LASER-312-00

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PADA IUPHHK-HA/PBPHHP PT NADILA INDODAYA
KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL):
Nama LPPHPL
Nomor Akreditasi
Alamat
Telepon
Email
Website

:
:
:
:
:
:

PT LAMBODJA SERTIFIKASI
LPPHPL-021-IDN
Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
0251-8576940
lambodjasertifikasi@gmail.com
www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Re-sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA/PBPHHP :
Nama Pemegang Izin
Nomor dan Tanggal SK
Lokasi Izin
Luas
Alamat Kantor

: PT Nadila Indodaya
: SK.503/Menhut-II/2006 tanggal 06 Nopember 2006 jo.
SK.414/MenLHK/Setjen/HPL.0/7/2021 tanggal 23 Juli 2021
: Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
: ± 44.090 Ha (SK.503/Menhut-II/2006)
± 32.970 Ha (SK.414/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2021)
: Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2022 bahwa PT
Nadila Indodaya ditetapkan “LULUS” dengan predikat “BAIK” sesuai Standar Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari (PHPL) sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan
Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 1.2
(Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA), sehingga
Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat DITERBITKAN.
Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada
PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 11 Februari 2022
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

Ir. Isbat, M.Si, IPU
Direktur Utama

RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL

Nomor Dokumen

: LASER-317b-00

Tanggal Terbit

:

16-1-2017

RINGKASAN HASIL RE-SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HA/PBPHHP PT NADILA INDODAYA
1. IDENTITAS LPPHPL
a. Nama Lembaga

: PT LAMBODJA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN

c. Alamat

: Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa
Barat

d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website

: Telp : 0251-8576940,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : lambodjasertifikasi@gmail.com

e. Direksi
-Direktur Utama
f. Tim Audit

: Ir. Isbat, M.Si, IPU
: 1. Ir. Amril Abuzar

(Ketua Tim/Auditor VLK Hutan)

2. Mashari, S.Hut

(Auditor Prasyarat)

3. Ir. Siswantoro

(Auditor Produksi)

4. Ir. Marthen Edy

(Auditor Ekologi)

5. Ardi Kusatrianto, S.Sos (Auditor Sosial)
6. Ir. Eko Purnomo
g. Pengambil Keputusan

(Auditor Magang Prasyarat)

: Ir. Isbat, M.Si, IPU

2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin

: PT NADILA INDODAYA

b. Nomor & Tanggal SK

: SK.503/Menhut-II/2006, Tanggal 06 November 2006 jo.
SK.414/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2021, Tanggal 23 Juli 2021

c. Luas dan Lokasi

: ± 44.090 Ha (SK.503/Menhut-II/2006) jo.
± 32.970 Ha (SK.414/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2021)
Berlokasi di Kecamatan Sandaran dan Kecamatan
Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan
Timur

d. Alamat Kantor Perusahaan
Kantor Pusat

: Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88 Samarinda, Kalimantan
Timur

Kantor Cabang

: -

e. Nomor Telp/Fax/E-mail

: Telp : (021) 5746726

f. Pengurus

: Soesanto (Direktur Utama)
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3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT
Tahapan
Koordinasi dengan
Instansi Kehutanan

Waktu dan Tempat
20/01/2022

Konsultasi Publik

22/01/2022

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur dan BPHP
Wilayah XI Samarinda

Kantor Kecamatan Sandaran

Pertemuan
Pembukaan

22/01/2022

Verifikasi Dokumen
dan Observasi
lapangan

22-27/01/2022

Pertemuan
Penutupan

28/01/2022

Base Camp Kelolokan PT Nadila
Indodaya

Base Camp Kelolokan dan Areal
kerja PT Nadila Indodaya

Base Camp Kelolokan PT Nadila
Indodaya

Ringkasan Catatan
Koordinasi/konsultasi dilakukan oleh tim auditor
dengan cara melapor dan berkoordinasi dengan
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan
BPHP Wilayah XI Samarinda terkait pelaksanaan
Audit Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL.
Penjelasan tujuan Penilaian Kinerja PHPL, Perkenalan
tim audit, Menerima informasi/ masukan terkait
keberadaan perusahaan dari para pihak yang terkena
dampak/berkepentingan.
Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh tim Auditor, dan
pihak manajemen PT Nadila Indodaya.
Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah
dilakukan sebagai berikut:
1. Pengantar tentang perusahaan PT Nadila
Indodaya,
2. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan Audit
Re-Sertifikasi
Penilaian
Kinerja
PHPL,
disampaikan oleh ketua tim auditor.
3. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem
yang digunakan dalam pelaksanaan Audit ReSertifikasi Penilaian Kinerja PHPL, disampaikan
oleh ketua tim dan masing-masing auditor.
4. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT Nadila
Indodaya membuat agenda dan jadwal mobilisasi
kegiatan verifikasi dokumen dan observasi
lapangan.
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi
lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan
pihak manajemen sesuai dengan ruang lingkup;
pedoman dan standar audit mengacu kepada
Lampiran 1.1, 1.2 untuk PHPL dan 2.1, 2.2 untuk VLK
berdasarkan
Keputusan
Direktur
Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor :
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
Tanggal
2
Desember 2020.
Pertemuan penutupan dihadiri oleh tim Auditor, dan
Pihak Manajemen PT Nadila Indodaya.
Dalam pertemuan penutupan ini hal-hal yang telah
dilakukan sebagaiberikut:
1. Pemaparan hasil Audit Re-Sertifikasi Penilaian
Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masingmasing Auditor.
2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas
temuan-temuan dalam penilaian ini.
3. Tanya jawab terhadap hasil Audit Re-Sertifikasi
Penilaian Kinerja PHPL, antara tim Auditor
dengan tim Manajemen PT Nadila Indodaya.
4. Pihak Manajemen PT Nadila Indodaya memahami
hasil Audit Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL
yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.

Halaman 2

RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL

Tahapan
Rapat Pengambilan
Keputusan

Waktu dan Tempat
11/02/2022
Via Zoom Meeting
• PK : Kantor PT Lambodja
Sertifikasi
• Auditor: Domisili masingmasing
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Ringkasan Catatan
Rapat Pengambilan Keputusan dihadiri oleh tim
Auditor dan Pengambil Keputusan PT Lambodja
Sertifikasi.
Rapat Pengambilan Keputusan dilakukan menggunakan aplikasi zoom meeting, tim auditor berada di
domisili masing-masing, sedangkan Pengambil
Keputusan berada di Kantor PT Lambodja Sertifikasi,
Bogor.
Dalam Rapat Pengambilan Keputusan ini hal-hal yang
telah dilakukan sebagai berikut :
1. Pemaparan hasil audit Re-Sertifikas Penilaian
Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masingmasing Auditor.
2. Tanya jawab / diskusi terhadap hasil ReSertifikasi Penilaian Kinerja PHPL, antara tim
Auditor dengan Pengambil Keputusan.
3. Apabila terdapat koreksi terhadap hasil ReSertifikasi Penilaian Kinerja PHPL, maka masingmasing auditor akan melakukan perbaikan
laporan hasil Re-Sertifikasi Kinerja PHPL.
Berdasarkan kegiatan audit lapangan, bahwa Hasil
Re-Sertifikasi dapat diterima oleh Pengambil
Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai
akhir hasil Audit Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL
pada IUPHHK-HA/PBPHHP PT Nadila Indodaya
adalah LULUS dengan predikat BAIK dan hasil VLK
disimpulkan MEMENUHI. Dengan demikian,
Sertifikat PHPL (S-PHPL) PT Nadila Indodaya dapat
DITERBITKAN.
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4. RINGKASAN HASIL AUDIT
KRITERIA/
INDIKATOR/VERIFIER

NILAI*

RINGKASAN JUSTIFIKASI

A.

PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA

1.

Kriteria Prasyarat

1.1.

Kepastian kawasan pemegang IUPHHK-HA

1.1.1. Ketersediaan dokumen legal
dan administrasi tata batas
(PP/SK IUPHHK-HA,
Pedoman TBT / Rencana
Penataan Batas dan Peta
Kerja Rencana TBT,
Instruksi Kerja TBT, Buku
TBT, Peta TBT, BATB, SK
Penetapan Areal Kerja dan
Peta Penetapan Areal Kerja)

Baik

Dokumen legal dan administrasi tata batas PT Nadila
Indodaya di Kantor Samarinda maupun Kantor Basecamp
Site Mandu Kelolokan tersedia lengkap sesuai dengan
tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah
dilakukan, terdiri dari dokumen legal administrasi dan
perizinan perusahaan, dokumen administrasi tata batas dan
dokumen legalitas operasional pengelolaan hutan serta
dilengkapi dengan peta-peta pengelolaan hutan.

1.1.2. Realisasi tata batas dan
legitimasinya (BATB)

Sedang

Berdasarkan dokumen Laporan TBT Nomor: Lap.15/
BPKHIV-2 Tahun 2016, diketahui kegiatan tata batas areal
kerja PT Nadila Indodaya telah direalisasikan hingga temu
gelang (100%) sepanjang 214.573,22 meter dari
214.573,22 meter panjang keseluruhan, dan telah
mendapatkan SK Penetapan areal kerja IUPHHK-HA melalui
Keputusan Kepala BKPM Nomor 7/1/IUPHHK-HA/PMDN/
2017 tanggal 10 Maret 2017. Namun dalam
perkembangannya setelah perpanjangan Izin PBPHHP
(IUPHHK-HA) PT Nadila Indodaya melalui Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.414/MENLHK/SETJEN/HPL.0/7/2021 tanggal 23 Juli
2021, diketahui terdapat perubahan luas areal menjadi 
32.970 Ha yang dikarenakan dikeluarkannya fungsi APL dan
perubahan panjang batas areal kerja yang telah ditata batas
sebelumnya. Panjang batas keseluruhan setelah SK
Perpanjangan PBPH PT Nadila Indodaya adalah ± 245,92
Km dengan realisasi tata batas sekitar 71,81% atau
sepanjang ± 176,59 Km, sehingga realisasi tata batas areal
kerja PBPHHP PT Nadila Indodaya belum seluruhnya temu
gelang.

1.1.3. Pengakuan para pihak atas
eksistensi areal IUPHHK
kawasan hutan (BATB/Peta
SK IUPHHK)

Sedang

Selama 5 tahun terakhir kegiatan IUPHHK-HA PT Nadila
Indodaya tidak terdapat konflik dengan masyarakat dengan
perusahaan lain yang berbatasan. Namun demikian
berdasarkan
identifikasi
penggunaan
lahan
oleh
masyarakat, diketahui terdapat lahan yang dikerjakan oleh
masyarakat untuk peladangan di dalam areal kerja PT Nadila
Indodaya baik di Blok II Site Mandu Kelolokan maupun di
Blok I Site Manubar. PT Nadila Indodaya telah melakukan
upaya-upaya penyelesaian permasalahan tersebut dengan
melakukan identifikasi lokasi, melakukan pertemuan dengan
pihak masyarakat dan pihak terkait, memetakan lahan yang
berpotensi konflik, membuat laporan pemetaan potensi dan
resolusi konflik dan dilaporkan secara rutin setiap 6 bulan
kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Ditjen
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RINGKASAN JUSTIFIKASI
PHPL dan BPHP Wilayah XI Samarinda, namun sampai
dengan saat ini belum ada tindak lanjut pengelolaan lahan
pada areal tersebut. Selain itu setelah diperoleh SK
Perpanjangan Izin PBPH PT Nadila Indodaya berdasarkan
SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
SK.414/MENLHK/SETJEN/HPL.0/ 7/2021 tanggal 23 Juli
2021, diketahui terdapat perubahan luas areal menjadi 
32.970 Ha sehingga terdapat perubahan batas areal kerja
yang sebelumnya telah ditata batas menjadi belum ditata
batas. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan konflik,
baik dengan masyarakat maupun dengan pihak perusahaan
lain yang berbatasan.

