LASER-312-00

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN SERTIFIKASI AWAL
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PADA IUPHHK-HT PT HUTAN MAHLIGAI
KABUPATEN KUTAI BARAT, 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 Sertifikasi Awal Penilaian Kinerja Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT :
Nama Pemegang Izin
Nomor dan Tanggal SK
Lokasi Izin
Luas
Alamat Kantor

:
:
:
:
:

PT Hutan Mahligai
SK Menhut Nomor 47/MENHUT-II/2006, tanggal 06 Maret 2006
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
± 11.275 Ha
Kantor Pusat

: Jl.Limburan RT. 22 Kelurahan Loakulu Kota
Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Kantor Cabang

: Jl. Ade Irma Suryani No.3, RT 07 RW 00,
Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai
Pinang, Kota Samarinda, KalimantanTimur
: Gedung South Quarter Tower A, Lt. 11 Unit
C
Jl. R.A. Kartini Kav. 8 RT 10 RW 04 Cilandak
Barat, Jakarta

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2022 bahwa PT Hutan
Mahligai ditetapkan “LULUS” dengan predikat “SEDANG” 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 1.3 (Standar
Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT), 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, 31 Maret 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 SERTIFIKASI AWAL KINERJA PHPL
PADA IUPHHK-HT/PBPH PT HUTAN MAHLIGAI
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. Deni A. Novendi (Ketua Tim/Auditor Produksi)
2. Mashari, S. Hut (Auditor Prasyarat)
3. Ir. Marthen Edy (Auditor Ekologi)
4. Ir. Tatang Eko Mursiadi (Auditor Sosial)
5. Ir. Amril Abuzar (Auditor VLK Hutan)

g. Pengambil Keputusan

: Ir. Isbat, M.Si, IPU

2. IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin

: PT HUTAN MAHLIGAI

b. Nomor & Tanggal SK

: SK Menhut Nomor 47/Menhut-II/2006 tanggal 6 Maret 2006

c. Luas dan Lokasi

: ± 11.275 Ha, berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi
Kalimantan Timur

d. Alamat Kantor Perusahaan
Kantor Pusat

: Jl.Limburan RT. 22 Kelurahan Loakulu Kota Kecamatan
Loakulu Kab. Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Kantor Cabang

: • Jl. Ade Irma Suryani No.3, RT 07 RW 00, Kelurahan
Sungai Pinang Dalam, Kec. Sungai Pinang, Kota
Samarinda, Kalimantan Timur
• Gedung South Quarter Tower A, Lt. 11 Unit C, Jl. R.A.
Kartini Kav. 8 RT 10 RW 04 Cilandak Barat, Jakarta

e. Nomor Telp/Fax/E-mail

: Telp : 021-22722125

f. Pengurus

: Ir. Pudja Satata
Ir. H. Koesnoto Partomihardjo, MM
Kim Jeong Joo
Tae Young Hong
Gongkyu Suh
Seoung Soo Park
Gun Hwan Lee
Ir. Sri Wahyuliana
Ir. Muhammad Bashori

(Komisaris Utama)
(Komisaris)
(Komisaris)
(Komisaris)
(Komisaris)
(Direktur Utama)
(Direktur)
(Direktur)
(Direktur)
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RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL

Nomor Dokumen

:

LASER-317b-00

Tanggal Terbit

:

16-1-2017

3. RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Koordinasi dengan
Instansi Kehutanan

Waktu dan Tempat
Kamis, 24/02/2022

Konsultasi Publik

Jum’at, 25/02/2022

Kantor Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur dan
BPHP Wilayah XI Samarinda

Base Camp Anan Jaya

Pertemuan Pembukaan

Jum’at, 25/02/2022
Base Camp Anan Jaya

Verifikasi Dokumen dan
Observasi lapangan

Sabtu – Rabu,
26/02 - 02/03/2022
Base Camp Anan jaya / Areal
kerja PT Hutan Mahligai

Pertemuan Penutupan

Kamis, 03/03/2022
Base Camp PT Hutan Mahligai
Indah Mandiri

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 Sertifikasi awal 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 Hutan Mahligai
Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah
dilakukan sebagai berikut:
1. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan
kegiatan Audit Sertifikasi Awal Kinerja PHPL,
disampaikan oleh ketua tim auditor.
2. Pemaparan mengenai mekanisme dan sistem
yang digunakan dalam kegiatan Audit Sertifikasi
Awal Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim
dan masing-masing auditor.
3. Penjelasan pemahaman dan pelaksanaan K3,
sarana
pelaksanaan
penilaian,
personel
pendamping, bahasa yang digunakan, dan arus
komunikasi
4. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT Hutan
Mahliga membuat agenda dan jadwal mobilisasi
kegiatan verifikasi dokumen dan observasi
lapangan.
Melakukan verifikasi dokumen dan observasi
lapangan, serta klarifikasi melalui wawancara dengan
Auditee sesuai dengan ruang lingkup; pedoman dan
standar audit mengacu kepada Lampiran 1.1, 1.3
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,
Pihak Manajemen PT Hutan Mahligai, dan dan
personel kunci dari masing-masing bidang terkait.
Dalam pertemuan penutupan ini hal-hal yang telah
dilakukan sebagaiberikut:
1. Pemaparan hasil kegiatan Audit Sertifikasi Awal
Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masingmasing Auditor.
2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas
temuan-temuan dalam penilaian ini.
3. Tanya jawab terhadap hasil kegiatan Audit
Sertifikasi Awal Kinerja PHPL, antara tim Auditor
dengan tim Manajemen PT Hutan Mahligai.
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RINGKASAN HASIL
PENILAIAN KINERJA PHPL

Tahapan

Rapat Pengambilan
Keputusan

Waktu dan Tempat

Kamis, 24/03/2022
Via Zoom Meeting
• PK : Kantor PT Lambodja
Sertifikasi
• Auditor: Domisili masingmasing

Nomor Dokumen
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LASER-317b-00

Tanggal Terbit

:

16-1-2017

Ringkasan Catatan
4. Pihak Manajemen PT Hutan Mahligai memahami
hasil kegiatan Audit Sertifikasi Awal Kinerja PHPL
yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.
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 Sertifikas Awal Kinerja
PHPL yang disampaikan oleh masing-masing
Auditor.
2. Tanya jawab / diskusi terhadap hasil Sertifikasi
Awal Kinerja PHPL, antara tim Auditor dengan
Pengambil Keputusan.
3. Koreksi terhadap hasil Sertifikasi Kinerja PHPL
sesuai arahan Pengambil Keputusan.
Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil
Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan nilai
akhir hasil kegiatan Audit Sertifikasi Awal Kinerja
PHPL pada IUPHHK-HT/PBPH PT Hutan Mahligai
adalah LULUS dengan predikat SEDANG dan hasil
VLK disimpulkan MEMENUHI. Dengan demikian,
Sertifikat PHPL (S-PHPL) PT Hutan Mahligai dapat
DITERBITKAN.
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4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER

NILAI*

RINGKASAN JUSTIFIKASI

A.

PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HTI

1.

Kriteria Prasyarat

1.1.

Kepastian kawasan pemegang IUPHHK-HTI

1.1.1. Ketersediaan dokumen legal
dan administrasi tata batas
(PP / SK IUPHHK-HTI,
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).

Sedang

Dokumen legal administrasi perizinan perusahaan dan
dokumen legalitas operasional pengelolaan hutan serta
dilengkapi dengan peta-peta pengelolaan hutan PT Hutan
Mahligai telah tersedia, tetapi dokumen administrasi tata
batas PT Hutan Mahligai di kantor lapangan tidak lengkap.
Pada saat ini baru tersedia dokumen Laporan Penataan Batas
Sendiri Areal Kerja HPH/IUPHHK PT Timber Dana yang
berbatasan dengan PT Hutan Mahligai tahun 2005,
sedangkan dokumen Rencana/Pedoman Penataan Batas
Rekonstruksi Batas dan Instruksi Kerja Rekonstruksi Penataan
Batas Areal Kerja antara PT Hutan Mahligai belum tersedia.

