
 

 

 

RINGKASAN PUBLIK 

 

 

PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC) 

 

 

 

PT. ADINDO HUTANI LESTARI 

PROPINSI KALIMANTAN UTARA 

 

 

 

 

OLEH 

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI 

 

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI) 

2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B 

3. Alamat : Wisma Bakrie 1, 1
st

 floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, 

Jakarta 12920, Indonesia 

4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 29403222 

Fax. +62-21 5210806 

5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur:  Bpk Lontung Simamora 

Manajer Produk:  Bpk Happy Tarumadevyanto 

Manajer Teknis:  Ibu Elisabeth Pardede 

6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management  

7. Tim Audit : Bpk Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Sosial) 

Bpk Achmad Djazuli (Auditor Produksi) 

Bpk Hangga Prihatmaja (Auditor Ekologi)   

8. Tim Keputusan Sertifikasi : XXXXX 

XXXXX 

 

 

 

 

 

  



 

COMPANY IDENTITY  

 

1. Nama of Organisasi/Auditee : PT. ADINDO HUTANI LESTARI 

2. Alamat Perusahaan : Jl. Raja Pandita No. 71A RT. X Malinau Kalimantan 

Utara 

3. Pendirian Perusahaan : Akte Pendirian Perusahaan PT. AHL No. 75 tahun 1995, 

tanggal 11 April 1995 oleh Notaris Djedjem Widjaja SH 

dan diundangkan dengan Keputusan Menteri 

Kehakiman No. C2-8092 HT.01.01.Th.95 tanggal 28 Juni 

1995. 

Akte Perubahan Terakhir Perusahaan PT. AHL No. 25 

tahun 2014, tanggal 23 Mei 2014, oleh Notaris Linda 

Herawati SH, mengenai perubahan Komisaris dan 

Direksi PT. AHL dan penerimaan perubahan oleh 

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. AHU-

10851.40.22.2014 tanggal 30 Mei 2014. 

4. SK IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 88/Kpts-II/1996, 

tanggal 12 Maret 1996, tentang Pemberian Hak 

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas +/- 

201.821 ha kepada PT. Adindo Hutani Lestari. 

Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK. 

935/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999, tentang 

Penetapan Batas Areal Kerja HPHTI PT. Adindo Hutani 

Lestari dengan panjang batas 799.249,50 meter atau 

seluas 191.486,90 ha di Propinsi Kalimantan Timur. 

5. Lokasi Konsesi : Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten 

Tana Tidung, dan Kabupaten Bulungan, Propinsi 

Kalimantan Utara, Indonesia 

6. Luas Konsesi : 191.486,90 ha 

Sektor Sebakis : 117° 02’ 01,17” - 117° 21’ 16,07” BT 

03° 59’ 05,18” - 04° 09’ 24,09” LU 

Sektor Sembakung : 116° 30’ 19,09” - 117° 10’ 14,46” BT 

03° 31’ 53,89” - 04° 02’ 28,41” LU 

Sektor Sesayap : 116° 53’ 02,76” - 117° 16’ 29,55” BT 

03° 05’ 18,09” - 03° 41’ 27,00” LU 



7. Sistem Silvikultur : Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) 

8. Spesies : Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus 

pellita 

9. Rencana Tata Ruang : 1. Kawasan Produksi 103.711 ha 

2. Kawasan Tanaman Unggulan 25.015 ha 

3. Tanaman Kehidupan 19.490 ha 

4. Kawasan Lindung 34.472 ha 

5. Kawasan Tidak untuk Produksi 8.799 ha 
 

10. Pimpinan Perusahaan : Bpk Ronald Pangaribuan 

11. Penanggung Jawab 

Sertifikasi IFCC 

: Bpk Hasudungan Simamora/Bpk Toni Simanjuntak 

 

  



 

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN 

 

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Adindo Hutani Lestari dengan total 

areal sertifikasi seluas 99.429 ha dari total luas konsesi 191.486,90 ha Hutan Tanaman jenis 

Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan Eucalyptus pellita yang terletak di Kabupaten 

Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Bulungan, Propinsi 

Kalimantan Utara. 