1.1.4. Tindakan pemegang izin
dalam hal terdapat
perubahan fungsi hutan
kawasan (Apabila tidak ada
perubahan fungsi maka
verifier ini menjadi Not
Aplicable)

Baik

Selama periode 5 tahun terakhir diketahui terdapat
beberapa kali perubahan fungsi kawasan hutan di areal
kerja dan perubahan izin pemanfaatan hutan PT Nadila
Indodaya.
Perubahan-perubahan tersebut berimplikasi
pada perencanaan pemanfaatan hutan dan telah
ditindaklanjuti oleh PT Nadila Indodaya dengan membuat
Revisi RKUPHHK-HA yaitu 1) Revisi RKUPHHK-HA Berbasis
IHMB PT Nadila Indodaya Periode Tahun 2011-2020 yang
disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.37/BUHA-2/2014 tanggal 29 September 2014, 2) Revisi
RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Nadila Indodaya Periode
Tahun 2011-2020 yang disetujui berdasarkan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.4032/
MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 26 Juli 2017, dan
3) Revisi RKUPH Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
(PBPH) PT Nadila Indodaya Periode Tahun 2021-2030 yang
disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor SK.7940/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/
12/2021 tanggal 14 Desember 2021.

1.1.5. Penggunaan kawasan di luar
sektor kehutanan (Apabila
tidak ada penggunaan
kawasan di luar sektor
Kehutanan maka verifier ini
menjadi Not Aplicable)

Sedang

Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata dan
melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
tanpa izin namun belum seluruhnya terdata secara lengkap,
masih terdapat lahan yang belum diketahui nama-nama
peladang penggarap lahan di Km2 Blok I Site Manubar.
Selain itu penggunaan lahan di luar sektor kehutanan yang
diduga oleh PT Pertamina EP dan perusahaan tambang batu
bara, belum diketahui keberadaan legalitasnya dan lokasi
kegiatannya di lapangan.

Baik

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tadoan,
Kepala Desa Kerayaan, Kepala Desa Saka, Kepala Desa
Mandu Pantai Sejahtera, dan Kepala Desa Mandu Dalam,
diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah
ada konflik dengan masayarakat, namun demikian terdapat
penggunaan lahan oleh masyarakat seluas 731,20 Ha
berupa perladangan oleh masyarakat Kelompok Tani Indah
Jaya Desa Mandu Pantai Sejahtera di Blok II Site Mandu
Kelolokan seluas 567,20 Ha dan oleh masyarakat lokal Desa
Tadoan dan pendatang di Blok I Site Manubar seluas 164

1.1.6 Penyelesaian konflik
tenurial kawasan di areal
IUPHHK
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RINGKASAN JUSTIFIKASI
Ha. Dengan demikan, penguasaan areal kerja IUPHHK-HA
yang saat ini dikuasai dan dapat dimanfaatkan dalam
kegiatan pengusahaan hutan oleh PT Nadila Indodaya
seluas ± 32.238,80 Ha atau 97,78% dari luas ± 32.970 Ha
sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.414/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2021
tanggal 23 Juli 2021 tentang Perpanjangan PBPH PT Nadila
Indodaya seluas ± 32.970 Ha di Kabupaten Kutai Timur,
Provinsi Kalimantan Timur.

1.2.

Komitmen pemegang IUPHHK-HA

1.2.1. Keberadaan dokumen visi,
misi
dan
tujuan
perusahaan yang sesuai
dengan
PHL
serta
sosialisasi visi, misi dan
tujuan perusahaan.

Baik

PT Nadila Indodaya telah memiliki dokumen visi, misi dan
tujuan perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi melalui
Ketetapan Direktur Utama Nomor 08/DU/NI-Um/IV/2011
tanggal 1 April 2011 dan sesuai dengan kerangka
pengelolaan Hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi
produksi, ekologi dan sosial. PT Nadila Indodaya telah
melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada
karyawan baik secara langsung maupun secara tidak
langsung dengan memasang salinan dokumen visi dan misi
di kantor basecamp Blok II Site Mandu Kelolokan dan Blok I
Site Manubar yang mudah diakses karyawan. Sedangkan
sosialisasi visi misi perusahaan dan sosialisasi hak dan
kewajiban kepada masyarakat, telah dilaksanakan di 5 Desa
binaan yang tersebar di sekitar areal Site Manubar dan Site
Mandu Kelolokan yaitu Desa Tadoan Kecamatan Sandaran,
Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Mandu Dalam, Desa
Saka dan Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang, sesuai
dengan berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi
sosialisasi.

Sedang

Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh
PT Nadila Indodaya belum seluruhnya terrealisasi sesuai
dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah terkait
dengan kepastian kawasan (penataan batas areal kerja PT
Nadila Indodaya) yang belum temu gelang setelah
diterbitkan SK perpanjangan PBPH, pencapaian target
produksi yang masih kurang, kegiatan pembinaan hutan
belum sesuai rencana, kegiatan pengelolaan lingkungan dan
kawasan lindung belum terrealisasi secara keseluruhan,
peningkatan SDM masih belum optimal pada seluruh bidang
pengelolaan hutan produksi lestari, program kegiatan kelola
sosial yang direncanakan belum dapat direalisasikan
seluruhnya kepada masyarakat desa binaan/terdampak PT
Nadila Indodaya.

1.2.2.

Kesesuaian visi, misi
dengan implementasi PHL

1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk
Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.

1.3.1. Keberadaan tenaga
profesional bidang
kehutanan (sarjana
kehutanan dan tenaga

Sedang

PT Nadila Indodaya memiliki tenaga profesional sarjana
kehutanan pada posisi Direksi, Manajer Camp, Perencanaan
dan staf Forestry dan telah memiliki tenaga teknis PHPL
pada bidang sebagian kegiatan/organisasi pengelolaan
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RINGKASAN JUSTIFIKASI
hutan alam sesuai cakupan bidang tenaga teknis PHPL
sebanyak 77,8%. Terkait dengan kekurangan tenaga teknis
PHPL Pembinaan Hutan, telah ada upaya pemenuhan
kebutuhan tenaga teknis PHPL Pembinaan Hutan yaitu
dengan pengajuan mutasi Ganis PHPL Pembinaan Hutan
dalam Grup Perusahaan dari PT BKIM ke PT Nadila
Indodaya. Pada saat ini sudah diajukan proses mutasi Ganis
PHPL melalui sistem SIGANISHUT, dan masih dalam proses
persetujuan BPHP Wilayah XI Samarinda.

Baik

Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT Nadila Indodaya
melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan selama
periode tahun 2017 sd 2021 telah terealisasi 100% atau 32
orang dari 32 orang yang direncanakan sesuai dengan
kebutuhan.

Sedang

PT
Nadila
Indodaya
telah
memiliki
dokumen
ketenagakerjaan dan telah diimplementasikan oleh
manajemen, meliputi peraturan perusahaan, hubungan
ketenagakerjaan, jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan
tenaga kerja, peningkatan kompetensi tenaga kerja.
Namun demikian, peraturan perusahaan masa berlaku
sudah berakhir pada tanggal 18 September 2021, sampai
dengan saat ini belum ada perpanjangan peraturan
perusahaan PT Nadila Indodaya, dokumen wajib laporan
ketenagakerjaan tidak lengkap setiap tahunnya.

Kapasitas dan mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi
dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA

1.4.1. Kelengkapan unit kerja
perusahaan dalam
kerangka PHPL

Sedang

PT Nadila Indodaya telah memiliki struktur organisasi dan
job description yang sesuai dengan kerangka pengelolaan
hutan produksi lestari dan telah disahkan berdasarkan SK
Direktur Utama PT Nadila Indodaya No. 001/NID/SMD/V/
2020 tanggal 10 Mei 2020 tentang Struktur Organisasi PT
Nadila Indodaya, dilengkapi dengan lampiran berupa
Struktur Organisasi PT Nadila Indodaya dan Daftar Jabatan
dan Uraian Tugas Organisasi. Selama 3 tahun terakhir tahun
2019 sd 2021 terjadi pengurangan jumlah personil, dari
75 personil pada tahun 2019, berkurang menjadi 64 orang
pada tahun 2020, dan berkurang menjadi 54 orang pada
tahun 2021. Sehingga terdapat kekosongan personil yang
menjabat dan terdapat perangkapan jabatan pada posisi
Pembinaan Hutan yang merangkap sebagai HRD.

1.4.2. Keberadaan perangkat
Sistem Informasi
Manajemen dan tenaga
pelaksana

Sedang

PT Nadila Indodaya telah memiliki Sistem Informasi
Manajemen (SIM) dengan tenaga pelaksananya dan
perangkat sistem informasi manajemen secara fungsional
maupun perangkat tetapi masih belum lengkap. Perangkat
SIM dan perangkat komunikasi yang dimiliki oleh PT Nadila
Indodaya sampai dengan bulan Januari 2022 telah tersedia
di Kantor Basecamp II Site Mandu Kelolokan dan Blok I Site
Manubar tetapi masih belum lengkap dan dalam
pelaksanaannya belum terintegrasi ke dalam satu database
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yang mudah diakses oleh pelaksana masing-masing bidang,
selain itu kualitas jaringan internet di basecamp Site Mandu
Kelolokan masih belum optimal.

1.4.3. Keberadaan tenaga
pelaksana untuk
mengopersasikan SIM
milik Kementerian LHK
dan kepatuhan
pengisiannya

Sedang

Tersedia sebagian tenaga pelaksana untuk mengoperasikan
Sistem Informasi Manajemen Kementerian LHK yang telah
ditunjuk oleh Direktur Utama PT Nadila Indodaya yaitu
sebagai pelaksana Operator SIPUHH, SIPNBP, Sub Operator
SIGANISHUT, E-Monev dan SICAKAP, sedangkan untuk
petugas operator SIPONGI tidak diketahui ada SK
penunjukan dari Direktur Utama PT Nadila Indodaya.
Selama 1 tahun terakhir PT Nadila Indodaya belum secara
rutin setiap bulan mengirimkan (upload) data kemajuan
realisasi kegiatan pemanfaatan hutan pada Sistem E-Monev
dan SIPONGI, sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan
Direktorat Jenderal PHPL No. P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/
2016.

1.4.4. Keberadaan SPI /internal
auditor dan efektifitasnya

Sedang

PT Nadila Indodaya telah memiliki organisasi Satuan
Pengawas Internal yang ditetapkan berdasarkan SK Direktur
PT Nadila Indodaya Nomor 21/MMB-SPI/JKT/X/2021
tanggal 1 Oktober 2021. Susunan Tim SPI ditetapkan
berdasarkan SK Direktur PT Nadila Indodaya Nomor:
001/Kpts-Dir/I/2017 tanggal 2 Januari 2017, kemudian
ditetapkan lagi berdasarkan SK Direktur PT Nadila Indodaya
Nomor: 10/Dir/NID/Kpts/SMD/IV/2021 tanggal 15 April
2021. Tim SPI yang ditetapkan tersebut hanya bertugas
untuk melakukan pengawasan bidang teknis saja,
sedangkan untuk bidang keuangan dan logistik dilakukan
oleh tim lainnya. Tim SPI telah melaksanakan
audit/pengawasan internal untuk mengetahui kinerja
kegiatan pengusahaan hutan yang telah dilakukan oleh
manajemen operasional lapangan selama periode tahun
2017 sd 2021. Berdasarkan telaah laporan pengawasan
internal, diketahui masih belum menunjukkan hasil
pengawasan secara menyuluruh pada setiap tahapan
kegiatan perencanaan, produksi, pembinaan hutan,
pengelolaan lingkungan, dan kelola sosial. Sehingga
kegiatan pengawasan internal belum berjalan dengan
efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.