1.1.2. Realisasi tata batas dan
legitimasinya (BATB)

Sedang

Batas persekutuan PT Hutan Mahligai dengan PT Timber Dana
telah ditata batas oleh PT Timber Dana (Perusahaan Induk PT
Hutan Mahligai) berdasarkan Laporan TBT Nomor 01/2005,
sedangkan batas APL telah ditata batas oleh BPKH Wilayah IV
Samarinda tahun 2014, dengan total panjang batas
sepanjang 51,03 Km. Berdasarkan hasil observasi di
lapangan, ditemukan tanda-tanda batas berupa pal/patok,
jalur rintisan pada lokasi yang berbatasan dengan batas areal
PT Timber Dana, dan pada lokasi yang berbatasan dengan
batas APL. Kegiatan rekonstruksi tata batas areal PT Hutan
Mahligai akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini sejak bulan
Maret 2022 Triwulan I sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Pernyataan Direktur PT Hutan Mahligai Nomor 019/HMSMD/03.2022 tanggal 1 Maret 2022, dan telah mengajukan
permohonan persetujuan dan pembuatan Instruksi kerja
rekonstruksi tata batas areal kerja antara PT HM dengan PT
Timber Dana, dengan lampiran trayek H0...1-2-3...H22
kepada Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda

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

Sedang

Berdasarkan hasil Konsultasi Publik tanggal 25 Februari 2022
diketahui selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah ada
konflik dengan masyarakat. Namun demikian di dalam areal
kerja PT Hutan Mahligai terdapat lahan peladangan
masyarakat seluas ± 14,1 Ha. Selain itu, berdasarkan
wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Desa Anan Jaya,
diketahui sampai dengan saat ini masyarakat belum
mengetahui batas-batas areal kerja PT HM. Kondisi demikian
berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat.
Terdapat upaya yang dilakukan oleh PT Hutan Mahligai terkait
penanganan peladangan di dalam areal kerja PT Hutan
Mahligai meliputi identifikasi dan inventarisasi peladangan,
monitoring peladang, pekebun dan usaha di areal kerja PT
Hutan Mahligai, dan melakukan patroli perlindungan dan
pengamanan hutan di areal kerja PT Hutan Mahligai.

Baik

Berdasarkan SK IUPHHK-HTI PT Hutan Mahligai, SK Menteri
Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001,
diketahui seluruh areal kerjanya seluas ±11.275 Ha
seluruhnya termasuk dalam fungsi Hutan Produksi Tetap
(HP). Pada tahun 2014 terdapat perubahan fungsi kawasan
hutan pada areal kerja PT Hutan Mahligai meliputi perubahan

1.1.4. Tindakan pemegang izin
dalam hal terdapat
perubahan fungsi kawasan
(Apabila tidak ada perubahan
fungsi maka verifier ini
menjadi Not Aplicable)
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pada fungsi Hutan produksi tetap (HP) menjadi seluas
±10.446 Ha dan menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas
±829 Ha berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi
Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara (Lampiran
SK Menhut No. SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus
2014).
Dengan berakhirnya jangka waktu dokumen
RKUPHHK-HTI periode tahun 2010-2019, dan adanya
perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT Hutan
Mahligai, maka PT Hutan Mahligai telah mengajukan Usulan
RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun
2020-2029, dan telah mendapat persetujuan berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6600/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 3 Desember 2020

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 penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
tanpa izin di areal kerja PT Hutan Mahligai berupa ladang
masyarakat yang masih aktif berupa ladang padi. Terdapat
bukti upaya pemegang izin untuk mendata, menginventarisir
penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa
peladangan masyarakat dan melakukan patroli pengamanan
dan perlindungan hutan, tetapi belum melaporkan kepada
instansi kehutanan dan terkait lainnya.

1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial
kawasan di areal IUPHHK

Baik

Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan oleh
masyarakat ladang masyarakat seluas ± 14,1 Ha di dalam
areal kerja PT Hutan Mahligai. Penguasaan areal kerja oleh
PT Hutan Mahligai dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan
pengusahaan hutan seluas ± 11.260,9 Ha atau 99,87% dari
luas ± 11.275 Ha oleh PT Hutan Mahligai sesuai dengan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.47/Menhut-II/2006
tanggal 6 November 2006

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

Sedang

Dokumen visi dan misi PT Hutan Mahligai telah tersedia dan
legal sudah sesuai dengan kerangka PHPL. Sosialisasi visi misi
PT Hutan Mahligai sudah disampaikan kepada masyarakat,
tetapi belum disampaikan kepada karyawan internal PT Hutan
Mahligai.

1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan
implementasi PHL

Sedang

Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh
PT Hutan Mahligai baru sebagian terrealisasi sesuai dengan
visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah belum dilakukan
kegiatan rekonstruksi tata batas dengan Unit Manajemen lain
yang berbatasan dan areal penggunaan lain, pencapaian
target produksi yang masih kurang, kegiatan pembangunan
hutan tanaman belum mencapai target yang direncanakan,
penataan batas kawasan lindung baru terrealisasi 77,74%
dari rencana keseluruhan sepanjang 32,7 Km, kegiatan
pengelolaan lingkungan dan kawasan lindung belum
terrealisasi secara keseluruhan diantaranya rencana kegiatan
rehabilitasi pada areal kawasan lindung yang mengalami
gangguan belum direalisasikan, rencana pengelolaan limbah
b3 dan domistik belum maksimal, rencana pemantauan suhu
kelembaban mikro, pemantauan tingkat erosi belum
terrealisasi, program kegiatan kelola sosial yang direncanakan
baru sebagian dapat direalisasikan yaitu pembangunan
penyaluran infrastruktur (pemukiman, sarana peribadatan,
sarana kesehatan).

1.2.

Komitmen pemegang IUPHHK-HTI
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1.2.3. Keberadaan tenaga
profesional bidang kehutanan
(Sarjana Kehutanan dan
Ganis PHPL) sarjana
kehutanan dan tenaga teknis
menengah kehutanan di
lapangan pada setiap bidang
kegiatan/organisasi
pengelolaan hutan sesuai
dokumen perencanaan

Sedang

PT Hutan Mahligai memiliki tenaga profesional sarjana
Kehutanan pada posisi Direktur Operasional, Direktur
Umum/SDM, Manajer Operasional, Kasie Perencanaan dan
Produksi, Kepala Pembibitan dan Kepala Kelola Lingkungan
dan Litbang dan telah memiliki tenaga teknis PHPL pada
bidang kegiatan/organisasi pengelolaan hutan alam sesuai
cakupan bidang Ganis PHPL sebanyak 67% yang dibuktikan
dengan dokumen legalitasnya.

1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM

Sedang

Peningkatan kompetensi SDM PT Hutan Mahligai selama
periode tahun 2017 sd 2021 telah terealisasi 64% atau 14
orang dari 22 orang yang direncanakan sesuai dengan
kebutuhan.

1.2.5. Ketersediaan dokumen
ketenagakerjaan

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki dokumen ketenagakerjaan
meliputi peraturan perusahaan, hubungan ketenagakerjaan,
jaminan sosial tenaga kerja, pengupahan tenaga kerja,
peningkatan kompetensi tenaga kerja tetapi tidak lengkap.
Sampai dengan saat ini belum ada dokumen mekanisme
ketenagakerjaan dan pola jenjang karir tenaga kerja, serta
dokumen wajib lapor ketenagakerjaan tahun 2020 dan tahun
2021.

1.3.

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

1.3.1. Kelengkapan unit kerja
perusahaan dalam kerangka
PHPL

Sedang

PT Hutan Mahligai memiliki Struktur Organisasi yang disahkan
berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor 005/HMSMD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Struktur
Organisasi PT Hutan Mahligai dan lampirannya berupa
Struktur Organisasi PT Hutan Mahligai dan Uraian Tugas dan
Tanggungjawab Pejabat dalam Organisasi. Secara struktural
organisasi pengelolaan hutan tanaman industri PT Hutan
Mahligai belum sesuai dengan kerangka PHPL yang
mencakup pengelolaan kelestarian bidang produksi, bidang
pengelolaan lingkungan/ekologi dan bidang pengelolaan
sosial, dimana dalam struktur organisasi tersebut belum ada
secara khusus bagian kelola sosial.

1.3.2. Keberadaan perangkat
Sistem Informasi Manajemen
dan tenaga pelaksana

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki perangkat sistem informasi
manajemen (SIM) dan perangkat pendukung komunikasi,
tetapi belum ada petugas yang ditunjuk secara khusus
mengelola SIM di PT IHM. Perangkat SIM dan perangkat
komunikasi yang dimiliki oleh PT Hutan Mahligai sampai
dengan bulan Februari 2022 telah tersedia tetapi masih belum
lengkap dan dalam pelaksanaannya belum terintegrasi ke
dalam satu database yang mudah diakses oleh pelaksana
masing-masing bidang.

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

Sedang

Sistem Informasi Manajemen (SIM) milik Kementerian
Lingkungan
Hidup
dan
Kehutanan
yang
telah
diimplementasikan oleh PT Hutan Mahligai baru meliputi
SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, dan SICAKAP, sedangkan
SIPONGI dan SIMPEL belum diterapkan.