Luas areal sertifikasi terdiri dari: Areal Tanaman Pokok seluas 20.640 ha, Kawasan Konservasi 

seluas 54.878 ha, Areal Tanaman Kehidupan seluas 2.325 ha, Areal Tanaman Unggulan seluas 

20.535 ha, dan Sarana Prasarana seluas 1.052 ha. 

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.  

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 191.486,90 ha yang terdiri 

dari kawasan produksi seluas 103.711 ha (54,16%), tanaman unggulan seluas 25.015 ha 

(13,06%), tanaman kehidupan seluas 19.490 ha (10,18%), kawasan lindung seluas 34.472 ha 

(18,00%), dan kawasan tidak untuk produksi seluas 8.799 ha (4,60%). Konsesi yang dikelola 

didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. SK. 935/Kpts-II/1999, 

tanggal 14 Oktober 1999, tentang Penetapan Batas Areal Kerja HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari 

dengan panjang batas 799.249,50 meter atau seluas 191.486,90 ha di Propinsi Kalimantan 

Timur.  

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies Acacia mangium, Acacia crassicarpa dan 

Eucalyptus pellita sebagai bahan baku pulp. 

Konsultasi pemangku kepentingan: Konsultasi kepada para pemangku kepentingan dilakukan 

sebelum audit dilaksanakan. Dari hasil konsultasi tersebut beberapa informasi yang perlu 

dilakukan verifikasi ketika audit dilaksanakan, sbb: 

• Tindak lanjut penyelesaian konflik lahan dengan masyarakat. 

• Penataan areal untuk kepentingan perkebunan masyarakat. 

• Amdal untuk pembuatan kanal pada lahan gambut. 

• Penataan areal untuk kawasan konservasi. 

• Realisasi kompensasi bagi masyarakat. 

• Issue masih terjadi penebangan hutan alam. 

• Rekrutmen tenaga kerja dari masyarakan sekitar. 

• Implementasi dari CSR Forum bagi kepentingan masyarakat. 

• Respek kepada masyarakat adat. 

Sosial Ekonomi: PT. AHL sudah mendata desa yang berada di sekitar dan di dalam konsesi pada 

RKU dan AMDAL sejumlah 60 Desa dan yang berada di Ring I sejumlah 50 Desa, namun pada 

program CSR tahun 2015 desa yang didampingi baru sebanyak 31 Desa, sehingga perlu 

diidentifikasi kembali untuk menetapkan berapa sebenarnya jumlah Desa yang menjadi Desa 

dampingan dan komitmen pemberdayaan masyarakat oleh PT. AHL.  Dari informasi lapangan 



ditemui ada ada 3 masyarakat adat Dayak (Indigenous People) dalam konsesi perusahaan yaitu 

Dayak Agabag, Dayak Belusu, Tidung. 

PT. AHL sudah melaksanakan program CD/CSR (Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/PMDH) di 

31 Desa, di mana anggaran biaya CD/CSR tahun 2015 sebesar Rp. 4.265.497.000,- untuk 

kegiatan: - ekonomi, - social budaya, - agama, - pendidikan, - kesehatan.  Ditemukan juga 

program sosial kemasyarakatan yang dilakukan di luar desa dampingan melalui CSR Forum 

dengan Kabupaten Nunukan. Pada pelaksanaan audit telah dikunjungi Desa Lubok, Desa 

Saduman, Desa Kekayap, Desa Kunyit, Desa Sekikilan, Desa Seludau, Desa Buong Baru. 

PT. AHL sudah membuktikan memberikan akses bagi masyarakat dan publik untuk 

menggunakan infrastruktur jalan untuk kepentingan masyarakat, dan pemanfaatan 

sumberdaya hutan non kayu seperti madu kepada kolompok masyarakat.  Disamping itu PT. 

AHL sudah membuat beberapa kesepakatan dengan masyarakat adat atau masyarakat local 

(seperti pola PHBM, Tanaman Kehidupan, Pembagian Fee Kayu dan Penataan Areal). 