1.4.5 Keterlaksanaan tindak
koreksi dan pencegahan
manajemen berbasis hasil
monitoring dan evaluasi

Sedang

Manajemen operasional PT Nadila Indodaya telah berupaya
melaksanakan tindak koreksi dan pencegahan manajemen
berbasis hasil monitoring dan evaluasi pada tiap bidang
kegiatan perencanaan, produksi, pembinaan hutan,
pengelolaan lingkungan, dan kelola sosial, tetapi belum
menyuluruh pada setiap tahapan kegiatan. Berdasarkan
hasil verifikasi terhadap dokumen Laporan Internal Audit PT
Nadila Indodaya tahun 2019 sd 2021 dan pemeriksaan
lapangan atas keterlaksanaan tindak koreksi, masih
sebagian tindak koreksi yang telah dilaksanakan oleh
Manajemen Operasional Lapangan.
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Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.5.1. Persetujuan rencana
penebangan melalui
peningkatan pemahaman,
keterlibatan, pencatatan
proses dan diseminasi isi
kandungannya

Baik

Selama periode tahun 2017 sd 2021 kegiatan RKTUPHHKHA PT Nadila Indodaya berada di Site Manubar berada
dalam wilayah Desa Tadoan, dan di Site Mandu Kelolokan
berada dalam wilayah Desa Saka, Desa Kerayaan, Desa
Mandu Dalam, Desa Mandu Pantai Sejahtera. Rencana
Kegiatan RKTUPHHK-HA yang akan mempengaruhi
kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah
dikomunikasikan/ disosialisasikan kepada masyarakat
setempat dan telah mendapat persetujuan dari masyarakat
sesuai dengan Berita Acara Sosialisasi Blok RKT dan Berita
Acara Persetujuan Blok RKT yang ditandatanganii oleh
Kepala Adat, Kepala Desa, Ketua BPD dan Aparat Desa di
wilayah Desa Tadoan, Desa Saka, Desa Kerayaan, Desa
Mandu Dalam, dan Desa Mandu Pantai Sejahtera.

1.5.2. Persetujuan dalam proses
dan pelaksanaan CSR/CD

Sedang

Program CSR/CD atau kelola sosial/PMDH PT Nadila
Indodaya telah sosialisasikan kepada masyarakat desa
binaan/terdampak selama periode tahun 2017 sd 2021,
namun demikian dalam pelaksanaan program CSR/CD atau
kelola sosial/PMDH PT Nadila Indodaya belum seluruhnya
dapat direalisasikan/disampaikan kepada masyarakat desa
binaan/terdampak PT Nadila Indodaya setiap tahunnya.

Baik

Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT Nadila
Indodaya telah dilakukan melalui proses sosialisasi
keberadaan kawasan lindung dan telah mendapat
persetujuan dari semua desa binaan dan atau desa
terdampak.
Keberadaan kawasan lindung PT Nadila
Indodaya secara keseluruhan sejak tahun 2017 sd 2021
telah disosialisasikan kepada masyarakat di semua desa
binaan/ terdampak (100%) yaitu Desa Tadoan, Desa Mandu
Dalam, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa Saka, dan Desa
Kerayaan.

1.5.3. Persetujuan dalam proses
penetapan kawasan lindung

2.

Kriteria Produksi

2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2.1.1 Keberadaan dokumen
rencana jangka panjang
(management plan) yang
telah disetujui oleh pejabat
yang berwenang

Baik

PT Nadila Indodaya dalam pengelolaan kegiatan selama
periode penilaian tahun 2016-2021 telah berdasarkan pada
dokumen penataan areal kerja jangka panjang yaitu : Revisi
I RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2011-2020
disetujui melalui Keputusan MenLHK No: SK. 37/BUHA-2/
2014 tanggal 29 September 2014, Revisi II RKUPHHK-HA
berbasis IHMB Periode 2011-2020 disetujui melalui
Keputusan MenLHK No: SK.4032/MenLHK-PHPL/UHP/
HPL.1/7/2017 tanggal 26 Juli 2017. Dokumen RKUPHHK-HA
berbasis IHMB Periode 2021-2030, disahkan dengan
Keputusan MenLHK No: SK.1252/ MenLHK-PHPL/UHP/
HPL.1/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 dan Dokumen Revisi I
RKUPH-PBPH berbasis IHMB Periode 2021-2030, disetujui
melalui Keputusan MenLHK No: SK.7940/ MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/12/2021
tanggal
14
Des
2021.
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Berdasarkan dokumen RKUPHHK/RKUPH-PBPH yang saat ini
digunakan yaitu Revisi I RKUPH-PBPH berbasis IHMB
Periode 2021-2030, luas areal kerja IUPHHK-HA PT Nadila
Indodaya seluas ± 32.970 ha dengan zonasi areal meliputi
kawasan lindung ± 1.968,37 ha dan areal produksi ±
31.001,63 ha. Pada dokumen RKUPHHK tersebut telah
terdapat zonasi areal kerja yang sesuai dengan hasil IHMB.
PT Nadila Indodaya tidak dikenai peringatan terkait
pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.

2.1.2. Kesesuaian implementasi
penataan areal kerja di
lapangan dengan rencana
jangka panjang

2.1.3. Pemeliharaan batas blok
dan petak / compartemen
kerja sesuai tata ruang RKT
(IS 5 %)

2.2.

Baik

Lokasi blok RKT tahun 2016 telah sesuai dengan rencana
penataan blok kerja pada Revisi RKUPHHK-HA PT NID
Periode 2011-2020 tahun 2014, Lokasi blok RKT tahun
2017-2020 telah sesuai dengan rencana penataan blok kerja
pada Revisi RKUPHHK-HA PT NID Periode 2011-2020 tahun
2017 dan Lokasi blok RKT tahun 2021 dan 2022 telah sesuai
dengan rencana penataan blok kerja pada Revisi I RKUPHPBPH PT NID Periode 2021-2030. Terdapat penandaan
batas blok dan petak tebang berupa papan/patok dan
rintisan jalur dengan cat merah pada tiang/pohon.

Sedang

Terdapat kegiatan pemeliharan batas blok pada areal bekas
tebangan di blok RKT 2016 s/d 2021 dengan pemasangan
papan nama blok dan nomor petak serta penandaan jalur,
namun masih ada tanda batas blok atau petak yang
rusak/tidak ditemukan dan jalur rintisan yang tidak terlihat
jelas. Penggunaan papan sebagai tanda batas blok atau
batas petak masih menggunakan ukuran, warna dasar dan
tulisan yang berbeda.

Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap
tipe ekosistem

2.2.1. Terdapat data potensi
tegakan per tipe ekosistem
yang ada (berbasis IHMB/
Survei Potensi, ITSP,
Risalah Hutan)

Baik

Terdapat data potensi tegakan dari hasil IHMB tahun 2020
dan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) 3
tahun periode RKT tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022. Berita
Acara Pelaksanaan ITSP dan dilengkapi dengan peta
pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan
dll).

2.2.2. Terdapat informasi tentang
riap tegakan sebagai dasar
perhitungan rencana panen
(JTT / Etat volume).

Sedang

PT Nadila Indodaya telah melakukan pengukuran ke-5 PUP
Seri I. Laporan dan hasil analisis telah disampaikan kepada
Pihak Berwenang (Dirjen PHPL dan Libang LHK). Namun
demikian hasil analisi/perhitungan riap belum dijadikan
dasar dalam penentuan rencana panen (JTT/etat volume).

2.3.

Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.

2.3.1. Ketersediaan dan
Implementasi SOP seluruh
tahapan kegiatan sistem
silvikultur.

Sedang

SOP tahapan kegiatan silvikultur TPTI sebagian besar sudah
dibuat. Beberapa SOP belum ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang. SOP kegiatan TPTJ dan Penanaman
Tanah Kosong belum tersedia. Sesuai SOP Kegiatan
perapihan, kegiatan pemeliharaan batas blok/petak kerja
harus dibuatkan laporan tersendiri, implementasinya
Laporan Kegiatan Perapihan masih tergabung dengan
laporan kegiatan TPTI. Hasil pengecekan di lapangan pada
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kegiatan persemaian, kondisi sarana prasarana untuk
produksi bibit tidak sesuai dengan SOP, kondisi bibit kurang
terawat dan sebagian terserang penyakit.

2.3.2. Tingkat kecukupan potensi
tegakan sebelum masak
tebang

Sedang

Berdasarkan data jumlah pohon inti dari hasil ITSP Blok RKT
2019-2022 dan perhitungan kerusakan tegakan, didapatkan
jumlah pohon inti dan pohon yang tidak ditebang untuk
potensi tegakan yang akan dipanen pada daur ke-2 yaitu
sebanyak 21 batang/hektar

2.3.3. Tingkat kecukupan potensi
permudaan

Sedang

Terdapat ketersediaan permudaan tingkat tiang untuk
potensi pemanenan pada daur ke-3 sebanyak 155
batang/hektar (≥ 100 batang/hektar)

2.3.4. Penerapan SILIN (Apabila
tidak ada SILIN maka
verifier ini menjadi Not
Aplicable)

Sedang

PT Nadila Indodaya telah melakukan kegiatan SILIN mulai
tahun 2016-2020 sesuai dengan tahapan yang tertuang
dalam RKUPHHK. Berdasarkan Revisi RKUPH-PBPH Periode
2021-2030 tahun 2021, PT Nadila Indodaya melakukan
kegiatan penyiapan lahan dan penanaman Sistem
Silvikulture Intensif (SILIN) berdasarakan penutupan lahan
dan kesesuaian tapak.

2.3.5. Realisasi Pelaksanaan
Kegiatan SILIN dalam setiap
Tahapan (Apabila tidak ada
SILIN maka verifier ini
menjadi Not Aplicable)

Sedang

PT Nadila Indodaya telah melaksanakan sebagian tahapantahapan yang ada dalam kegiatan SILIN sesuai yang ada di
dalam RKUPHHK. Rata-rata realisasi kegiatan TPTJ/SILIN
untuk RKT 2016-2020 adalah sebesar 85,4 %. Sedangkan
realisasi kegiatan untuk tahun 2021 adalah sebesar 60%.

2.4.

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu

2.4.1. Ketersediaan prosedur
pemafaatan/pengelolaan
hutan ramah lingkungan

Baik

PT Nadila Indodaya telah memiliki dokumen SOP tentang
Reduce Impact Loging (RIL), dengan isi yang cukup lengkap
mulai dari perencanaan pemanenan, operasi pemanenan,
Pemelihataan dan K3 serta kegiatan pasca pemanenan kayu
dan sesuai dengan kondisi areal. Kondisi areal pada
beberapa tempat merupakan areal berbukit/kelerengan
cukup tinggi dan di dalam SOP telah diantisipasi mulai dari
perencanaan pemanenan sampai operasi pemanenannya.