1.3.4. Keberadaan SPI /internal
auditor dan efektifitasnya

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki tim SPI berdasarkan SK
Direktur Utama PT Hutan Mahligai No. 005/HM-SMD/X/2020
tanggal 26 Oktober 2020, dan ditetapkan berdasarkan SK
Direktur Utama PT Hutan Mahligai No. SK.001/HM-SMD/
08.21 tanggal 18 Agustus 2021, tetapi belum terdapat Job
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Description dan SOP Pengawasan Internal. Tim SPI telah
menyusun program rencana audit internal untuk pemeriksaan
pelaksanaan RKAP dan RKT tahun 2021 dan tahun 2022,
tetapi belum ada kegiatan pengawasan internal untuk
mengetahui kinerja manajemen operasional dan mengontrol
seluruh tahapan kegiatan pembangunan hutan tanaman
industri PT Hutan Mahligai.
1.3.5. Adanya tindakan pencegahan
dan perbaikan manajemen
berdasarkan hasil monitoring
dan evaluasi
1.4.

Buruk

Tidak ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen
operasional PT Hutan Mahligai berdasarkan hasil monitoring
dan evaluasi yang dilakukan oleh tim SPI.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

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

Sedang

Selama periode 5 tahun beroperasinya PT Hutan Mahligai,
kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak
masyarakat setempat baru disosialisasikan
kepada
masyarakat pada tahun 2021. Dalam pelaksanaan penataan
areal kerjanya pihak PT Hutan Mahligai tidak melibatkan
masyarakat setempat untuk mengetahui informasi awal yang
memadai terkait kepentingan hak-hak masyarakat.

1.4.2. Persetujuan dalam proses
dan pelaksanaan CSR/CD

Sedang

Proses penyusunan program CSR/CD/PMDH dilakukan oleh
pihak PT Hutan Mahligai tanpa melibatkan pihak masyarakat
desa binaan. Selama beroperasinya perusahaan belum
melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa binaan tetapi
beberapa program bantuan CSR/CD/PMDH disalurkan secara
langsung selama tahun 2021.

1.4.3. Persetujuan dalam proses
penetapan kawasan lindung

Sedang

Keberadaan kawasan lindung di areal PT Hutan Mahligai baru
disosialisasikan kepada masyarakat Desa Anan Jaya pada
tahun 2021. Namun demikian berdasarkan observasi di
lapangan diketahui terdapat gangguan berupa pembukaan
lahan untuk peladangan pada lokasi kawasan lindung yaitu di
Kawasan Lindung Sempadan Sungai Renukan dan Sempadan
Sungai Megeq. Hal ini menunjukan baru sebagian masyarakat
desa binaan dan atau desa terdampak yang mengakui
keberadaan kawasan lindung di areal PT Hutan Mahligai.

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 Hutan Mahligai telah menunjukan 2 (dua) dokumen
rencana jangka panjang 10 tahunan, terdiri dari dokumen
RKUPHHK-HT Periode 2010-2019 disetujui Menteri Kehutanan
Nomor SK.51/VI-BPHT/2010 tanggal 2 Juni 2010; dan
RKUPHHK-HT Periode 2020-2029 yang disetujui Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6600/Men LHKPHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 3 Desember 2020.

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

Sedang

Sampai Februari 2022, PT Hutan Mahligai telah
mengimplementasikan 77,74% penataan kawasan lindung
(KPPN, KPSL, dan sempadan sungai) dan 2 (dua) blok RKTPH
dari 4 blok RKTPH kelas kayu bio-energy dan 6 blok kelas
kayu pertukangan

Baik

Observasi lapangan ke blok RKT 2021 dan 2022, serta
kawasan lindung berupa sempadan sungai, KPPN, dan KPSL,
seluruh tanda batas blok RKTPH, dan batas kawasan lindung
dapat ditemukan dengan jelas di lapangan. Tanda batas yang
ditemukan antara lain berupa jalan angkutan, rintisan, cat

2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan
petak / compartemen kerja
sesuai tata ruang RKT (IS 5
%).
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melingkar di pohon, dan patok yang mengidentifikasi nomor
petak

2.2. 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).

Sedang

Di lokasi tersedia Laporan Survey Potensi 1% tertanggal 10
Februari 2020 mewakili seluruh tipe ekosistem (hutan tanah
kering/tanah mineral) di areal kerja PT Hutan Mahligai.
Dokumen tersebut menyajikan salinan tally sheet hasil survey
potensi tegakan per jalur, dan rekapitulasi hasil survey
potensi. Berdasarkan dokumen tersebut tercatat panjang
jalur survey 33.000 meter, luas sampling 84 ha, total potensi
kayu 3.178,08 m3 atau potensi rata-rata 37,01 m3/ha. Jenis
kayu terdiri dari gmelina (279,78 m3) dan sengon (2.932,63
m3). Namun demikian, dokumen tersebut tidak dilengkapi
dengan peta jalur survey

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

Buruk

PT Hutan Mahligai tidak memiliki data hasil pengukuran riap
tegakan/PSP, baik untuk RKUPH periode 2010-2019 maupun
RKUPH periode 2020-2029

2.3. Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur Untuk Menjamin Regenerasi Hutan
2.3.1. Ketersediaan dan
implementasi SOP seluruh
tahapan kegiatan sistem
silvikultur.

Sedang

Di lokasi terdapat 12 dokumen SOP yang mencakup seluruh
tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB namun belum
secara konsisten diimplementasikan

2.3.2. Tingkat kecukupan potensi
tegakan sebelum masak
tebang.

Not
Applicable

Terdapat Laporan Hasil Survey Potensi dengan intensitas 1%
(Februari 2020) yang menunjukan bahwa potensi tegakan
rata-rata hutan tanaman PT Hutan Mahligai hanya 28,36
pohon/hektar dengan volume 37,01 m3/hektar (<
80m3/hektar). Namun demikian, sehubungan disahkannya
RKUPH periode 2020-2029 dimana terdapat perubahan
kebijakan PT Hutan Mahligai untuk redisain hutan
tanamannya dari kayu pertukangan (daur 6 tahun) menjadi
kayu bio-energy (daur 4 tahun), maka sediaan tegakan saat
ini tidak dapat dipertimbangkan sebagai jaminan terjadinya
kelestarian pemanenan hasil

2.3.3. Tingkat kecukupan potensi
permudaan.

Buruk

PT Hutan Mahligai tidak dapat menunjukan bukti telah
melakukan penyiapan lahan dan penanaman sebagai tanda
dimulainya redisain sesuai RKUPH 2020-2029 sehingga di
lapangan tidak ditemukan permudaan kayu bio-energy dari
jenis lamtoro dan gamal

Sedang

Register penanaman menunjukan bahwa di dalam areal kerja
PT Hutan Mahligai terdapat 92% tegakan dengan kelas umur
lebih dari 20 tahun (tanaman tahun 1993-2000) yang tersebar
merata dan 8% tanaman tahun 2019 yang terdapat di eks
blok tebangan RKTPH 2018

2.3.4. Struktur Tegakan hutan
tanaman yang menjamin
regenerasi hutan.

2.4. Ketersedian dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan untuk Pemanfaatan Hutan
2.4.1. Ketersediaan prosedur
pemanfaatan / pengelolaan
hutan ramah lingkungan dan
penerapannya.

Sedang

Tersedia SOP#HM/SOP/PRO-07 tentang Reduced Impact
Logging (RIL), namun isinya tidak memasukan komponen
spesifik sesuai dengan karakteristik biofisik setempat, antara
lain menetapkan tipe alat berat yang dapat digunakan,
tatacara menekan terjadinya limbah kayu, dan metode
pemantauan dan pengendalian kerusakan tanah dan air yang
disebabkan oleh operasi pemanenan kayu.
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Berdasarkan data realisasi produksi dari blok tebangan tahun
2018 diperoleh faktor eksploitasi (FE) sebesar 0,53

2.5. Realisasi Penebangan Sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan/ Pemanenan/Pemanfaatan pada Areal
Kerjanya
2.5.1. Keberadaan dokumen
rencana kerja jangka pendek
(RKT) yang disusun
berdasarkan rencana kerja
jangka panjang (RKU) dan
disahkan sesuai peraturan
yang berlaku (Dinas Prov,
self approval).

Sedang

Dalam periode 6 (enam) tahun terakhir, hanya tersedia 3
(tiga) RKTPH yang disahkan, yaitu RKTPH 2018 dan RKTPH
2019 yang mengacu pada RKUPH periode 2010-2019, dan
RKTPH 2021 yang mengacu pada RKUPH periode 2020-2029.

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

Baik

Di lokasi tersedia dokumen RKTPH 2018, RKTPH 2019, dan
RKTPH 2021 dilengkapi dengan peta skala 1 : 50.000 yang
secara jelas menggambarkan areal produksi (areal yang boleh
ditebang), ditanam, dipelihara, dan yang ditetapkan sebagai
kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, dan KPSL)
mengcu pada tata ruang sesuai peta RKUPH 2010-2019 dan
RKUPH 2020-2029

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
pengembangan).

