 36/FTA-DIR/PLK/XII/2019 
pada tanggal 31 Desember 2020. Dokumen 
RKUPHHK dan lampirannya berbasis IHMB 
disusun oleh Ganis Canhut. Dokumen RKT 
2021 dan RKT 2020 disusun berdasarkan 
RKUPHHK-HA dan disahkan oleh pejabat 
yang berwenang. Peta rencana penataan 
areal kerja RKT dibuat oleh Ganis PHPL 
Canhut An Suharto (No Reg. 01378-
18/CANHUT/XVIII/2020). 

2.1.1.b Pada Blok RKT 2020 tidak terdapat areal 
yang tidak boleh ditebang, sedangkan pada 
RKT 2021 terdapat areal tidak boleh ditebang 
berupa sempadan anak sungai kahayan. 
Areal yang tidak boleh ditebang diluar Blok 
tebangan RKT 2020 dan RKT 2021 berupa 
Sempadan sungai, Kantung Satwa, Kebun 
Benih, Kawasan konservasi Insitu, Kawasan 
Lindung, Pelestarian Plasma Nutfah dan 
Petak Ukur Permanen.    

Memenuhi 

2.1.1.c Penandaan lokasi blok tebangan pada peta 
lampiran RKT 2020 dan RKT 2021 adalah jelas 
dan telah disahkan/dicap oleh pihak yang 
berwenang, penandaan blok tebangan pada 
peta terbukti di lapangan terdapat tanda 
batas berupa papan nama, rintis batas dan 
tanda sepanjang rintis batas Blok dan Petak. 

Memenuhi 

2.2.  Adanya rencana kerja 
yang sah  

2.2.1.a Dokumen RKUPHHK-HA PT FMA   Periode 
2011 s/d 2020 telah disahkan dengan Nomor 
: SK. 7397/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 
tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu dalam Hutan 
Alam pada Hutan Produksi Periode Tahun 
2021-2030 atas nama PT FMA yang disahkan 
pada tanggal 8 Desember 2020. 

Memenuhi 

2.2.1.b Izin yang diberikan oleh Kementerian 
Kehutanan kepada Unit Manajemen PT  FTA 
adalah untuk pengelolaan hutan alam bukan 
untuk hutan tanaman industry, sehingga 
verifier ini Not Applicable (“NA”). 

NA 

3.1.  Pemegang izin menjamin 
bahwa semua kayu yang 

3.1.1 
 

- Seluruh dokumen LHP periode Mei 2019 
s.d. Juni 2020 telah disahkan oleh Setyo 

Memenuhi 
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diangkut dari Tempat 
Penimbunan Kayu  (TPK) 
hutan ke TPK Antara dan 
dari TPK Antara ke 
industri primer hasil 
hutan (IPHH)/pasar, 
mempunyai identitas fisik 
dan dokumen yang sah 

 
 
 
 
 
 

 

Brahmana (No. Reg. 04200001325) yang 
merupakan PLHP yang ditetapkan 
dengan SK Direktur PT FMA dan 
Keabsahannya sebagai GANISPHPL-
PKBR oleh BPHP Wilayah X Palangka 
Raya. 

- Selisih Uji Petik terhadap 100 batang 
kayu di TPK Hutan dengan dokumen LHP 
sebesar 1,20% sehingga dianggap sudah 
benar (Perdirjen P.14/VI-BIKPHH/2009). 

- No. batang di LHP hasil uji petik dapat 
ditemukan di lapangan pada petak J.25 
Blok RKT 2021 letaknya sesuai dengan 
Peta Sebaran Pohon. 

3.1.2 Pengiriman kayu yang dilakukan dari TPK 
Hutan menggunakan dokumen SKSHHK 
menuju TPKA Antara Logpond Tumbang 
Manggu sebanyak 506 dokumen (5.157 
batang, volumen 30.079,86 M3), dari TPKA 
Antara Tumbang Manggu dokumen kayu 
menggunakan SKSHHK menuju industri 
lokal  ataupun menuju TPKA Danau Marei 
atau TPKA Tewang Kampung  sebanyak 129 
dokumen (4.628 batang, volumen 32.532,85 
M3). Dari TPKA Danau Marei menuju TPKA 
Tewang kampung sebanyak 6 dokumen 
(1.147 batang, volumen 8.532,85 M3)dan dari 
TPKA Tewang kampung menuju industri 
sebanyak 47 set dokumen (4.688 batang, 
volumen 31.157,79 M3). 

Memenuhi 

3.1.3.a Tanda-tanda PUHH/Barcode pada kayu dari 
pemegang IUPHHK-HA  PT FMA  bisa dilacak 
balak hingga ke tunggak. Uji Petik 
menggunakan sistim online, dapat diketahui 
dokumen penyerta kayu mulai dari Buku 
Ukur sampai dengan dokumen SKSHHK  

Memenuhi 

3.1.3.b Terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan 
identitas kayu diterapkan secara konsisten 
oleh PT FMA Mulai dari petak tebangan 
hingga kayu tiba di Industri. 