2.4.2. Penerapan teknologi ramah
lingkungan

Sedang

PT Nadila Indodaya telah menerapkan sebagian SOP RIL
pada tahapan Perencanaan Pemanenan, sebagian Operasi
Pemanenan, sebagian Pemeliharaan dan K3, dan sebagian
kegiatan Pasca Pemanenan Kayu. Beberapa kegiatan Pasca
Pemanenan Kayu belum dilakukan seperti penutupan jalan
sarad/pembuatan sudetan, pemeliharaan drainase pada
jalan cabang.

2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan
tinggal minimal dan
keterbukaan wilayah

Baik

Hasil perhitungkan tingkat kerusakan tegakan tinggal dan
keterbukaan wilayah untuk semua tingkatan permudaan
(semai, pancang, tiang, pohon) dalam kegiatan
pemanfaatan hasil hutan di areal IUPHHK-HA PT Nadila
Indodaya adalah sebesar 6,65 % (≤ 15%).

2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan
minimal

Sedang

Hasil perbandingan antara volume kayu hasil penebangan
LHP (m3/ha) dengan volume potensi LHC (m3/ha), diperoleh
Faktor Eksploitasi sebesar 66,58 %.
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Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan
pada areal kerjanya

2.5.1. Keberadaan dokumen
rencana kerja jangka
pendek (RKTUPHHK-HA)
yang disusun berdasarkan
rencana kerja jangka
panjang (RKU) dan
disahkan sesuai peraturan
yang berlaku (Dinas Prov,
self approval, atau spesifik
Pemegang Hak
Pengelolaan)

Baik

PT Nadila Indodaya telah memiliki dokumen RKT periode
tahun 2016-2020 disusun berdasarkan RKUPHHK-HA
berbasis IHMB periode 2011-2020 dan telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang. Mulai tahun RKT 2017 PT Nadila
Indodaya telah melakukan self approval untuk persetujuan
RKT.
PT Nadila Indodaya telah memiliki dokumen RKT periode
tahun 2021-2022 disusun berdasarkan RKUPH-PBPH
berbasis IHMB Periode 2021-2030 dan telah disahkan
secara self approval.

2.5.2. Kesesuaian peta kerja
dalam rencana jangka
pendek dengan rencana
jangka panjang

Baik

Terdapat peta RKUPHHK/RKUPH-PBPH dan peta RKT yang
telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dimana peta
telah menggambarkan areal produksi dan kawasan lindung
seperti areal KPPN, Hutan Karst, Kebun Benih.

2.5.3. Implementasi peta kerja
berupa penandaan batas
blok tebangan/ dipanen/
dimanfaatkan/
ditanam/dipelihara beserta
areal yang ditetapkan
sebagai kawasan lindung
(untuk konservasi/ buffer
zone/ pelestarian plasma
nutfah/ religi/ budaya/
sarana prasarana dan,
penelitian dan
pengembangan).

Sedang

PT Nadila Indodaya telah mengimplementasikan peta kerja
berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/
dipanen/ dimanfaatkan ditanam/dipelihara beserta areal
yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Realisasi
penataan batas pada kawasan lindung mencapai 64,11 %.

2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas,
kelompok jenis dan volume
panen dengan dokumen
rencana jangka pendek
serta minimum produksi
pemanfaatan hutan

Sedang

Rata-rata realisasi produksi selama periode tahun 20162021 adalah sebesar 71,2 %, namun demikian terjadi trend
penurunan realisasi produksi pada dua tahun terakhir yaitu
tahun 2020 sebesar 27,83 % dan tahun 2021 sebesar 56,38
%. Volume produksi per kelompok jenis dan lokasi tebangan
sesuai RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang
direncanakan.

2.6.

Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan
memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan,
serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia

2.6.1. Kondisi kesehatan finansial

Sedang

Selama periode tahun 2016-2020 perusahaan mengalami
keuntungan (laba), sehingga Rentabilitas selalu bernilai
positif. Solvabilitas selama periode tahun 2016-2020 > 100
%. Selama tahun 2016-2019 likuiditas > 100 %. Pada tahun
2020, Likuiditas 68,84% (< 100 %), Solvabilitas 314 %
(>150%), Rentabilitas : positif

2.6.2. Realisasi alokasi dana yang
cukup berdasarkan laporan
penata-usahaan keuangan

Sedang

Realisasi pembiayaan untuk kegiatan pengusahaan hutan
PT Nadila Indodaya selama periode 2016-2020 berkisar
antara 51,83% hingga 109,86 %. Sedangkan rata-rata
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untuk keseluruhan bidang pada periode 2016-2020 tersebut
adalah sebesar 78,12 %.

2.6.3. Realisasi alokasi dana yang
proporsional

Sedang

Berdasarkan laporan keuangan PT Nadila Indodaya, alokasi
dana masing-masing bidang untuk periode tahun 20162020 dengan proporsional terbesar adalah Biaya
Pemanenan/Produksi kayu sebesar 42,42%, sedangkan
proporsional biaya terkecil adalah Biaya Penelitian dan
Pengembangan sebesar 2,23%. Selisih proporsi dana
terbesar dan terkecil sebesar 40,19%

2.6.4. Realisasi pendanaan yang
lancar

Sedang

PT Nadila Indodaya telah merealisasikan kegiatan
pengelolaan hutan dari perencanaan, pembinaan hutan,
kelola lingkungan dan kelola sosial, dengan rata-rata
realisasi pendanaan untuk seluruh kegiatan sebesar 78,12
%. Realisasi pendanaan pada beberapa kegiatan sebagian
kurang lancar atau lancar tetapi tidak tepat waktu seperti
misalnya kegiatan Kelola Lingkungan dengan realisasi
pendanaan 51,83% dan kegiatan Persemaian dengan
realisasi pendanaan 64,15%.

2.6.5. Modal yang ditanamkan
(kembali) ke hutan

Baik

Modal yang ditanamkan kembali ke hutan dilihat dari
realisasi pendanaan untuk kegiatan pembinaan hutan dan
biaya perlindungan hutan. Selain itu juga termasuk kegiatan
non TPTI (penanaman tanah kosong dan pemeliharaan,
penanaman kakija dan pemeliharaan). Berdasarkan laporan
keuangan untuk kegiatan2 tersebut realiasinya sebesar Rp
4.579.232.123 dari target sebesar Rp 5.334.178.040 (85,85
%).

2.6.6. Realisasi kegiatan fisik
penanaman/pembinaan
hutan

Baik

Berdasarkan tabel tersebut menunjukan bahwa realisasi
kegiatan penanaman PT Nadila Indodaya periode tahun
2016-2020 adalah 85,1% dan kegiatan pemeliharaan 83,5
%.

3.

Kriteria Ekologi

3.1.

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

3.1.1. Luasan kawasan dilindungi

Baik

Luas kawasan lindung yang ada dalam areal PT Nadila
Indodaya telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan
untuk implementasinya di lapangan terdapat SK Direksi
tentang penetapan areal kawasan dilindungi di areal PT
Nadila Indodaya dan seluruh kawasan lindung sesuai
dengan kondisi biofisiknya

3.1.2. Penataan kawasan
dilindungi (persentase yang
telah ditandai, tanda batas
dikenali)

Sedang

Prosentase panjang batas kawasan lindung yang sudah di
tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan saat ini
adalah sepanjang 59,9 km (60,93%) dari kewajiban
sepanjang 98,3 km

3.1.3. Kondisi penutupan kawasan
dilindungi

Baik

Berdasarkan hasil penafsiran citra yang ada, diketahui areal
kawasan lindung yang masih berhutan adalah sekitar
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1.787,18 ha (90,79%) dari total luas areal kawasan lindung
sebesar 1.968,37 ha

3.1.4. Pengakuan para pihak
terhadap kawasan
dilindungi

3.1.5. Laporan pengelolaan
kawasan lindung hasil tata
ruang areal/land scaping
sesuai RKL/RPL dan/atau
tata ruang yang ada di
dalam RKU.
3.2.

Baik

Terdapat bukti bahwa pengalokasian Kawasan Lindung di
areal kerja UPHHK-HA PT Nadila Indodaya telah mendapat
persetujuan dari para stakeholder terkait, seperti dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar,
dan perusahaan sekitar

Sedang

PT. NID telah melakukan sebagian pengelolaan terhadap
jenis kawasan lindung hasil tata ruang areal berdasarkan
RKU. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang masih
kurang antara lain, (a) belum melakukan kegiatan
penanaman pengayaan di areal sempadan sungai dan KPPN
yang tidak berhutan, dan (b) kegiatan patroli belum
menjangkau areal kawasan lindung BZ-HL

Perlindungan dan pengamanan hutan

3.2.1. Ketersediaan prosedur
perlindungan yang sesuai
dengan jenis-jenis
gangguan yang ada

Sedang

PT. NID telah memiliki SOP terkait perlindungan dan
pengamanan hutan yang mencakup sebagian besar jenis
potensi gangguan yang disebutkan dalam dokumen
perencanaan dan atau kondisi existing yang ada di lapangan
saat ini, dan juga telah mengacu kepada beberapa
peraturan yang berlaku. Prosedur yang belum tersedia
sesuai dengan dokumen perencanaan yang dimuat dalam
RKU dan/atau keadaan situasi di lapangan adalah prosedur
terkait pengelolaan LB3

3.2.2. Sarana prasarana
perlindungan gangguan
hutan

Sedang

PT NID telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan,
namun khusus untuk sarana damkarhutla, PT. NID masih
memenuhi kelengkapan sarananya dengan meminjam dan
bekerjasama dengan unit manajemen lain (PT. BKIM untuk
Blok I Manubar dan PT. HAK untuk Blok II Mandu) yang
masih berada dalam satu grup yang sama (KPP Group),
dengan demikian belum sepenuhnya sesuai dengan
peraturan yang ada, yakni Permen LHK No. P.32 tahun 2016
tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

3.2.3. SDM Perlindungan hutan

Sedang

PT Nadila Indodaya telah memiliki SDM perlindungan hutan
yang terdiri dari personil satpam PH dan personil inti
damkarhutla dengan jumlah dan kompetensi personil belum
sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih
jauh, PT Nadila Indodaya belum membentuk Regu
Pendukung dan Regu Perbantuan dalam rangka penguatan
dalkarhutla

3.2.4. Implementasi perlindungan
gangguan hutan (preemptif/
preventif/represif)

Sedang

PT Nadila Indodaya telah melakukan implementasi kegiatan
perlindungan hutan melalui beberapa kegiatan, meliputi
kegiatan yang bersifat preemtif, preventif, dan represif, dan
kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku,
walaupun masih terdapat beberapa kekurangan, seperti
(a) belum membuat Laporan Tahunan upaya dalkarhutla,
dan (b) dalam pembuatan Laporan Bulanan Dalkarhutla,
aturan yang diacu masih menggunakan Perdirjen PHKA P.24
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tahun 2014 yang telah dicabut oleh Perdirjen PPI P.8 tahun
2018

3.3.