Sedang

Terdapat implementasi peta kerja berupa rintisan, tanda cat,
dan papan informasi pada sebagian blok tebangan (RKT
2018, RKT 2019, dan RKT 2021), petak tebangan, dan
sebagian (77,74%) areal yang ditetapkan sebagai kawasan
lindung (sempadan sungai, KPPN, dan KPSL).

2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis,
dan volume panen dengan
rencana kerja jangka
pendek.

Sedang

Realisasi volumen tebangan total jenis tanaman pokok
sengon dan gmelina 15.103,63 m3 atau hanya 37,35% dari
target volume tahun berjalan, atau 14% dari target volumen
tebangan yang disahkan periode 6 tahun terakhir, sedangkan
realisasi luas 695 ha (65%).

2.6. Tingkat Investasi dan Reinvestasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan,
Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, Serta Peningkatan kemampuan Sumberdaya Manusia
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial.

Sedang

Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan
Keuangan tahun buku 2016-2020 Wajar dalam semua hal
yang material, posisi keuangan dan kinerja keuangan serta
arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi, dan parameter :
Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100-150% atau salah
satunya bernilai < 100%, Rentabilitas : berkisar dari negatif
sampai positif.

2.6.2. Realisasi alokasi dana yang
cukup berdasarkan laporan
penatausahaan keuangan
yang dibuat sesuai dengan
Pedoman Pelaporan
Keuangan Pemanfaatan
Hutan Produksi (yang telah
diaudit oleh akuntan publik).

Buruk

Realisasi alokasi dana pengelolaan hutan tidak mencukupi (<
59%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya
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2.6.3. Realisasi alokasi dana yang
proporsional.

Sedang

Alokasi dana seluruh bidang kegiatan kurang proporsional,
perencanaan (26%), persemaian (36%), pengadaan bibit
(8%), dan penanaman (30%).

2.6.4. Realisasi pendanaan yang
lancar.

Buruk

Terdapat indikasi kuat bahwa realisasi pendanaan untuk
kegiatan teknis kehutanan tidak lancar, antara lain
pelaksanaan sejumlah kegitan sistem silvikultur (penataan
areal kerja, ITSP, pengadaan bibit, dan penanaman) tidak
sesuai dengan tata waktunya

2.6.5. Modal yang Ditanamkan
(kembali) ke Hutan

Sedang

Dalam periode 6 (enam) tahun terakhir, realisasi penanaman
tanaman budidaya oleh PT Hutan Mahligai mencapai 86%,
yaitu 593,65 hektar (86%) dari 695 ha areal bekas tebangan
pada Blok RKTPH 2018.

2.6.6. Realisasi kegiatan fisik
penanaman/pembinaan
hutan

Baik

Telah dijelaskan pada verifier sebelumnya di atas, dalam
periode tahun 2016-2021 PT Hutan Mahligai hanya
melakukan pemanenan pada areal seluas 695 ha blok RKTPH
2018 carry over ke tahun RKTPH 2019. Data evaluasi
pelaksanaan RKTPH 2018 mencatat realisasi penanaman
seluas 593,65 ha (86%).

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 Hutan
Mahligai telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan
berdasarkan hasil observasi lapang menunjukkan kawasan
lindung ada dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal
kawasan lindung dengan dokumen RKU dan sesuai dengan
kondisi biofisiknya. Selanjutnya, untuk menunjang kegiatan
operasional di lapangan, terdapat SK Direktsi tentang
penetapan areal kawasan dilindungi

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 25,42 km (77,74%) dari kewajiban
berdasarkan perkembangan blok RKT selama periode audit
sepanjang 32,7 km

3.1.3. Kondisi penutupan kawasan
dilindungi

Sedang

Berdasarkan hasil penafsiran citra yang ada, diketahui areal
kawasan lindung yang masih berhutan adalah sekitar
1.056 ha (56,95%) dari total luas areal kawasan lindung
sebesar 1.854 ha

Not
Applicable

Berdasarkan dokumen legal yang dimiliki oleh PT. Hutan
Mahligai seperti (a) dokumen AMDAL tahun 1996 yang telah
disetujui telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat
AMDAL sesuai surat Nomor: 133/DJ.V/AMDAL/96 tanggal 8
Juli 1996, (b) dokumen RKUPHHK-HTI PT HM tahun 2010
Periode tahun 2010-2019 yang disahkan berdasarkan SK
Menteri Kehutanan Nomor: SK.51/VI-BPHT/2010 tanggal 2
Juni 2010, dan (c) dokumen RKUPHHK-HTI PT HM tahun
2020 Periode tahun 2020-2029 yang disahkan berdasarkan
SK
Menteri
LHK
Nomor:
SK.6600/MenLHKPHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 3 Desember 2020,
diketahui bahwa di areal konsesi PT. Hutan Mahligai tidak
terdapat jenis tanah gambut. Jenis tanah yang ada di areal
ini berdasarkan sistem klasifikasi Soil Taxonomy (USDA,
1992) anrata lain Typic Paleudults, Vertic Acrisol, Vertic
Hapludalfs, dan Vertic Dystropepts, yang semuanya

3.1.4. Perlindungan dan
pengelolaan ekosistem
gambut (apabila tidak ada
gambut maka verifier ini
menjadi Not Aplicable)
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merupakan tanah mineral dan bukan merupakan tanah
gambut

3.1.5. Pengakuan para pihak
terhadap kawasan lindung

Sedang

Terdapat bukti bahwa pengalokasian Kawasan Lindung di
areal kerja UPHHK-HT PT Hutan Mahligai telah mendapat
persetujuan dari seluruh stakeholder terkait, seperti dari
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat
sekitar. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi lapangan
diketahui bahwa terdapat gangguan berupa ladang/kebun
masyarakat pada sempadan sungai Renukan dan sempadan
Sungai Megeg. Berdasarkan hal ini, maka walaupun sosialisasi
telah dilakukan pada masyarakat sekitar, namun terdapat
gangguan terhadap sebagian areal kawasan lindung yang ada
dan paling tidak terdapat sekelompok masyarakat yang belum
mengakui akan keberadaan kawasan lindung ini, dimana
keadaan ini menjadi beban bagi keberadaan kawasan lindung
yang ada.

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

Sedang

PT Hutan Mahligai baru melakukan dan membuat sebagian
laporan pengelolaan areal kawasan lindung. Laporan yang
masih kurang dan/atau belum ada antara lain (a) Laporan
penanaman rehabilitasi/pengayaan di areal kawasan lindung,
dan (b) Laporan inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna
di areal sempadan sungai.

3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

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

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki sekumpulan prosedur terkait
pengamanan dan perlindungan hutan, walaupun masih
terdapat kekurangan khususnya prosedur terkait penanganan
kebakaran hutan yang belum mengacu ke peraturan yang
berlaku yakni Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016.
Selain itu, terdapat prosedur yang telah tersedia namun
belum ditandatangani dan atau prosedur yang belum tersedia
seperti prosedur terkait kegiatan pencegahan dan
pengendalian hama dan penyakit tanaman

3.2.2. Sarana prasarana
perlindungan gangguan
hutan

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki sarana prasarana
perlindungan hutan khususnya sarana prasarana dalkarhutla,
namun jumlah dan jenisnya masih minimal dan belum sesuai
dengan peraturan yang ada, yakni Permen LHK No. P.32
tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan, namun masih bisa berfungsi untuk kegiatan
dalkarhutla.

3.2.3. SDM Perlindungan hutan

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki SDM perlindungan hutan
yakni satu regu inti dalkarhutla dengan jumlah dan
kompetensi personil tidak memadai.

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

Sedang

PT Hutan Mahligai telah melakukan implementasi kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan melalui beberapa
kegiatan yang bersifat preemtif (sosialisasi), bersifat preventif
(pencegahan), dan bersifat represif (penindakan), walaupun
masih terdapat beberapa kekurangan, seperti (a) belum
melakukan sosialisasi secara langsung terkait perlindungan
dan pengamanan hutan ke desa sekitar hutan, (b) belum
membuat Peta Rawan Kebakaran sbagaimana amanat
Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016, dan (c) belum
membuat Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan dalkarhutla
sebagaimana
amanat
Perdirjen
PPI
No.
P.8/PPI/PKHL/PPI.4/10/2018 tentang pedoman pelaporan
dalkarhutla.
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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 Hutan Mahligai telah memiliki sejumlah prosedur terkait
pengelolaan dan pemantauan terhadap sebagian dampak
terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan,
sebagaimana yang terdapat dalam dokumen perencanaan
dan/atau peraturan yang berlaku. SOP yang belum ada
dan/atau masih kurang sesuai dengan rencana pengelolaan,
rencana pemantauan, dan/atau peraturan yang berlaku,
antara lain: (a) Prosedur terkait pemantauan curah hujan,
(b) Prosedur terkait pemantauan kualitas air, (c) Prosedur
terkait pembuatan jebakan sedimen/sodetan dan penanaman
kakija atau tempat terbuka dengan cover crop/fast growing
sp., dan (d) Beberapa prosedur belum ditandatangani sama
sekali.