Memenuhi 

3.1.4 Dokumen SKSHHK, Lampiran DKB serta 
Berita Acara Pemeriksaan diterbitkan oleh 
pejabat yang berwenang yang telah 
ditetapkan oleh Direktur Utama PT FMA dan 
pengangkatan GANISPHPL PKBR yang 
ditetapkan oleh SK  Kepala BPHP Wilayah X 
Palangka Raya 

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

3.2.1.a Dalam kurun waktu periode bulan Juli 2020 
s.d. April 2021 PT FMA  mendapat kewajiban 
pembayaran atas PSDH sebanyak 32 buah 
kewajiban dan DR sebanyak 32 buah 
kewajiban terdiri atas kayu sebanyak 
sebanyak 39.164,97 m3 terdiri atas PSDH 
sebesar Rp. 3.201.531.723,00  dan DR sebesar 
651.372,70  USD. 

Memenuhi 

3.2.1.b IUPHHK-HA PT FMA  telah melunasi seluruh 
kewajiban pembayaran PSDH Rp. 
3.201.531.723,00  dan DR sebesar 651.372,70  
USD yang terdiri dari pembayaran SPP PSDH 
DR dan denda keterlambatan pembayaran 
PSDH DR. 

Memenuhi 

3.2.1.c PT FMA  telah membayar SPP SPDH DR 
sesuai dengan tarif PSDH DR yang berlaku, 
yaitu PSDH berdasarkan Permenhut  No. P. 
64/MenLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 dan DR 
berdasarkan PP No 12 Tahun 2014. 

Memenuhi 

3.3. Pengangkutan dan 
perdagangan antar pulau 

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

NA 

3.3.2 Berdasarkan dokumen Surat Izin Berlayar 
(SIB) / port clearance menunjukkan bahwa 
kapal yang mengangkut kayu dari PT FMA  
adalah kapal berbendera Indonesia 

Memenuhi 

3.4. Pemenuhan penggunaan 
Tanda V-Legal  

3.4.1 Tanda V-Legal sudah dibubuhkan bersamaan 
dengan barcode pada batang kayu dan pada 
dokumen SKSHHK. 

Memenuhi 

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

4.1.1 
 
 

Tersedia dokumen AMDAL, RKL, dan RPL 
dan disusun berdasarkan peraturan yang 
ada serta telah disahkan. 

Memenuhi 

4.1.2.a Tersedia dokumen RKL dan RPL yang 
disahkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi 
Kalimantan Tengah dengan nomor 
pengesahan 303/Kom-Amdal/2016 tanggal 
27 Oktober 2016 yang disusun mengacu 
pada dokumen AMDAL yang telah disahkan 
Komisi Penilai AMDAL no. 
522.11/882/Ek.Bang tanggal 6Juni 2002 

Memenuhi 

4.1.2.b Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan yang meliputi 
dampak penting aspek fisik-kimia (saluran 

Memenuhi 
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dokumen lingkungan 
tersebut 

drainase, guludan, sudetan, jembatan, 
gorong-gorong, mating-mating, sedimen 
trap dan terasering), biologi (persemaian, 
penanaman KKJ, Tanah Kosong dan bekas 
Jalan Sarad serta Pengelolaan Kawasan 
Lindung) dan sosial (Honor aparat desa dan 
guru, penerimaan tenaga lokal sebagai 
karyawan, BBM dan transportasi) telah 
sesuai dengan rencana dan dampak penting 
yang terjadi di lapangan. 

5.1. Prosedur dan 
implementasi K3 

5.1.1.a Terdapat prosedur K3 yang telah disahkan 
oleh pejabat yang berwenang dan prosedur 
lain terkait dengan K3 (Penanganan 
Kecelakaan Kerja, APD, APAR dan 
Penanganan Limbah B3). PT FMA telah 
memiliki P2K3 yang telah disahkan oleh 
Instansi yang berwenang dan telah ada bukti 
implementasi dari Prosedur K3 dilapangan. 

Memenuhi 

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

Memenuhi 

5.1.1.c PT FMA sudah memiliki catatan kejadian 
kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya 
menekan tingkat kecelakaan kerja dalam 
bentuk program K3. 

Memenuhi 

5.2. Pemenuhan hak-hak 
tenaga kerja 

5.2.1. PT FMA  telah memiliki serikat pekerja yang 
disahkan oleh DPD KSPSI Provinsi 
Kalimantan Tengah dengan Surat Keputusan 
Nomor : KEP.01/PDFSP KAHUT-
KSPSI/KTG/IV/2021 pada tanggal 22 April 
2021. Kepengurusan SP KAHUT SPSI PT FMA 
belaku selama 4 tahun, semenjak tahun  
2020 hingga 2024. 

Memenuhi 

5.2.2. 
 

 

Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan 
yang disahkan oleh Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 
Tengah  Nomor : KEP. 
695/HI.03/XII/Nakertrans/2019 pada Tanggal 
23 Desember 2019 dan berlaku selama 2 
Tahun semenjak PP disahkan. 

Memenuhi 

5.2.3. 
 

Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah 
umur di PT FMA, karyawan yang paling 
muda berusia 20 tahun 9 bulan atas nama 
Pridayanie (8 Agustus 2001) yang bekerja 
sebagai Juru Masak dengan status 
karyawan bulanan. PT FMA telah 
mengeluarkan surat keputusan Nomor : 

Memenuhi 
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0127/142/II/2016 Tanggal 2 Februari 2016 
yang berisi larangan menerima karyawan 
dibawah 18 tahun. 

 