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan

3.3.1. Ketersediaan prosedur
pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air

Sedang

PT Nadila Indodaya telah memiliki sejumlah prosedur terkait
dengan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, antara
lain: (a) prosedur terkait konservasi tanah dan air,
(b) prosedur terkait pembinaan hutan, (c) prosedur terkait
pengukuran dan pengolahan data erosi, sedimen, debit,
(d) prosedur terkait pengelolaan sampah domestik, serta
(e) prosedur terkait RIL dan PWH. SOP yang belum ada
dan/atau masih kurang sesuai dengan rencana pengelolaan,
rencana pemantauan, dan/atau peraturan yang berlaku,
yakni prosedur terkait penanganan LB3 di rumah genset dan
prosedur terkait pemantauan sifat fisik kimia tanah

3.3.2. Sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air

Sedang

PT Nadila Indodaya telah meiliki sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai
dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku,
dan/atau SOP yang ada. Sarana yang belum ada dan/atau
yang masih kurang, antara lain: (a) belum memiliki izin TPS
limbah dari instansi terkait, (b) lantai rumah genset berupa
beton yang kedap dan sudah dilengkapi dengan saluran
penangkap ceceran oli dan/atau bbm namun belum
dilengkapi dengan sarana penampung ceceran oli dan/atau
bbm yang langsung terbuang dan mengalir keluar rumah
genset, dan (c) tangki penyimpanan dan pengisian bbm
belum dilengkapi dengan sarana penangkap ceceran bbm,
sehingga masih terlihat adanya ceceran bbm yang langsung
jatuh ke atas tanah, serta (d) sarana pemantauan debit dan
fluktuasi air sungai tidak sepenuhnya sesuai dengan
dokumen perencanaan yang mengamanatkan sarana SPAS
(AWLR) sesuai dokumen RKL tahun 2004

3.3.3. SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air

Sedang

PT Nadila Indodaya telah memiliki personil untuk kegiatan
pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah
Ganis PHPL Binhut satu orang dengan telah memenuhi
persyaratan minimal (50%) sesuai dengan peraturan yang
berlaku

3.3.4. Rencana dan implementasi
pengelolaan dampak
terhadap tanah dan air
(teknis sipil dan vegetatif).

Sedang

PT Nadila Indodaya telah memiliki dokumen perencanaan
pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen
RKL tahun 2004, Revisi RKU tahun 2017, dan RKU tahun
2021 dan sudah diimplementasikan sebagian. Kegiatan
yang belum dan/atau masih kurang sebagaimana amanat
dokumen perencanaan antara lain (a) telah tersedia TPA
sampah namun belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang
harus diberi pagar untuk menghindari gangguan dari satwa
liar dan juga sampah yang ada di lokasi TPA masih
tercampur antara sampah organik dan sampah anorganik,
(b) belum melakukan pembuatan sodetan di bekas jala
sarad, (c) belum melakukan penanaman jenis LCC (Legume
cover crop) pada areal pinggir jalan angkutan dan jalan
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sarad sesuai dengan SOP, dan (d) pengelolaan LB3 belum
optimal, masih ditemukan adanya ceceran oli bekas
dan/atau bbm yang langsung mencemari tanah sekitar

3.3.5. Rencana dan implementasi
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air

Sedang

PT NID telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan
dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL tahun
2004, Revisi RKU tahun 2017, dan RKU tahun 2021 dan
semuanya sudah dilaksanakan, namun belum sesuai
dengan
rencana
periode
pemantauan.
Kegiatan
pemantauan yang masih kurang antara lain (a) periode
pemantauan sifat fisik dan kimia tanah seharusnya
dilakukan setahun sekali namun hanya tersedia data hasil
pemantauan pada tahun 2020, (b) periode pemantauan
kualitas air dan sedimentasi seharusnya dilakukan dua kali
dalam setahun, namun hanya tersedia data hasil
pemantauan setiap 2 tahun sekali

3.3.6. Dampak terhadap tanah dan
air

Sedang

Terdapat beberapa indikasi terjadinya dampak terhadap
tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan yang
dialkukan oleh PT Nadila Indodaya, tetapi walaupun
demikian, ada upaya pengelolaan dampak yang sudah
dilakukan

3.4.

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

3.4.1. Ketersediaan prosedur
identifikasi flora dan fauna
yang dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam
punah dan endemik
mengacu pada
perundangan/ peraturan
yang berlaku

Sedang

PT. NID telah memiliki dua (2) bua prosedur identifikasi
masing-masing untuk flora dan fauna dilindungi, namun
kedua prosedur secara umum SOP belum merinci metodemetode identifikasi yang akan digunakan untuk tingkat
trofik tumbuhan (autotrofik - semai, pancang, tiang, pohondan heterotrofik - liana, epifit, tumbuhan bawah-) maupun
metode identifikasi yang akan digunakan untuk masingmasing jenis mamalia, burung, reptile amfibi, serangga, dan
ikan. Selan itu, kedua prosedur belum merujuk pada Permen
LHK No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 12/2018 tentang
Perubahan kedua PermenLHK No. P.20 tahun 2018 tentang
Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang
merupakan pengganti dari Lampiran dari PP No. 7 tahun
1999 dan juga belum merujuk pada konvensi internasional
yakni IUCN redlist

3.4.2. Implementasi kegiatan
identifikasi

Sedang

Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang sudah dilakukan
oleh PT Nadila Indodaya selama periode audit terekam
dalam banyak dokumen, namun hasil identifikasi fora dan
fauna dilindungi tersebut belum sepenuhnya dirinci
berdasarkan (a) status perlindungannya menurut Permen
LHK No. P.106 tahun 2018 yang merupakan pengganti
lampiran PP 7/1999, (b) tingkat kerawanannya menurut
IUCN Red List, (c) aturan perdagangannya menurut
Appendix CITES, maupun (d) sifat endemiknya

3.5.
(1)

Pengelolaan flora untuk:
Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
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Perindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah
dan endemik.

3.5.1. Ketersedian prosedur
pengelolaan flora yang
dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan
yang berlaku

Baik

PT Nadila Indodaya telah memiliki prosedur pengelolaan
flora dan fauna, sesuai dengan jenis-jenis flora diindungi
yang ditemukan dalam areal PT Nadila Indodaya

3.5.2. Implementasi kegiatan
pengelolaan flora sesuai
dengan yang direncanakan.

Sedang

PT NID baru melakukan sebagian dari bentuk-bentuk
kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang ada didalam
SOP. Kegiatan yang masih kurang dan/atau belum
dilaksanakan yakni (a) belum membuat peta sebaran pohon
dilindungi dalam areal kawasan lindung, (b) belum
melakukan pembinaan habitat dengan cara penanaman
jenis dilindungi dalam habitatnya, (c) ) belum melakukan
pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis flora
dilindungi melalui pengkajian terhadap aspek-aspek biologis
dan ekologis dalam bentuk penelitian dasar, terapan, dan
uji coba, untuk menunjang tetap terjaganya keadaan
genetik dan ketersediaan sumberdaya jenis flora secara
lestari, (d) belum melakukan penandaan jenis flora
dilindungi yang ada pada jalan utama, jalan cabang,
dan/atau jalan sarad, (e) belum membuat brosur dan bukubuku manual jenis flora dilindungi dan tidak dilindungi

3.5.3. Kondisi spesies flora
dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah
dan endemik

Sedang

Berdasarkan hasil observasi lapang, ditemukan sisa-sisa
jenis kayu Ulin hasil dari kegiatan illegal logging pada posisi
koordinat sekitar N 107’38,08” dan E 11809’19,02”. Jenis
kayu ulin merupakan salah satu jenis kayu yang masuk
kedalam IUCN Redlist dengan tingkat kerawanan kritis, dan
hal ini menunjukkan bahwa terdapat gangguan terhadap
sebagian jenis flora dilindungi yang ada di dalam areal
PT Nadila Indodaya

3.6.
(1)
(2)

Pengelolaan fauna untuk:
Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.
Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan
endemik

3.6.1. Ketersedian prosedur
pengelolaan fauna yang
dilindungi mengacu pada
peraturan perundangan
yang berlaku, dan tercakup
kegiatan perencanaan,
pelaksana, kegiatan, dan
pemantauan)

Sedang

PT Nadila Indodaya telah memiliki SOP untuk pengelolaan
fauna yang dilindungi, yakni SOP Pengelolaan Fauna
Dilindungi (NID/PL/010-15)), Revisi ke-2 tanggal 23-11-18,
dimana kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam SOP ini
masih bersifat umum, dan belum sepenuhnya berbasis
jenis, artinya belum membahas kegiatan pengelolaan untuk
masing-masing jenis fauna dilindungi yang ditemukan
dalam areal PT Nadila Indodaya sesuai hasil identifikasi.
Dibutuhkan prosedur dan pelaksanaan pengelolaan yang
spesifik/khusus untuk masing-masing jenis fauna dilindungi
yang teridentifikasi

3.6.2. Realisasi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan fauna

Sedang

PT Nadila Indodaya baru melakukan sebagian dari bentukbentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang ada
didalam SOP. Kegiatan yang masih kurang dan/atau belum
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dilaksanakan yakni (a) belum melakukan pembinaan habitat
dengan cara penanaman jenis pohon buah untuk pakan
satwa liar, (b) belum melakukan penyelamatan jenis dalam
rangka pengembangbiakan, pengobatan, pemeliharaan,
pemindahan satwa dari habitatnya ke habitat di lokasi lain
(c) belum
melakukan
pengkajian,
penelitian
dan
pengembangan jenis fauna melalui pengkajian terhadap
aspek-aspek biologis dan ekologis dalam bentuk penelitian
dasar, terapan, dan uji coba, untuk menunjang tetap
terjaganya keadaan genetik dan ketersediaan sumberdaya
jenis fauna secara lestari, (d) belum melakukan
pemeliharaan fauna diluar habitatnya untuk menyelamatkan
sumber daya genetik dan populasi fauna, (e) belum
membuat
koridor-koridor
satwa
sebagai
tempat
penyelamatan/ berlindungnya satwa dari kegiatan
pengelolaan hutan dan masyarakat yang terhubung
langsung dengan kawasan in-situ seperti KPPN, Hutan
lindung, sempadan sungai, hutan lindung karst, dll,
(f) belum melakukan pelepasan kembali jenis fauna
tersebut ke habitatnya untuk mengadaptasikan satwa
karena suatu sebab berada dilingkungan manusia untuk
kembali ke habitatnya, (g) belum melakukan penyelamatan
fauna diluar kawasan habitatnya untuk mencegah
kepunahan jenis fauna akibat adanya bencana alam dan
kegiatan manusia, (h) belum melakukan penanaman jenisjenis seperti kankung, labu, ubi jalar, singkong, pohon ceri,
dll pada lokasi tertentu yang sering dilewati oleh satwa liar
dalam kawasan lindung ex situ, (i) belum memasang plang
papan nama jenis fauna dilindungi seperti rusa, owa,
rangkong gading, trenggiling, dll, (j) belum membuat brosur
dan buku-buku manual jenis fauna dilindungi dan tidak
dilindungi, dan (k) belum melakukan pengkajian, penelitian
dan pengembangan jenis fauna dilindungi melalui
pengkajian terhadap aspek-aspek biologis dan ekologis
dalam bentuk penelitian dasar, terapan, dan uji coba, untuk
menunjang tetap terjaganya keadaan genetik dan
ketersediaan sumberdaya jenis fauna secara lestari