3.3.2. Sarana pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air.

Sedang

PT Hutan Mahligai 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 tersedia ijin TPS limbah dari
instansi terkait, (b) belum tersedia bangunan TPS atau
tempat pengumpulan LB3, (c) belum tersedia TPA sampah,
(d) sarana penyediaan tong-tong sampah masih sangat
minim, (e) belum tersedia plot pemantauan erosi tanah, dan
(e) belum tersedia sarana pengukur suhu dan kelembaban.

3.3.3. SDM pengelolaan dan
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki personil untuk kegiatan
pengelolaan dan pemantauan dampak, namun kualifikasi
personil tidak memadai.

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

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki dokumen rencana
pengelolaan dampak yakni RKL (1996), RKU (2010) dan RKU
(2020) dan sudah diimplementasikan sebagian. Kegiatan
yang belum dan/atau masih kurang sebagaimana amanat
dokumen perencanaan antara lain (a) pemadatan jalan dan
pembuatan parit/saluran drainase di kanan kiri jalan baru
dilakukan
pada
titik-titik
tertentu,
(b) berdasarkan
hasilwawancara diketahui pemasangan balok/kayu penahan
tebing jalan baru dibuat pada titik-titik tertentu, (c) belum
membuat jebakan sedimen/sodetan, (d) belum melakukan
penanaman kakija atau tempat terbuka dengan cover crop
atau fast growing sp., dan (e) pengelolaan limbah domestik
dan LB3 belum optimal.

3.3.5. Rencana dan implementasi
pemantauan dampak
terhadap tanah dan air

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki dokumen rencana
pemantauan dampak yakni dokumen RPL PT Hutan Mahligai
tahun 1996, RKU tahun 2010 periode 2010-2019, RKU tahun
2020 periode 2020-2029, dan sudah diimplementasikan
sebagian. Kegiatan yang belum dan/atau masih kurang
antara lain ((a) belum melakukan pemantauan erosi,
(b) belum melakukan pemantauan hama dan penyakit, dan
(c) belum melakukan pemantauan iklim mikro (suhu dan
kelembaban).

3.3.6. Dampak terhadap tanah dan
air

Sedang

Beberapa indikasi dan potensi terjadinya dampak terhadap
tanah dan air akibat kegiatan pemanfaatan hutan yang
dialkukan oleh PT Hutan Mahligai, antara lain: (a) belum
membuat jebakan sedimen/sodetan, dan (b) pengelolaan
limbah domestik dan LB3 belum optimal sehingga berpotensi
mencemari tanah dan air, walaupun demikian terdapat
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beberapa upaya kegiatan pengelolaan dampak yang telah
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 Hutan Mahligai telah memiliki prosedur untuk identifikasi
flora dan fauna dilindungi. Secara umum, prosedur telah
mengacu ke beberapa peraturan yang berlaku, namun belum
merujuk ke IUCN Redlist.

3.4.2. Implementasi kegiatan
identifikasi

Sedang

PT Hutan Mahligai telah melakukan identifikasi flora dan
fauna, namun hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi
belum sepenuhnya dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku seperti PP 7 tahun 1999
dan lampirannya dalam Permen LHK No. P.106 tahun 2018,
tingkat kerawanannya menurut IUCN Redlist, aturan
perdagangannya menurut Appendix CITES, dan sifat
endemiknya

3.5.

Pengelolaan flora untuk:
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. 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

Sedang

PT. Hutan Mahligai telah memiliki prosedur untuk pengelolaan
flora yang dilindungi, yakni SOP Pengelolaan flora dan fauna
dilindungi (No. HM/SOP/EKO-11), tanggal terbit 4-10-2021.
SOP sudah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Hutan
Mahligai. SOP sudah menyajkan pengelolaan flora berbasis
jenis, namun jenis flora tidak sepenuhnya sesuai dengan jenis
flora dilindungi menurut peraturan yang berlaku.

3.5.2. Implementasi kegiatan
pengelolaan flora sesuai
dengan yang direncanakan

Sedang

PT Hutan Mahligai baru melakukan sebagian dari bentukbentuk kegiatan pengelolaan flora dilindungi yang ada dalam
SOP. Kegiatan pengelolaan flora yang masih kurang dan/atau
belum dilaksanakan yakni (a) belum melakukan pembinaan
habitat dapat dilakukan melalui kegiatan penanaman dan
pemeliharaan jenis pohon dilindungi, (b) belum melakukan
tindakan penyelamatan jenis flora yang terancam bahaya
kepunahan yang masih berada di habitatnya melalui
pemeliharaan dan/atau pemindahan ke habitat di lokasi lain
seperti pada lokasi pembibitan atau kebun bibit untuk flora
dilindungi, dan (c) belum melakukan pemeliharaan dan
penyelamatan flora dilindungi diluar kawasan habitatnya
untuk mencegah kepunahan lokal.

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

Sedang

Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT. Hutan
Mahligai dengan menerapkan sistem silvikultur tebang habis
permudaan buatan (THPB) akan menyebabkan luas hutan
alami akan berkurang secara signifikan, yang akan
mengganggu keragaman dan kelimpahan jenis flora yang
terdapat di areal PT. Hutan Mahligai, termasuk jenis-jenis
flora dilindungi. Areal hutan akan berkurang secara signifikan
dan hanya tersisa di areal kawasan lindung, dilain pihak,
kondisi areal kawasan lindung di beberapa tempat mengalami
gangguan dengan kondisi tutupan khususnya di areal
sempadan sungai sebagian besar berupa non hutan. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat gangguan
terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau
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jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang
terdapat di areal pemegang izin, tetapi terdapat upaya-upaya
penanggulangan gangguan yang dilakukan oleh pemegang
izin.

3.6.

Pengelolaan fauna untuk:
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
2. Perindungan terhadap species fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 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. Hutan Mahligai telah memiliki prosedur untuk pengelolaan
fauna yang dilindungi, yakni SOP Pengelolaan flora dan fauna
dilindungi (No. HM/SOP/EKO-11), tanggal terbit 4-10-2021.
SOP sudah ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Hutan
Mahligai. SOP sudah menyajkan pengelolaan fauna berbasis
jenis, namun belum menyajikan semua jenis fauna dilindungi
yang teridentifikasi. Dibutuhkan prosedur dan pelaksanaan
pengelolaan yang spesifik/khusus untuk masing-masing jenis
fauna dilindungi yang teridentifikasi.

3.6.2. Realisasi pelaksanaan
kegiatan pengelolaan fauna
sesuai dengan yang
direncanakan

Sedang

PT Hutan Mahligai baru melakukan sebagian dari bentukbentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang ada dalam
SOP. Kegiatan pengelolaan fauna yang masih kurang
dan/atau belum dilaksanakan, antara lain: (a) belum
melakukan pembinaan habitat dapat dilakukan melalui
kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon pelindung dan
sarang fauna, pohon sumber pakan fauna dan pembuatan
fasilitas air minum, tempat berkubang dan mandi fauna,
(b) belum melakukan tindakan penyelamatan jenis fauna
yang terancam bahaya kepunahan yang masih berada di
habitatnya melalui pemeliharaan dan/atau pemindahan ke
habitat di lokasi lain, dan (c) belum melakukan pemeliharaan
dan penyelamatan fauna diluar kawasan habitatnya untuk
mencegah kepunahan lokal.

3.6.3. Kondisi species fauna
dilindungi dan/atau jarang,
langka dan terancam punah
dan endemik

Sedang

Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT. Hutan
Mahligai dengan menerapkan sistem silvikultur tebang habis
permudaan buatan (THPB) dan dilakukan secara sistematik
akan membuat perubahan struktur dan komposisi vegetasi
yang berbeda dari sebelumnya, membuat daya dukung
tumbuhan dan/atau struktur dan keragaman vegetasi yang
ada menjadi berkurang dan/atau kurang mampu untuk
menjadi solusi sumber kehidupan bagi satwa yang hidup
didalamnya, termasuk jenis-jenis satwa dilindungi, tetapi
walaupun demikian, PT. Hutan Mahligai secara umum telah
melakukan upaya-upaya pengelolaan satwa dalam
penanggulangan gangguan ini. Selanjutnya, berdasarkan
hasil konsultasi publik, diketahui bahwa masyarakat sekitar
masih sering melakukan perburuan satwa dengan
menggunakan perangkap atau jerat di sekitar atau didalam
areal PT. Hutan Mahligai, dan jenis-jenis satwa yang biasa
mereka peroleh antara lain jenis rusa/payau yang termasuk
jenis dilindungi, dan hal ini mengindikasikan bahwa terdapat
gangguan terhadap sebagian jenis fauna dilindungi yang ada
di dalam areal PT Hutan Mahligai, tetapi walaupun demikian,
terdapat upaya-upaya penanggulangan gangguan yang
dilakukan oleh pemegang izin.