PT. AHL juga memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat sekitar. Hal ini terlihat pada 

saat pelaksanaan audit dijumpai data lebih dari 20 kontraktor lokal yang menjadi mitra kerja, 

dan tercatat lebih dari 560 orang yang menjadi tenaga kerja di perusahaan maupun di 

kontraktor. 

 

  



 

RINGKASAN AKTIFITAS AUDIT 

 

Kegiatan Waktu Catatan Ringkasan 

Pengumuman publik 12 Februari 2016 Pengumuman publik pertama dan 

konsultasi pemangku kepentingan dimulai. 

15 Februari 2016 Konsultasi pemangku kepentingan kedua 

untuk memperoleh masukkan lain dari 

pemangku kepentingan setempat. 

 28 Maret 2016 Konsultasi pemangku kepentingan ketiga 

untuk memperoleh masukkan lain dari 

pemangku kepentingan setempat. 

 8 April 2016 Konsultasi pemangku kepentingan 

keempat untuk memperoleh masukkan lain 

dari pemangku kepentingan setempat. 

Audit tahap 1 17-19 Februari 2016 Audit dokumen 

Audit tahap 2 13-20 April 2016 Audit lapangan 

Keputusan sertifikasi XXXX Keputusan pemberian sertifikat 

 

  

  



RINGKASAN HASIL AUDIT 

 

Hasil: 

Perusahaan telah memperoleh ijin yang sah sebagai perseroan terbatas berdasarkan bukti Akta 

Pendirian Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 

Surat Ijin Tempat Usaha (SITU), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehubungan dengan 

kewajiban keuangan, perusahaan terbukti telah menyelesaikan semua kewajiban pajak (PPh 21, 

PPh 15, PPh 25, dan PBB), iuran HTI (SPP-IUPHHK), dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). 

Perusahaan telah memperoleh izin yang sah untuk mengelola area konsesi berdasarkan 

Keputusan Menteri Kehutanan No. 88/Kpts-II/1996, tanggal 12 Maret 1996, tentang Pemberian 

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri seluas +/- 201.821 ha kepada PT. Adindo Hutani 

Lestari, dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 935/Kpts-II/1999, tanggal 14 

Oktober 1999, tentang Penetapan Batas Areal Kerja HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari dengan 

panjang batas 799.249,50 meter atau seluas 191.486,90 ha di Propinsi Kalimantan Timur. 

Sesuai dengan peraturan tentang kehutanan, perusahaan telah menyusun IHMB, Rencana Kerja 

Usaha (RKU) periode 2013-2022, dan Rencana Kerja Tahunan (RKT 2015 dan 2016) yang 

disetujui oleh manajemen perusahaan secara mandiri karena perusahaan telah memenuhi 

persyaratan-persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHPL). Rencana kerja tahunan 

menetapkan areal yang akan ditebang dan ditanam kembali pada tiap tahun kalender. 

Rencana tata ruang sudah mengikuti peraturan/perundangan dan dipastikan perusahaan telah 

mengelola konsesi hutan seluas 191.486,90 ha yang terdiri dari kawasan produksi seluas 

103.711 ha (54,16%), tanaman unggulan seluas 25.015 ha (13,06%), tanaman kehidupan seluas 

19.490 ha (10,18%), kawasan lindung seluas 34.472 ha (18,00%), dan kawasan tidak untuk 

produksi seluas 8.799 ha (4,60%). 

Dalam proses audit ditemukan bahwa perusahaan telah memastikan bahwa nilai-nilai 

keanekaragaman tertinggi (NKT) telah diidentifikasi, termasuk nilai-nilai lingkungan, sosial, dan 

ekonomi. Hal ini dibuktikan berdasarkan laporan HCV tahun 2014. Namun belum mendata areal 

hutan yang terdegradasi dan bertumbuhan kurang di dalam wilayah konsesi. 