Sedang

Berdasarkan hasil konsultasi publik yang dilaksanakan
tanggal 22 Januari 2022 di Kec. Sandaran dan dihadiri oleh
beberapa wakil masyarakat dari Desa sekitar, diketahui
bahwa masyarakat sekitar masih sering melakukan
perburuan satwa dengan menggunakan jerat di sekitar atau
didalam areal PT. NID, dan jenis-jenis satwa yang biasa
mereka peroleh adalah jenis rusa/payau dan pelanduk. Jenis
rusa/payau dan pelanduk termasuk jenis fauna yang
dilindungi berdasarkan aturan yang berlaku, dan hal ini
mengindikasikan bahwa terdapat gangguan terhadap
sebagian jenis fauna dilindungi yang ada di dalam areal
PT Nadila Indodaya

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

4.1.1. Ketersediaan dokumen
/laporan mengenai pola
penguasaan dan
pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hakhak dasar masyarakat
hukum adat dan/atau
masyarakat setempat, dan
rencana pemanfaatan
SDA/SDH oleh pemegang
izin

Baik

PT Nadila Indodaya memiliki dokumen/laporan lengkap
terkait dengan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH
setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum
adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana
pemanfaatan SDH oleh pemegang izin yang terangkum
dalam dokumen Laporan AMDAL Tahun 2004 ; RKUPHHKHA Periode 2011-2020 Tahun 2011, Revisi RKUPHH-HA
Periode 2011-2020 Tahun 2014, Revisi RKUPHH-HA Periode
2011-2020 Tahun 2017, RKUPHHK-HA Periode 2021-2030
Tahun 2021, dan Revisi RKUPBPH Periode Periode 20212030 Tahun 2021 ; RKT 2017-2022 ; dan Identifikasi
Monitoring Pemanfaatan HHBK Madu

4.1.2. Tersedia mekanisme
pembuatan batas kawasan
secara parsitipatif dan
penyelesaian konflik batas
kawasan

Baik

PT Nadila Indodaya memiliki mekanisme penataan
batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif yang
dijabarkan pada dokumen SOP Deliniasi Batas Kawasan
Konsesi
Dengan
Kawasan
Komunitas
Setempat
(NID/KS/PL/000-01), Tanggal Terbit 20-10-2015 dan
Tanggal Revisi 15-01-2022. Sementara untuk mekanisme
konflik batas kawasan yang disepakati para pihak dijabarkan
pada dokumen SOP Penyelesaian Konflik Dengan
Masyarakat (NID/KS/PL/000-02), Tanggal Terbit 20-102015 & dan Tanggal Revisi 15-01-2022. Mekanisme
penataan batas luar areal kerja dan/atau batas dengan
pemegang izin lainnya telah mengikuti mekanisme sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti yang
tertuang pada dokumen laporan tata batas

4.1.3. Tersedia mekanisme
pengakuan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat
dan masyarakat setempat
dalam perencanaan
pemanfataan SDH

Baik

PT Nadila Indodaya memiliki Bukti dokumentasi tentang
pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Adat meliputi: SK
pengesahanan dari instansi terkait baik tingkat pusat dan
daerah, SK pengesahan yang bersifat internal dari direksi,
bukti berita acara sosialisasi, kesepakatan maupun
penyerahan bantuan kepada masyarakat. Dengan
keberadaan
Mekanisme meliputi SOP
Pembinaan
Masyarakat Sekitar Hutan, SOP Pemberian Dana
Kompensasi Kepada Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses
Masyarakat Terhadap Hutan, SOP Distribusi Insentif Kepada
Para Pihak dan SOP Pemberian Dana Kompensasi Kepada
Masyarakat

Sedang

PT Nadila Indodaya memiliki bukti terkait luas dan batas
kawasan kawasan kehidupan masyarakat di areal kerja.
Diantaranya termuat dalam Berita Acara Identifikasi sosial
dan identifikasi Penggunaan Lahan masyarakat Tahun 2018
dan 2019. Namun berdasarkan rekaman observasi lapangan
menunjukkan belum semua kawasan yang dimiliki
masyarakat diidentifikasi nama penggarap ladang
masyarakat. Sehingga dalam perkembangannya dapat

4.1.4. Terdapat batas yang
memisahkan secara tegas
antara kawasan/ areal kerja
unit manajemen dengan
kawasan kehidupan
masyarakat.
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menimbulkan adanya klaim dalam areal wilayah operasional
PT Nadila Indodaya

4.1.5. Terdapat persetujuan para
pihak atas luas dan batas
areal kerja IUPHHK/KPH

4.2.

Sedang

PT Nadila Indodaya telah mendapatakan persetujan
legalitas izin operasional perusahaan dari pihak pemerintah
pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan. Dari pihak Unit Manajemen/ Perusahaan lainnya
melalui Berita Acara tentang Pelaksanaan Penataan Batas
Persekutuan antara PT Nadila Indodaya Batas Persekutuan
dengan IUPHHK-HA PT Borneo Karya Indah Mandiri dan
IUPHHK-HA PT Hanurata Coy Ltd yang ditandatangani
bersama sebagai lampiran Laporan TBT No : Lap.15/
BPKHIV-2 Tahun 2016. Dan pihak Masyarakat melalui Berita
Acara Pengakuan dan Sosialisasi Tahun 2017 s.d. 2021. Dari
hasil observasi lapangan di Blok I Manubar dan Blok II
Mandu masih ditemui adanya lahan garapan masyarakat
dengan total luasan 731,2 Ha dan illegal logging

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku.

4.2.1. Ketersediaan dokumen yang
menyangkut tanggung
jawab sosial pemegang izin
sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan.

Baik

PT Nadila Indodaya memiliki dokumen menyangkut
tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan
perundangan yang relevan/berlaku yaitu mengenai
perencanaan pemanfaatan sumber daya hutan dan
lingkungan,
pemberdayaan
masyarakat
dan
ketenagakerjaan yang terdapat pada Dokumen AMDAL,
RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, RO Kelola Sosial dan
Peraturan Perusahaan

4.2.2. Ketersediaan mekanisme
pemenuhan kewajiban
sosial pemegang izin
terhadap masyarakat

Baik

PT Nadila Indodaya memiliki mekanisme terkait dengan
kewajiban sosial yang termuat dalam SOP Pembinaan
Masyarakat Sekitar Hutan, SOP Distribusi Insentif Kepada
Para Pihak, SOP Pemberian Dana Kompensasi Kepada
Masyarakat, SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap
Hutan, SOP Kerjasama Dengan Masyarakat dan SOP
Penerimaan karyawan

4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai hak
dan kewajiban pemegang
izin terhadap masyarakat
dalam mengelola SDH.

Sedang

PT Nadila Indodaya memiliki bukti kegiatan sosialisasi
mengenai hak dan kewajiban terhadap Desa Kerayaan,
Desa Mandu Dalam, Desa Mandu Pantai Sejahtera, Desa
Saka, dan Desa Tadoan dalam mengelola SDH kepada desa
binaan sesuai SK Direktur tentang Desa Binaan PT Nadila
Indodaya dengan berpedoman kepada SOP Sosialisasi

4.2.4. Realisasi pemenuhan
tanggung jawab sosial
terhadap masyarakat
/implementasi hak-hak
dasar masyarakat hukum
adat dan masyarakat
setempat dalam
pengelolaan SDH

Sedang

Realisasi pelaksanaan Kelola Sosial PT Nadila Indodaya
selama Periode Tahun 2017 s.d. 2021 mencapai prosentase
sebesar 73 %, dimana realisasi biaya tercapai Rp
1.423.578.000,- dari rencana yang dianggarkan sebesar Rp
1.954.496.000,- Penyerahan Dana Fee Produksi selama
tahun 2017-2021 adalah sebesar Rp 228.063922. Realisasi
kegiatan tanggung jawab sosial PT Nadila Indodaya telah
dilaksanakan sesuai dengan bukti-bukti berita acara dan
bukti fisik yang ada di masyarakat.
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Sedang

PT Nadila Indodaya telah menyediakan laporan/dokumen
terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dituangkan
ke dalam Laporan Kelola Sosial Tahun 2017 s.d. 2021.
Beberapa laporan/dokumen tersebut mencakup proposal
dari masyarakat, dokumen tenaga kerja lokal, dan Rencana
Operasional (RO) bidang Kelola Sosial. Berdasarkan data
rekapitulasi ketersediaan laporan/dokumen diketahui bahwa
dokumentasi menyangkut tanggung jawab sosial PT Nadila
Indodaya tersedia sebagian (87,5%) dengan kekurangan
pada dokumentasi keberadaan proposal pengajuan
masyarakat dan dokumentasi Foto kegiatan

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

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

Sedang

PT Nadila Indodaya telah memiliki data dan informasi
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas
pengelolaan SDH terdokumentasi pada poin-poin
Kesempatan Kerja, Pemenuhan Hak-Hak Dasar masyarakat.
Namun belum lengkap dengan belum tersedianya dokumen
tentang profil desa-desa binaan yang Desa Kerayaan,
Mandu Dalam, Mandu Pantai Sejahtera, Saka, dan Desa
Tadoan

4.3.2. Ketersediaan mekanisme
peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat
dan/atau masyarakat
setempat

Sedang

PT Nadila Indodaya memiliki kelengkapan mekanisme
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
yang berbasis hutan dengan tingkat prosentase sebesar
66,67 %. Beberapa kekurangan yang ada meliputi yaitu
belum tersedianya SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional
Masyarakat Adat dan Pengelolaan dan Pemantauan
Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu yang
mengatur tentang pemanfaatan berkelanjutan dari HHBK
yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

4.3.3. Keberadaan dokumen
rencana pemegang izin
mengenai kegiatan
peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi
masyarakat

Baik

PT Nadila Indodaya memiliki dokumen rencana peningkatan
peran serta dan aktivitas perekonomian masyarakat Tahun
2017-2022 yang lengkap dan jelas, serta dilengkapi dengan
Rencana Operasional Kelola Sosial Setiap tahun berjalan

4.3.4. Implementasi kegiatan
peningkatan peran serta
dan aktivitas ekonomi
masyarakat hukum adat
dan atau masyarakat
setempat oleh pemegang
izin yang tepat sasaran

Sedang

PT Nadila Indodaya memiliki bukti implementasi kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
setempat Tahun 2017-2021 melalui Prioritas Penerimaan
Tenaga Kerja Lokal, Pelatihan Budidaya Tanaman lada,
Pembayaran Fee Produksi Untuk Desa dan Bantuan Racun
Tanaman dan Pupuk telah terealisasi pada dua kegiatan dari
tujuh kegiatan dengan prosentase 57,14 %

4.3.5. Keberadaan
dokumen/laporan mengenai
pelaksanaan distribusi
manfaat kepada para pihak

Sedang

PT Nadila Indodaya telah memiliki dokumen / laporan
mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para
pihak (negara, karyawan, dan masyarakat). Namun salah
satu kewajiban PT Nadila Indodaya kepada negara yaitu
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Kehutanan Tahun
2020 belum dapat ditunjukan bukti pembayarannya.
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Sehingga dokumentasi / pelaporan mengenai pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para pihak tidak dapat dikatakan
lengkap.