4. Kriteria 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 hakhakdasar masyarakat hukum
adatdan / atau masyarakat
setempat, danr Encana
pemanfaatan SDH oleh
pemegang izin

Sedang

PT Hutan Mahligai 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 ANDAL Tahun 1996 ; RKUPHHK- HT
Periode 2010-2019, RKUPHH-HT Periode 2020-2029, RKT
2018, RKT 2019 dan RKT 2021; namun belum tersedia
Laporan dan Identifikasi / Monitoring Pemanfaatan HHBK,
seperti madu, durian, satwa liar (babi hutan) dan ikan.

4.1.2. Tersedia mekanisme
pembuatan batas /
rekonstruksi batas kawasan
secara parsitipatifd an
penyelesaian konflik batas
kawasan

Sedang

PT Hutan Mahligai telah menyusun mekanisme penataan
batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa
dokumen mekanisme Prosedur Penataan Batas Partisipatif
(No. Dok: HM/SOP/SOS-6 Tanggal 4 Oktober 2021) dan
Prosedur Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat (No. Dok:
HM/SOP/SOS-03, Tanggal 4 Oktober 2021). yang telah
disahkan oleh Pimpinan Perusahaan dan penyelesaian konflik
yang diketahui para pihak. Namun pada dokumen tersebut
belum menjelaskan para pihak yang harus mengetahui
tentang penataan batas partisipatif dan penyelesaikan
konflik.

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

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki SOP/Mekanisme terkait
dengan pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat
dan masyarakat setempat yang terkandung dalam dokumen
perencanaan PT Hutan Mahligai antara lain: dokumen
ANDAL/ RPL-RKL, RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI dan
Rencana Operasional kelola Sosial Tahun RKT 2018-2019 dan
2021, tetapi PT Hutan Mahligai belum memiliki SOP Distribusi
Insentif kepada masyarakat dan SOP pemanfataan Hasil
Hutan Bukan Kayu (HHBK)

4.1.4. Terdapat batas yang
memisahkan secara tegas
antara kawasan / areal kerja
unit manajemen dengan
kawasan kehidupan
masyarakat

Sedang

Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas Kawasan
konsensi PT Hutan Mahligai dengan sebagian Kawasan yang
dimiliki masyarakat hukum adat/setempat, sesuai dengan
SOP Penataan Batas Partisipatif (No. Dok: HM/SOP/SOS-06
Tanggal 4 Oktober 2021) dan pihak UM perlu memberikan
tanda-tanda batas lahan milik masyarakat namun
berdasarkan rekaman observasi dilapangan belum semua
kawasan diberi tanda-tanda batas, terutama ladang
masyarakat batas yang ada saat ini berupa batas alam (jalan
dan sungai).

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

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memperoleh 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
HM Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Timber Dana
yang ditandatangani bersama sebagai lampiran Laporan TBT
No : Laporan TBT No : 001/TBT/2005 Tahun 2005. Dan pihak
Masyarakat melalui Berita Acara Sosialisasi Tahun 2021.
Namun ditemukan potensi konflik adanya lahan garapan
masyarakat dengan total luasan 14.1 Ha dan adanya
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peladang/pekebun di areal kawasan lindung pada sempadan
Sungai Renukan pada sempadan Sungai Megeg.

4.2.

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

4.2.1. Ketersediaan dokumen yang
menyangkut tanggung jawab
sosial pemegang izin sesuai
dengan peraturan
perundangan yang relevan /
berlaku

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki dokumen menyangkut
tanggung jawab sosial sesuai dengan peraturan perundangan
yang relevan yang dijabarkan pada dokumen ANDAL PT
Hutan Mahligai, RKUPHHK-HTI, RKT 2018, 2019, 2021,
namun PT Hutan Mahligai belum menyusun SOP/Prosedur
kerjasama kemitraan dengan masyarakat.

4.2.2. Ketersediaan mekanisme
pemenuhan kewajiban sosial
pemegang izin terhadap
masyarakat

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki mekanisme terkait
pemenuhan kewajiban sosial PT HM telah didokumentasikan
berdasarkan tanggung jawab seperti SOP Pengelolaan SDM,
SOP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP
Menghormati Hak-Hak Dasar Masyarakat dan SOP tentang
PMDH (Kelola Sosial) namun PT HM belum memiliki SOP
kerjasama/kemitraan dengan masyarakat adat atau
masyarakat setempat.

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

Sedang

PT HM telah melaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak
dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam
mengelola SDH hal itu dibuktikan dengan adanya Berita Acara
(BA) yang meliputi BA Sosialisasi RKT 2021, Penetapan
Kawasan Lindung di dalam areal PT HM, yang dilengkapi
dengan daftar hadir peserta, foto-foto kegiatan sosialisasi,
namun agenda sosialisasi tidak dilengkapi dengan RO kelola
sosial atau CSR secara spesifik (pertanian menetap,
peningkatan ekonomi, pengembangan sarpras, sosial
budaya, konservasi SDH dan lingkungan).

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

Sedang

PT Hutan Mahligai telah melaksanakan pemenuhan
tanggung jawab sosial kepada masyarakat mengenai hak-hak
dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat
dalam pengelolaan SDH, bantuan tersebut telah diterima di
tanda-tangani dalam bentuk Berita Acara antara lain Bantuan
BBM untuk penerangan masjid Al Anshor di Desa Anan Jaya,
Bantuan perlengkapan protokol kesehatan dalam bentuk
masker, hand sanitizer, desifektan dan Vitamin C & Vit B di
Desa Anan Jaya dan Bantuan Acara Adat untuk Tolak Bala.

4.2.5. Ketersediaan laporan /
dokumen terkait pelaksanaan
tanggung jawabsosial
pemegang izin termasuk
ganti rugi

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki laporan/dokumen terkait
pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin, namun
belum memiliki Lembaga atau struktur organisasi kelola sosial
yang secara khusus yang menangani masalah tanggung
jawab sosial, selama ini pelaksanaannya dijalankan oleh
Bagian Umum dan Logistik.

4.3.

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 Hutan Mahligai memiliki data dan informasi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,
tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH,
namun belum lengkap dengan tidak tersedianya dokumen
tentang Inventarisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti
madu, durian, babi hutan & ikan dan dokumen profil desadesa binaan.

4.3.2. Ketersediaan mekanisme
peningkatan peran serta dan
aktivitas ekonomi masyarakat

Sedang

PT. Hutan Mahligai memiliki mekanisme yang legal mengenai
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
yang berbasis hutan, namun manajemen PT Hutan Mahligai
belum menyusun SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional
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Masyarakat Adat dan Pengelolaan dan Pemantauan Terhadap
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang mengatur
tentang pemanfaatan berkelanjutan dari HHBK yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat

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

Sedang

PT Hutan Mahligai telah merencanakan kegiatan peningkatan
ekonomi masyarakat, seperti tercntum dalam dokumen
ANDAL, RKUPHHK-HT, RKTUPHHK-HT dan Lap Kelola Sosial,
namun belum dilengkapi dengan dokumen Rencana
Operasional Kelola Sosial

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

Sedang

PT Hutan Mahligai telah merealisasikan program kegiatan
peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat
hukum adat dan/atau masyarakat setempat desa
binaan/terdampak (Anan Jaya), meliputi : 1. Pembinaan dan
Pemberdayaan Masyarakat (a). Pembangunan penyaluran
infrastruktur : pemukiman, pendidikan, peribadatan,
kesehatan, sarana olah raga. (b). Peningkatan SDM :
penyuluhan, pelatihan. 2. Pembinaan Kelembagaan
Masyarakat : Kerjasama dgn Koperasi Sekitar Hutan dan
Membangun Kemitraan Usaha, seluruh kegiatan tersebut
telah terealisasi sebesar 14.63 % (< 50%).