Perusahaan telah memiliki Visi, Misi dan Kebijakan-kebijakan yang diuraikan untuk 

memudahkan implementasinya dengan sejumlah prosedur kerja dan petunjuk kerja dalam 

rangka memastikan pengelolaan hutan lestari dapat dilakukan melalui perbaikan secara terus-

menerus untuk semua kegiatan.  Perusahaan juga telah merencanakan dan menerapkan 

sejumlah petak ukur permanen (PUP/PSP), petak pengamatan tanah, air, subsidensi dan 

keanekaragaman hayati.  Batas-batas keanekaragaman hayati sudah diberi tanda batas dan 

dipantau secara berkala untuk memastikan pengelolaan sumber daya secara tepat. 

Kegiatan identifikasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilakukan secara periodik enam bulan 

sekali dan dilaporkan dalam laporan Monitoring dan Evalusi Rencana Pengelolaan dan 

Pemantauan Flora dan Rencana Pengelolaan dan Monitoring dan Evalusi Pemantauan Fauna. 

Dalam laporan tersebut, flora dan fauna yang dicatat dikategorikan kedalam klasifikasi 



dilindungi, tidak dilindungi, (kategori PP), Appendix I dan Appendix II (CITES) dan jarang, langka 

dan terancam/hampir punah (Redlist IUCN). 

Sehubungan dengan kebakaran hutan, PT. AHL sudah memiliki struktur organisasi tanggap 

darurat kebakaran hutan dan lahan, dan prosedur terdokumentasi mengani perlindungan hutan 

dari kebakaran hutan.  Prosedur perlindungan hutan dari bahaya kebakaran merangkum sistem 

peringatan dini yang disebut dengan FDR (Fire Danger Rating), yang menggunakan parameter 

hotspot, kelembaban relatif, suhu, dan jumlah bulan basah untuk dimasukkan ke dalam skala 

kebakaran hutan (hijau: aman – kuning: hati-hati – merah: rawan kebakaran). Selain itu 

prosedur tersebut dijalankan oleh 2 regu pemadam kebakaran yang berada di Sektor Sesayap 

dan Sektor Sebakis. Hal ini terlihat dari struktur tim tanggap darurat kebakaran sektor Sesayap 

tertanggal Februari 2016.  PT. AHL juga telah membuat peta rawan kebakaran untuk melihat 

potensi kerawanan kebakaran di tiap sektor. Hal ini terlihat dari peta rawan kebakaran sektor 

Sesayap, Sebakis, dan Sembakung skala 1:55.000.  Secara umum peralatan penanganan 

kebakaran hutan dalam kondisi baik dan siap untuk dipakai. PT. AHL juga memiliki mekanisme 

pelaporan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi kebakaran hutan secara illegal. Hal ini 

ditunjukkan dengan laporan peristiwa kebakaran kepada Polres Bulungan. Namun PT. AHL 

belum mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pengamanan areal dari 

kebakaran hutan dan lahan, walaupun sudah ditemukan bukti inisiatif pengembagaan 

kelembagaan masyarakat peduli api (MPA).  Data kebakaran hutan yang terjadi tahun 2013 

seluas 4 ha, tahun 2015 seluas 9,55 ha dan tahun 2015 seluas 136,87 ha. 

Perusahaan telah melakukan program social kemasyarakatan pada 31 Desa tahun 2015.  

Sosialisasi Visi, Misi, rencana tahunan, batas-batas konsesi, serta pencegahan dan perlindungan 

kebakaran hutan dan program CSR sudah dilaksanakan kepada desa-desa tersebut. 

Perusahaan juga diketahui telah memenuhi dengan baik hak-hak karyawan berdasarkan 

konvensi ILO, termasuk penyediaan APD, fasilitas-fasilitas yang memadai, ketentuan gaji 

minimum, tidak ada pekerja anak, dan hak untuk bergabung dengan organisasi serikat pekerja. 

Namun perusahaan masih perlu melakukan peningkatan untuk para pekerja kontraktor. 