4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

4.4.1. Tersedianya mekanisme
resolusi konflik

Sedang

PT Nadila Indodaya memiliki SOP Penyelesaian Konflik
Dengan Masyarakat (NID/KS/PL/000-02), Tanggal Terbit
20-10-2015 & dan Tanggal Revisi 15-01-2022 yang telah
mengacu kepada Peraturan Dirjen PHPL P.5/PHPL/UHP.1/2/
2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi Konflik dan
Resolusi konflik pada pemegang Izin

4.4.2. Tersedia peta konflik

Sedang

Hasil perhitungan terhadap Status Tingkat Konflik di PT
Nadila Indodaya pada Semester II Tahun 2018 s.d.
Semester II Tahun 2021 berada pada kategori: 1) Rendah
(Aman) berada pada tahap tersembunyi dan atau belum
muncul ke permukaan secara terbuka karena masih berada
dalam tahap keluhan atau ketidakpuasan terhadap
manajemen dan 2) Rendah (terkendali) belum menimbulkan
gangguan kegiatan operasional perusahaan, atau belum
memberikan ancaman terhadap kerusakan fasilitas
perusahaan. Pada Peta Spasial Konflik unsur-unsur
pendukung dalam penyajian peta untuk setiap semester
belum diterapkan secara konsisten untuk tanggal dan
pengesahan peta.

4.4.3. Adanya kelembagaan
resolusi konflik yang
didukung oleh para pihak

Sedang

PT Nadila Indodaya memiliki Lembaga Penyelesaian Konflik
yang disahkan oleh Surat Keputusan Direktur PT Nadila
Indodaya Nomor: 039/DIRA-NID/SMD/I/2019 tanggal 10
Januari 2019 tentang struktur organisasi guna penanganan
konflik. Namun belum melibatkan para pihak (wakil
masyarakat). Sedangkan terkait pengalokasian dana
anggaran penanganan konflik perusahaan cukup mengelola
konflik dengan digulirkannya bantuan kelola sosial dan
pemberian fee produksi untuk desa.

4.4.4. Ketersediaan dokumen
proses penyelesaian konflik
yang pernah terjadi

Sedang

PT Nadila Indodaya telah melakukan kegiatan identifikasi,
sosialisasi dan pelaporan sebagai upaya penyelesaian
konflik dengan bukti dokumentasi kasus yang selesai adalah
tentang penggusuran Situs budaya (kuburan) dan pohon
dilindungi masyarakat Adat Dayak Basap Desa
TadoanTahun 2017. Sementara untuk upaya identifikasi dan
sosialisasi terdokumentasi dalam Berita Acara Identifikasi
sosial dan identifikasi Penggunaan Lahan masyarakat di
dalam areal PT Nadila Indodaya Blok I Desa Takat dan Blok
II Desa Mandu Pantai Sejahtera Tahun 2018-2019, serta
Laporan Kegiatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan
yang dilakukan secara rutin untuk memonitoring kegiatan
perambahan yang dilakukan oleh masyarakat.

4.5.

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

4.5.1. Adanya hubungan industrial

Sedang

Hubungan Industrial PT Nadila Indodaya telah terlaksana
pada sebagian besar kegiatan, dimana masih terdapat
kekurangan pada: 1) Tingkat realisasikan rencana
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pengembangan kompetensi yang baru tercapai sebagian
besar dengan capaian prosentase sebesar 60 % dan 2)
Fasilitas penunjang di camp bagi karyawan belum tersedia
klinik dan sarana ibadah.

4.5.2. Adanya rencana dan
realisasi pengembangan
kompetensi tenaga kerja

Baik

PT Nadila Indodaya telah merealisasikan telah
merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi
selama Periode tahun 2017 - 2021, dimana terealisasi 32
orang dari 32 orang yang direncanakan dengan prosentase
sebesar 100%.

4.5.3. Dokumen standar jenjang
karir dan implementasinya

Baik

PT Nadila Indodaya memiliki dokumen terkait dengan
standar jenjang karir diantaranya dokumen Peraturan
Perusahaan dan SK Direksi PT Nadila Indodaya No.:
002/DIR-NI/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pola
Jenjang Karir Tenaga Kerja Atau Karyawan PT Nadila
Indodaya. Serta terdapat bukti evaluasi kinerja karyawan
dan kenaikan level yang telah diimplementasikan
seluruhnya.

Sedang

PT Nadila Indodaya memiliki dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan namun belum diimplementasikan
seluruhnya, dengan belum adanya fasilitas rumah ibadah
dan fasilitas klinik bagi karyawan.

4.5.4. Adanya dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan
dan implementasinya
B.

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN

P.1.

Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan

K.1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan
izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
a.

Dokumen legal terkait
perizinan usaha (SK IUPHHK)

Memenuhi

SK IUPH/PBPH PT Nadila Indodaya dan peta lampirannya,
serta bukti-bukti kronologis proses perizinan IUPH/PBPH
PT Nadila Indodaya, dapat disimpulkan bahwa SK
IUPH/PBPH PT Nadila Indodaya seluas ± 32.970 Ha adalah
lengkap dan absah, dan proses perizinan IUPH/PBPH PT
Nadila Indodaya telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, serta lokasi areal IUPH/PBPH PT Nadila Indodaya
telah sesuai dengan peruntukan fungsi kawasan yakni
Hutan Produksi Tetap (HP).

b.

Bukti pemenuhan kewajiban
Iuran Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu (IIUPHHK).

Memenuhi

PT Nadila Indodaya sebagai pemegang IUPH/PBPH di
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur telah
melunasi kewajiban pembayaran IIUPH sesuai SPP Iuran
Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH).

Not
Penggunaan kawasan yang
Dalam areal IUPHHK-HA PT Nadila Indodaya tidak
sah di luar kegiatan IUPHHK
Applicable terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan
(jika ada).
IUPHHK.
P.2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.
c.

K.2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang
berwenang.
2.1.1.

RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.
Memenuhi Tersedia lengkap dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,
IHMB Periode 2021 – 2030 yang telah disahkan melalui
RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
lampirannya yang telah
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Nomor : SK.7940/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021
tanggal 14 Desember 2021.
Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2021
yang disahkan secara self approval melalui Keputusan
Direktur Utama PT Nadila Indodaya Nomor : 002/DIR ANID/Kpts/RKT/SMD/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.
Tersedia lengkap dokumen RKTPH Tahun 2022 yang
dibuat melalui aplikasi Sicakap milik Menlhk dan telah
disahkan secara self approval berdasarkan Keputusan
Direktur Utama PT Nadila Indodaya Nomor : 077/DIRA/NID/SMD/Kpts/RKT/XII/2021 tanggal Tanggal 28
Desember 2021.
Hasil telaah dokumen Revisi RKTUPHHK-HA Tahun 2021
dan RKTPH Tahun 2022 beserta lampirannya,
menunjukkan bahwa dokumen tersebut disusun
berdasarkan dokumen revisi RKUPHHK-HA yang telah
disahkan dan kelengkapan serta keabsahannya telah
terpenuhi.

b. Peta areal yang tidak boleh

Memenuhi

PT Nadila Indodaya telah memiliki peta yang
menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang (peta
kerja Revisi RKTUPHHK-HA Tahun 2021) yang dibuat
dengan prosedur yang benar, dan keberadaan areal
tersebut berupa Perlindungan Karst terbukti di lapangan
dan lokasinya sesuai dengan peta yang disahkan.

c. Penandaan lokasi blok

Memenuhi

PT Nadila Indodaya memiliki Peta Kerja RKTUPHHK-HA
Tahun 2021 dan RKTPH Tahun 2022 yang disahkan secara
self approval oleh Direktur Utama, dan terdapat/dibubuhi
stempel/cap basah; serta
posisi/lokasi blok/petak
tebangan di lapangan sudah sesuai dengan peta yang
disahkan, dan bukti-bukti penandaan blok/petak di
lapangan terlihat jelas.

ditebang pada RKT/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di lapangan.

tebangan/ blok RKT/petak RTT
yang jelas di peta dan terbukti
di lapangan.

K.2.2. Adanya rencana kerja yang sah.
2.2.1.
a.

Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa
dalam proses) dengan
lampiran-lampirannya.

Memenuhi

PT Nadila Indodaya telah memiliki dokumen lengkap
dengan lampiran Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB
Periode 2021 – 2030 dan telah disahkan melalui
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK.7940/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021
tanggal 14 Desember 2021 yang disusun melalui proses
dan pengesahannya telah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan keabsahannya
dipenuhi seluruhnya.

Not
Kesesuaian lokasi dan volume
PT Nadila Indodaya telah memperoleh Izin Usaha
pemanfaatan kayu hutan
Applicable Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
alam pada areal penyiapan
(IUPHHK-HA). Seluruh areal PT Nadila Indodaya
lahan yang diizinkan untuk
diperuntukan sebagai IUPHHK-HA sehingga tidak terdapat
pembangunan hutan
pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan
tanaman industri.
lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P.3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
b.

K.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.

Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.
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Memenuhi

Dokumen LHP RKTUPHHK-HA PT Nadila Indodaya periode
bulan Januari 2021 s.d. Desember 2021 yang diterbitkan
dan disahkan oleh petugas pengesah LHP sesuai dengan
kewenangannya. Dokumen LHP tersedia lengkap dan
absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang
berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selama periode Januari 2021 s/d Desember 2021 PT
Nadila Indodaya telah membuat LHP sejumlah 2.702
batang dengan volume 13.547,59 m3. Pengecekan
volume, jenis dan jumlah batang antara dokumen LHP
dengan buku ukur hasilnya sesuai.
Uji Petik Kesesuaian fisik kayu dengan LHP dilapangan
tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pada saat dilakukan
observasi lapangan tidak terdapat stock kayu baik di TPK
Hutan maupun di TPK Antara.
Uji nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di
lapangan dilakukan secara acak terhadap tunggak kayu
yang berada di areal kerja tebangan RKTUPHHK-HA
Tahun 2021 dan hasilnya nomor batang pada LHP dapat
ditemukan di lapangan.

3.1.2.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
Memenuhi Pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara
Kelolokan yang diangkut menggunakan logging truck telah
dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.
Pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke Industri maupun
dari TPK Antara – Menuju Industri atau tujuan pengiriman
kayu lainnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.
Persediaan kayu yang berada di TPK Hutan, TPK Antara
sesuai dengan LHP telah tercantum dalam dokumen
laporan mutasi kayu bulat (LMKB) sesuai dengan
penambahan dan pengeluaran berdasarkan dokumen
angkutan SKSHHK.

Surat keterangan sahnya hasil
hutan dan lampirannya dari:
• TPK hutan ke TPK Antara,
• TPK hutan ke industri primer
dan/atau penampung kayu
terdaftar,
• TPK Antara ke industri primer
hasil hutan dan/atau
penampung kayu terdaftar.

Seluruh dokumen SKSHHK yang telah diterbitkan adalah
absah dan proses pengisian serta penerbitan dokumen
telah sesuai dengan ketentuan.
3.1.3.
a.

Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.

Tanda-tanda PUHH/ barcode
pada kayu dari pemegang
IUPHHK-HA bisa dilacak
balak.

Memenuhi

PT Nadila Indodaya dalam penatausahaan hasil hutan
telah menerapkan Sistem Informasi PUHH secara Online.
Hasil
observasi
lapangan
penandaan
terhadap
identitas/Tanda-Tanda PUHH
pada dokumen kayu
(SKSHHK) terdapat tanda Label ID-Barcode dan identitas
yang melekat pada tunggak berupa label ID-Barcode.
Tanda-Tanda PUHH/Barcode yang terdapat pada
dokumen angkutan kayu (SKSHHK) telah sesuai dengan
dokumen LHP, dan dapat ditelusuri hingga ke tunggaknya.
Dengan demikian PT Nadila Indodaya telah melaksanakan
sistem penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH
dengan menerapkan ID-barcode pada setiap kayu
bulat/log secara konsisten sehingga penelusuran kayu
mudah dilakukan.
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Memenuhi

PT Nadila Indodaya telah melaksanakan sistem
penatausahaan kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan
menerapkan ID-barcode pada setiap kayu bulat/ tunggak
kayu bulat secara konsisten sehingga penelusuran kayu
mudah dilakukan hingga ke petak tebangan.

Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.

Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar
Hasil Hutan (DHH) untuk hutan
alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan
tanaman.

Memenuhi

Terdapat Dokumen angkutan kayu yaitu Surat
Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang lengkap
sesuai dengan pergerakan kayu dan dokumen SKSHHK
telah disahkan oleh petugas yang berwenang sesuai
dengan legalitas petugas penerbit dan pemeriksa kayu PT
Nadila Indodaya. Serta Tersedia dokumen Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) oleh Petugas Penerima dan
Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB).

K.3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
3.2.1.
a.

Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH).

Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau
PSDH telah diterbitkan

Memenuhi

Terdapat dokumen SPP tagihan PSDH dan DR Simponi
yang telah diterbitkan selama periode Januari 2021 s/d
Desember 2021. Rincian pembuatan tagihan dan
kewajiban
pembayaran
PSDH
sebesar
Rp.
1.090.367.150,00 dan Jumlah kewajiban pembayaran DR
sebesar US$. 222.303,95 telah sesuai dengan Jumlah
volume kayu yang di LHP sebesar 13.547,59 m3
Seluruh kayu yang sudah di LHP-kan sudah diterbitkan
bukti pembuatan tagihan PSDH DR SIMPONI dan telah
dibayar lunas.

b.

Bukti Setor DR dan/atau
PSDH.

Memenuhi

PT Nadila Indodaya telah melunasi pembayaran PSDH DR
sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam SPP PSDH
dan DR yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI, yakni masing-masing sebesar
PSDH sebesar Rp. 1.090.367.150,00 dan DR sebesar
US$. 222.303,95

c.

Kesesuaian tarif DR dan
PSDH atas kayu hutan alam
(termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk
pembangunan hutan
tanaman) dan kesesuaian
tarif PSDH untuk kayu hutan
tanaman.

Memenuhi

PT Nadila Indodaya membayar PSDH dan DR untuk
periode Januari 2021 s/d Desember 2021, telah sesuai
dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan
tarif.
Jumlah
pembayaran
PSDH
sebesar
Rp.
1.090.367.150,00 dan Jumlah pembayaran DR sebesar
US$. 222.303,95.

K.3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.
3.3.1.

Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar
Pulau Terdaftar (PKAPT).

Dokumen PKAPT

3.3.2.

Not
Applicable

Dengan dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
68/MPP/KEP/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar
Pulau sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018

Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki
izin yang sah.
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Memenuhi

PT Nadila Indodaya telah melakukan pengiriman kayu
bulat ketujuan industry selama periode Januari 2021 s.d.
Desember 2021 dengan kapal yang telah dilengkapi
dokumen Surat Persetujuan Berlayar yang memuat
keterangan Berbendera Kebangsaan Indonesia.

K.3.4.

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.

3.4.1.

Implementasi Tanda V-Legal.

Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan

Nomor Dokumen

Memenuhi

PT Nadila Indodaya telah membubuhkan tanda/logo VLegal yang bersatu dengan label ID Barcode serta pada
dokumen angkutan SKSHHK, pada bagian bawah logo VLegal tertera identitas : GMP/2017/10001 LPPHPL-022IDN. Penggunaan logo V-Legal tersebut telah sesuai
dengan Surat Perjanjian penggunaan Tanda V-Legal
No.006/GMP/TND/2017.
Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

P.4.

K.4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/
Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen
lingkungan tersebut.
4.1.1.

Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku
meliputi seluruh areal kerjanya.
Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/
Memenuhi PT NADILA INDODAYA telah memiliki Dokumen ANDAL
telah dilengkapi dengan dokumen Rencana Pengelolaan
RKL-RPL.
Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKLRPL). Dokumen ANDAL dan RKL-RPL telah mendapat
persetujuan berdasarkan Surat Bupati Kutai Timur Nomor
: 051/413/660.1/BUP-KUTIM/IX/2003 Tanggal 13 Agustus
2003 Perihal Persetujuan Andal, RKL dan RPL Rencana
Kegiatan IUPHHK PT Borneo Karya Indah Mandiri.
Proses penyusunan dokumen pada saat itu sudah
mengacu kepada keputusan Sekretaris Jenderal/Ketua
Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan
Perkebunan No. 115/Kpts/II-DAR/2000 Tentang Pedoman
Teknis Penyusunan Dokumen AMDA, UKL, UPL kegiatan
pengusahaan hutan serta Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup No. 09 Tahun
2000 Tentang pedoman Penyusunan Aanalisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup

4.1.2.

Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk
mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

a.

Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

PT Nadila Indodaya telah memiliki dokumen RKL dan RPL
yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL yang
telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Bupati
Kutai Timur Nomor: 125/660.2/Bup.Kutim/III/2004,
tanggal 15 Maret 2004.

b.

Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan pemantauan
dampak penting aspek fisikkimia, biologi dan sosial.

Memenuhi

PT Nadila Indodaya telah melaksanakan kegiatan
pengelolaan dan pemantauan dampak penting dalam
Areal PBPH yang dibuktikan dengan adanya laporan
RKL/RPL semester I dan II Tahun 2021, Laporan
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
semester I dan Semester II Tahun 2021 telah disampaikan
kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan
Timur yang dibutikan dengan adanya tanda terima
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penyerahan laporan RKL-RPL tanggal 18 Agustus 2021
dan tanggal 13 Januari 2022
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

P.5.

K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
5.1.1.

Prosedur dan Implementasi K3.

a.

Pedoman/prosedur K3

Memenuhi

b.

Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

c.

Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

PT Nadila Indodaya memiliki pedoman/prosedur K3 dan
dalam implementasi pelaksanaan kegiatan K3, PT Nadila
Indodaya telah mengangkat petugas yang bertanggung
jawab terhadap K3 berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Utama Nomor : 010/DIR-PT.NID/III/2019 tanggal 01
Maret 2019 tentang Pengangkatan Health & Safety
Environment Coordinator (HSE Coordinator) Atas Nama
Abdul Khadir Bethan.
PT Nadila Indodaya telah konsisten menyediakan peralatan
K3 sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi baik dan tidak
kadaluarsa, seperti: APD bagi karyawan, Alat Pemadam
Api Ringan (APAR) dan Mobil Damkar, serta fasilitas
kesehatan dan persediaan obat-obatan yang memadai.
Di sekitar Site Manubar dan Site Mandu dan areal kerja
PT Nadila Indodaya terdapat rambu-rambu/himbauan K3,
serta di sepanjang jalan angkutan terdapat rambu-rambu
jalan.
Karyawan PT Nadila Indodaya telah secara dispilin
menerapkan
penggunaan
APD
sesuai
dengan
kebutuhan/tingkat resiko bahaya seperti helm, sepatu
safety, rompi safety, dsb.
Pada setiap kendaraan operasional PT Nadila Indodaya
terdapat radio komunikasi/SSB/HT sebagai sarana
komunikasi vital bagi pengendara dan operator alat,
dimana salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui
keberadaan kendaraan lain dan kondisi jalan angkutan
agar terhindar dari kondisi-kondisi yang tidak diinginkan
seperti kecelakaan atau terjebak di jalan angkutan.
PT Nadila Indodaya memiliki laporan kecelakaan kerja
yang dibuat setiap bulan, dimana selama periode audit
bulan Januari 2021 s.d. 19 Januari 2022 tidak terdapat
kecelakaan kerja/nihil. Pada catatan/laporan tersebut
terdapat kolom upaya penanganan kecelakaan yang
didasarkan pada prosedur K3 PT Nadila Indodaya dan
kolom upaya pencegahan untuk menekan tingkat
kecelakaan kerja.
Upaya pencegahan kecelakaan kerja yang telah dilakukan
diantaranya adalah dengan penyediaan APD bagi
karyawan, pemasangan rambu-rambu K3, dan menjaga
kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui
kendaraan operasional.

K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
5.2.1.

Kebebasan berserikat bagi pekerja.

Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (Auditee) yang
membolehkan untuk membentuk

Memenuhi

PT Nadila Indodaya belum memiliki serikat pekerja, namun
demikian pihak perusahaan memberikan kebebasan
kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam
kegiatan serikat pekerja, sebagaimana dituangkan dalam
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Surat Pernyataan Direksi PT Nadila Indodaya yang
ditandatangani oleh Direktur (Mukarramah). Hasil
wawancara dengan Sdr. Taufikurochman (Manager Camp
PT Nadila Indodaya) menegaskan bahwa di lingkungan PT
Nadila Indodaya belum memiliki serikat pekerja, namun
demikian terdapat pernyataan tertulis dari Direktur PT
Nadila Indodaya yang membolehkan karyawan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
dimaksud.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau
PP

5.2.3.

Nomor Dokumen

Memenuhi

PT Nadila Indodaya memiliki Peraturan Perusahaan (PP)
yang telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : KEP.560/2726/B.PHI & JAMSOSTEK/2019
Tanggal 23 September 2019, mulai berlaku terhitung
tanggal 19 September 2019 s/d 18 September 2021 dan
telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan
Perusahaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 66/PSKP/BPHI &
JSTK/2019. Peraturan Perusahaan (PP) yang telah habis
masa berlakunya ini, PT Nadila Indodaya telah membuat
dan mengajukan perpanjangan PP ke instansi terkait
(masih dalam proses pengesahan oleh instansi yang
berwenang).

Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Pekerja yang masih di bawah
umur

Memenuhi

PT Nadila Indodaya tidak mempekerjakan tenaga kerja
yang masih di bawah umur. Karyawan yang berusia
termuda (usia 19 th 8 bln) yaitu a.n. Zidan Maulana
Abimanyu, tanggal lahir 27 Mei 2002 (sesuai KTP dengan
NIK 3304062705020001), Jabatan Admin Planing dan
Pembinaan. PT Nadila Indodaya memiliki komitmen untuk
tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur
sebagaimana tertuang dalam kebijakan perusahaan serta
ditegaskan bahwa penerimaan karyawan yang dilakukan
oleh PT Nadila Indodaya tetap mengacu kepada peraturan
yang berlaku.
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SERTIFIKAT

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
NOMOR : LASER/PHPL-NID/14
Diberikan Kepada :

PT NADILA INDODAYA
Jenis Serti ikat: Satu Lokasi
Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 88 Samarinda, Kalimantan Timur
SK.503/Menhut-II/2006 tanggal 06 Nopember 2006 jo. SK.414/MenLHK/Setjen/HPL.0/7/2021 tanggal 23 Juli 2021
Lokasi Areal : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

telah MEMENUHI Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
sesuai dengan :
Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Veri ikasi Legalitas Kayu,
Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt
Lampiran 1.1 (PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL)

Lampiran 1.2 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA)
Predikat “BAIK”

Tanggal terbit : 11 Februari 2022

Berlaku sampai : 10 Februari 2028
Ir. Isbat, M.Si, IPU
Direktur Utama

PT. LAMBODJA SERTIFIKASI Jl. Teratai VIII No. 1 Taman Yasmin Sektor II, Bogor - Jawa Barat Telp : 0251-8576940 Website : www.lambodjasertiﬁkasi.com