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

Sedang

PT. Hutan Mahligai telah merealisasikan pelaksanaan
distribusi manfaat kepada para pihak, seperti telah
melakukan pembayaran PSDH (2018) sebesar Rp.
86.135.580,00; pembayaran PBJS Ketenagakerjaan (Nop
2020 – Feb 2022) sebesar RP. 65.057.253; pembayaran PBJS
Kesehatan (Des 2021 – Feb 2022) sebesar Rp. 5.250.000
namun PT. HM belum melunasi seluruh Pajak Bumi Bangunan
(PBB), dari tahun 2016 sd. 2021 baru dapat merealisasikan
tahun 2017 sebesar RP. 27.405.320.

4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

4.4.1. Tersedianya mekanisme
resolusi konflik

Sedang

PT. Hutan Mahligai telah memiliki SOP Penyelesaian Konflik
Dengan Masyarakat (No. Dok: HM/SOP/SOS-03 tanggal 4
Oktober 2021) guna menyelesaikan konflik yang timbul
dengan para pihak, namun belum dilengkapi dengan Alur
Pemetaan Konflik dan Alur Resolusi Konflik PT. Hutan Maligai
sesuai dengan Peraturan Dirjen PHPL P.5/PHPL/UHP.1/2/
2016.

4.4.2. Tersedia peta konflik

Sedang

Terdapat Peta Konfik dan Laporan Resolusi Konflik Januari
2022, Unsur-unsur peta yang disajikan dalam peta potensi
konflik (Judul peta, Skala peta, Orientasi peta, Sistem
koordinat, Legenda/simbol, Sumber peta), tanggal peta dan
pembuat serta pengesah peta dan unsur-unsur pendukung
dalam peta konflik, pada peladang/pekebun 14.1 Ha, namun
belum menggambarkan areal peladang/pekebun masyarakat
pada kawasan lindung, yaitu sempadan sungai Renukan
pada sempadan Sungai Megeg serta mengakomodir
Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/ 2016
secara maksimal. Laporan pemetaan potensi konflik masih
belum dilengkapi: (1) Pencantuman 5 level hasil analisis
indikator pada legenda peta; (2) Pewarnaan peta belum
dibuat sesuai level potensi konflik.

4.4.3. Adanya kelembagaan
resolusi konflik yang
didukung oleh para pihak

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki Struktur lembaga resolusi
konflik telah mengakomodir keterlibatan satuan fungsi
pelaksana kegiatan lainnya yang ada pada stuktur organisasi
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perusahaan dan telah melibatkan Kepala Desa Anan Jaya,
namun anggaran pendanaan untuk pengelolaan dan
penyelesaian konflik tersebut dijadikan satu dalam alokasi
dana kelola sosial, sebaiknya pendanaan dalam mengelola
konflik dibuat kas tersendiri, sehingga tersedia pendanaan
cukup untuk mengelola konflik

4.4.4. Ketersediaan dokumen
proses penyelesaian konflik
yang pernah terjadi
4.5.

Sedang

PT Hutan Mahligai telah memiliki Dokumen/laporan resolusi
konflik, namun Laporan Resolusi Konflik belum dilaporkan
setiap semester ke Dinas Kehutanan serta ditembuskan ke
BPHP.

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Pemegang izin harus
memperhatikan aspek perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

4.5.1. Adanya hubungan industrial

Sedang

PT Hutan Mahligai telah merealisasikan sebagian besar (78
%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan tertuang
pada dokumen Peraturan Perusahaan, Pernyataan
Kebebasan Berserikat, Pengupahan sesuai UMP yang berlaku,
Pengembangan Kompetensi Karyawan (Diklat), Perjanjian
Kerjasama Perusahaan dengan Karyawan (SPK), BPJS
Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dan Fasilitas di kantor
dan camp yatetapi belum memiliki SOP Jenjang karir.

4.5.2. Adanya rencana dan realisasi
pengembangan kompetensi
tenaga kerja

Sedang

PT Hutan Mahligai pada tahun 2017 sd 2021 telah
merealisasikan rencana pengembangan kompetensi sebesar
64 % atau 14 orang dari 22 orang yang direncanakan sesuai
dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan,
pengembangan kompetensi tersebut meliputi : GANIS PKB,
GANIS Perencanaan Hutan, GANIS Pemanenan Hutan, GANIS
Pengukuran dan Pemetaan, Pelatihan Pembibitan dan
Persemaian, Sosialisasi SIPPUH ONLINE, Sosialisasi SICAKAP,
Sosialisasi SIGANISHUT, Workshop Penyusunan Nota
Kesepakatan Kerjasama Kemitraan

4.5.3. Dokumen standar jenjang
karir dan implementasinya

Sedang

PT Hutan Mahligai memiliki dokumen standar jenjang karir
berupa PP dan Surat Keputusan Direksi PT Hutan mahligai
No.: 024/HM-SMD/04.19 tanggal 1 April 2019, namun belum
memiliki SOP Standar Jenjang Karir dan baru dapat
mengimplementasikan kepada karyawan tetap (Bp.
Ardiansyah dan Bp. Johny Hermansyah), sedangkan 24
tenaga kerja lainnya adalah tenaga kerja tidak tetap.

4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan
kesejahteraan karyawan dan
implementasinya

Sedang

PT Hutan Mahligai telah mengiimplementasikan tunjangan
kesejahteraan karyawan, dokumen bukti-bukti terkait dengan
kesejahteraan karyawan berupa : pembayaran iuran BPJS
ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji dan
fasilitas camp/mess karyawan, namun belum terdapat klinik
karyawan

B.

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN

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 Hutan Mahligai dan peta lampirannya,
serta bukti-bukti kronologis proses perizinan IUPH/PBPH PT
Hutan Mahligai, dapat disimpulkan bahwa SK IUPH/PBPH PT
Hutan Mahligai seluas ± 11.275 Ha adalah lengkap dan
absah, dan proses perizinan IUPH/PBPH PT Hutan Mahligai
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta lokasi
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areal IUPH/PBPH PT Hutan Mahligai telah sesuai dengan
peruntukan fungsi kawasan yakni Hutan Produksi Tetap (HP)
dan APL

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

Memenuhi

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

c. Penggunaan kawasan yang sah
di luar kegiatan IUPHHK (jika
ada).

Not
Applicable

Dalam areal IUPHHK-HTI / PBPH PT Hutan Mahligai tidak
terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan
IUPHHK

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

1. Tersedia lengkap dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2020 –
2029 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6600/
MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2020 tanggal 3 Desember
2020.
2. Tersedia lengkap dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021
yang telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas
Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 522.110.1/
137/Kpts/DK-II/2021 tanggal 9 Juli 2021.
3. PT Hutan Mahligai belum memiliki dokumen RKTPH Tahun
2022 yang dibuat melalui aplikasi Sicakap milik Menlhk
dan belum disahkan secara self approval.
4. Hasil telaah dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2021
beserta lampirannya, menunjukkan bahwa dokumen
tersebut disusun berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI
yang telah disahkan dan kelengkapan serta keabsahannya
telah terpenuhi.

b. Peta areal yang tidak boleh
ditebang pada RKT/Bagan
Kerja/RTT dan bukti
implementasinya di
lapangan.

Memenuhi

PT Hutan Mahligai telah memiliki peta yang menggambarkan
areal yang tidak boleh ditebang (peta kerja Revisi RKTUPHHKHA 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
tebangan/ blok RKT/petak
RTT yang jelas di peta dan
terbukti di lapangan

Memenuhi

PT Hutan Mahligai memiliki Peta Kerja RKTUPHHK-HTI Tahun
2021 yang telah disahkan instansi berwenang, 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.

a. Dokumen RKUPHHK/RPKH,
RKT/Bagan Kerja/ RTT
beserta lampirannya
yang telah disahkan oleh
pejabat yang berwenang,
meliputi :
• Dokumen RKUPHHK/RPKH &
lampirannya yang disusun
berdasar-kan IHMB/risalah
hutan dan dilaksanakan oleh
Ganis PHPL Timber Cruising
dan/atau Canhut.
• Dokumen RKT/RTT yang
disusun berdasarkan
RKU/RPKH dan disahkan oleh
pejabat yang berwenang
atau yang disahkan secara

self approval

• Peta rencana penataan areal
kerja yang dibuat oleh Ganis
PHPL Canhut.

2.2. Adanya rencana kerja yang sah
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku
a. Dokumen Rencana Kerja
Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa
dalam proses) dengan

Memenuhi

PT Hutan Mahligai telah memiliki dokumen lengkap dengan
lampiran RKUPHHK-HTI Periode 2020 – 2029 dan telah
disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
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Kehutanan Nomor : SK.6600/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/
2020 tanggal 3 Desember 2020 yang disusun melalui proses
dan pengesahannya telah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan keabsahannya
dipenuhi seluruhnya.

Not
Applicable

PT Hutan Mahligai sesuai Keputusan Menteri Kehutanan
Republik Indonesia Nomor : SK.47/Menhut-II/2006 tanggal
06 Maret 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Dalam Hutan Tanaman Industri Pada Hutan
Produksi Atas Nama PT Hutan Mahligai Seluas 11.275 Ha di
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Peta
Lampirannya seluruh areal yang diperuntukan sebagai
IUPHHK-HTI saat ini tidak terdapat lagi pemanfaatan kayu
yang berasal dari areal penyiapan lahan yang berasal dari
hutan alam/tumbuh alami (sudah merupakan Daur II).

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
Dokumen LHP yang telah disahkan
oleh pejabat yang berwenang

Not
Applicable

Realisasi RKTUPHHK-HTI PT Hutan Mahligai periode bulan
Januari 2021 s.d. Desember 2021 adalah Nihil; dan
RKTUPHHK-HTI PT Hutan Mahligai Tahun 2022 belum
disahkan secara self approval melalui Sicakap

3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan
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

Not
Applicable

Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 (dua belas
bulan terakhir) tidak terdapat pergerakan/pengangkutan
kayu hasil penebangan oleh PT Hutan Mahligai.

3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA
a Tanda-tanda PUHH/ barcode
pada kayu bulat dari
pemegang
IUPHHK-HA bisa dilacak
balak.

Not
Applicable

PT Hutan Mahligai selama periode Maret 2021 s.d. Februari
2022 (dua belas bulan terakhir) tidak ada realisasi hasil
penebangan.

b Identitas kayu diterapkan
secara konsisten oleh
pemegang izin.

Not
Applicable

PT Hutan Mahligai tidak melaksanakan sistem penatausahaan
kayu melalui aplikasi SIPUHH dengan menerapkan IDbarcode karena tidak ada kegiatan produksi.

3.1.4. 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

Not
Applicable

PT Hutan Mahligai selama periode Maret 2021 s.d. Februari
2022 tidak ada dokumen SKSHHK yang diterbitkan karena
produksi NIHIL

3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH)
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a. Dokumen SPP (Surat Perintah
Pembayaran) DR dan/atau
PSDH telah diterbitkan.

Not
Applicable

Tidak terdapat dokumen SPP tagihan PSDH dan DR Simponi
selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022.

b. Bukti Setor DR dan/atau
PSDH.

Not
Applicable

Selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 tidak ada
realisasi penebangan sehingga tidak terdapat bukti
pembayaran PSDH dan DR.

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.

Not
Applicable

PT Hutan Mahligai selama membayar PSDH dan DR untuk
periode Maret 2021 s.d. Februari 2022 tidak terdapat
pembayaran PSDH dan DR karena produksi NIHIL.

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)

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.

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

Not
Applicable

PT Hutan Mahligai tidak melakukan pengiriman kayu bulat ke
tujuan industri selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022
karena produksi NIHIL

3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan
sesuai ketentuan

Not
Applicable

PT Hutan Mahligai dalam 12 (dua belas) bulan terakhir tidak
melakukan kegiatan produksi (Nihil)

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)) dan 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 / UKLUPL / RKL-RPL

Memenuhi

PT Hutan Mahligai telah memiliki Dokumen AMDAL yang telah
dilengkapi
dengan
dokumen
Rencana
Pengelolaan
Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)
yang proses penyusunannya telah sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Dokumen ANDAL dan RKL-RPL PT Hutan
Mahligai telah mendapat persetujuan Komisi Pusat AMDAL
Departemen Kehutanan dan telah disahkan melalui Surat
Nomor : 133/DJ-VI/AMDAL/1996, tanggal 08 Juli 1996.

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 Hutan Mahligai telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang
disusun mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah
mendapat persetujuan berdasarkan Surat Komisi Pusat
AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 133/DJ-VI/AMDAL/
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1996 tanggal 08 Juli 1996.
Dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau pada tahap
pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi pada
dokumen RKL-RPL telah sesuai dengan arahan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan yang terdapat dalam dokumen
AMDAL PT Hutan Mahligai.

b. Bukti pelaksanaan
pengelolaan dan
pemantauan dampak
penting aspek fisik- kimia,
biologi dan sosial.

Memenuhi

PT Hutan Mahligai telah melaksanakan kegiatan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan (aspek fisik, kimia, biologi, dan
sosial) selama periode Maret 2021 s.d. Februari 2022,
sebagian besar telah sesuai dengan rencana dan dampak
penting yang terjadi di lapangan dengan mengacu kepada
dokumen RKL-RPL PT Hutan Mahligai yang disahkan oleh
pejabat berwenang. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Semester I dan Semester II Tahun
2021 telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Kalimantan Timur yang dibuktikan dengan adanya
tanda terima penyerahan laporan RKL- RPL

5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

PT Hutan Mahligai memiliki pedoman/prosedur K3 dan dalam
implementasi pelaksanaan kegiatan K3, PT Hutan Mahligai
telah mengangkat petugas yang bertanggung jawab terhadap
K3 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor :
004/KEP/HM-SMD/01.20 tanggal 27 Januari 2020 tentang
Penunjukkan Penanggung Jawab K3 PT Hutan Mahligai Atas
Nama Sdr. Ardiansyah.

b. Ketersediaan peralatan K3.

Memenuhi

• PT Hutan Mahligai 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 sekitat lokasi areal kerja PT Hutan Mahligai terdapat
rambu-rambu/himbauan K3, serta di sepanjang jalan
angkutan terdapat rambu-rambu jalan.
• Karyawan PT Hutan Mahligai telah secara dispilin
menerapkan
penggunaan
APD
sesuai
dengan
kebutuhan/tingkat resiko bahaya seperti helm, sepatu
safety, rompi safety, dsb.
• Pada setiap kendaraan operasional PT Hutan Mahligai
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.

c. Catatan kecelakaan kerja.

Memenuhi

PT Hutan Mahligai memiliki laporan kecelakaan kerja yang
dibuat setiap bulan, dimana selama periode audit bulan Maret
2021 s.d. Februari 2022 tidak terdapat kecelakaan kerja/nihil.
Pada catatan/laporan tersebut terdapat kolom upaya
penanganan kecelakaan yang didasarkan pada prosedur K3
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PT Hutan Mahligai 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.

5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang
membolehkan untuk membentuk
atau terlibat dalam kegiatan serikat
pekerja

Memenuhi

PT Hutan Mahligai belum memiliki serikat pekerja, namun
demikian pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada
karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja, sebagaimana dituangkan dalam Surat
Pernyataan Direksi PT Hutan Mahligai yang ditandatangani
oleh Direktur (Ir. Koesnoto PM, MM). Hasil wawancara
dengan Sdr. Ardiansyah (MR PT Hutan Mahligai) menegaskan
bahwa di lingkungan PT Hutan Mahligai belum memiliki
serikat pekerja, namun demikian terdapat pernyataan tertulis
dari Direktur PT Hutan Mahligai yang memberikan kebebasan
tenaga kerja membentuk, mengurus, serta menjadi anggota
dan/atau menjalankan serikat pekerja.

5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
Ketersediaan Dokumen KKB atau
PP

Memenuhi

PT Hutan Mahligai memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang
telah disahkan sesuai Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor :
KEP.560/3295/B.PHI & JAMSOSTEK/2021 Tanggal 28
Desember 2021, mulai berlaku terhitung tanggal 27
Desember 2021 s/d 26 Desember 2023 dan telah dimuat
dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Timur Nomor : 86/PP/BPHI & JSTK/2021.

5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

PT Hutan Mahligai tidak mempekerjakan tenaga kerja yang
masih di bawah umur. Karyawan yang berusia termuda (usia
19 th) yaitu a.n. Rahmat Afandi, tanggal lahir 01 Maret 2003,
Jabatan Crew Perencanaan. PT Hutan Mahligai memiliki
komitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai di bawah
umur sebagaimana tertuang dalam kebijakan perusahaan
serta ditegaskan bahwa penerimaan karyawan yang
dilakukan oleh PT Hutan Mahligai tetap mengacu kepada
peraturan yang berlaku.

Ket : *Nilai PHPL (Baik, Sedang, Buruk)
*Nilai VLK (Memenuhi/Tidak Memenuhi/ Not Applicable)
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SERTIFIKAT

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
NOMOR : LASER/PHPL-HM/16
Diberikan Kepada :

PT HUTAN MAHLIGAI
Jenis Serti ikat: Satu Lokasi
Alamat : Jl. Limburan RT. 22 Kelurahan Loakulu Kota Kecamatan Loakulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 75571
SK.47/MENHUT-II/2006, tanggal 06 Maret 2006
Lokasi Areal : Kabupaten Kutai Barat, 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 1.3 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HT)

Predikat “SEDANG”

Tanggal terbit : 24 Maret 2022

Berlaku sampai : 23 Maret 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