Untuk mendukung berjalannya sistem dan prosedur yang telah dikembangkan, perusahaan 

diketahui telah melakukan berbagai pelatihan. Hal ini terlihat dari daftar program peningkatan 

kompetensi dan kinerja karyawannya dengan realisasi pelatihan tahun 2014 tercapai 90% untuk 

peserta 387 orang (15 jenis pelatihan) dari rencana 430 orang (21 jenis pelatihan), dan tahun 

2015 tercapai 108% untuk peserta 877 orang (22 jenis pelatihan) dari rencana 812 orang (44 

jenis pelatihan).  Sedangkan rencana tahun 2016 direncanakan untuk  51 jenis pelatihan dengan 

target peserta 1.081 orang. 

Temuan: Terdapat temuan 35 ketidaksesuaian, dengan 4 ketidaksesuaian utama (major) dan 31 

ketidaksesuaian tambahan (minor), dimana ketidaksesuaian utama (major) telah dilakukan 

follow up audit pada tanggal 22 Juni 2016 untuk pemenuhan/penutupannya dan 

ketidaksesuaian tambahan (minor) telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan 

yang akan diverifikasi pada saat surveillance audit. 

No IFCC Indicator NC Description Status  

1 2.2; 2.3 Manajemen Plan yang ada (Revisi RKU 2013-2022) tidak Penutupan 



digunakan oleh UM sebagai dasar dan pedoman dalam 

pengelolaan hutan. Meskipun sebagian besar muatan dokumen 

management plan sesuai dengan standar (9 dari 12 item), akan 

tetapi isinya sudah tidak sesuai dengan implementasi lapangan 

dan belum terintegrasi dari berbagai dokumen, antara lain : 

1. Tidak ada visi dan misi. 

2. Tidak memasukkan rencana monitoring pertumbuhan. 

3. Tidak memasukkan Dinamika sosial budaya masyarakat 

yang memperhatikan diantaranya prinsip-prinsip 

FPIC/padiatapa, Konvensi ILO dan UNDRIP. 

4. Sistem silvikultur untuk dua ekosistem hutan (mineral land 

dan low land) dengan daur berbeda. 

5. Rencana penataan ruang belum memasukkan informasi 

tentang areal izin lainnya (IPPKH, Kebun Sawit, dll). 

6. Rencana penelitian tidak sesuai dengan rencana kerja R&D 

yang dsusun (Rencana kegiatan 2015 dan 2016). 

7. Peta areal kerja UM  belum menggambarkan hal-hal 

sebagai berikut : 

- Kawasan budaya yang khas (HCV 6). 

- Penggunaan untuk kawasan non kehutanan (IPPKH, 

kebun sawit dll). 

- Tidak terlihat adanya perbedaan pengelolaan 

mineral land dengan Aman (daur 5 tahun) dan 

pengelolaan lowland denga Acra (daur 6 tahun). 

 

PT. AHL belum dapat membuktikan mempersiapkan dan 

melaksanakan rencana kelola social jangka panjang 

(management plan) yang didasarkan dari hasil rekomendasi 

aspek sosial yang ada di dalam RKU, AMDAL, HCV, dan 

seharusnya juga dari dokumen SIA. 

pada follow 

up audit 

Tanggal 22 

Juni 2016 

2 6.6 Pada saat pelaksanaan audit tahap 2 diketahui bahwa 

pengelolaan limbah di estate Sesayap sudah mengalami 

perbaikan dibandingkan dengan verifikasi ketika stage 1. Namun 

demikian pengelolaan limbah padat masih belum sesuai dengan 

yang diatur di dalam SOP pengelolaan limbah AHL. Hal ini 

terlihat dari tumpukan limbah polybag dan limbah pada lainnya 

di beberapa titik di nursery estate Sebakis dan camp kontraktor 

(PT. KIM, PT. FPK, PT. TPS, PT. SI) yang belum dikelola 

sebagaimana mestinya. 

    

Ceceran limbah padat yang belum dikelola sesuai SOP, bahkan 

dibakar, ditemukan di camp kontraktor PT. KIM.  Selain itu juga 

ditemukan penanganan bahan kimia yang tidak sesuai prosedur 

yang terjadi di camp kontraktor PT. KIM. 

Penutupan 

pada follow 

up audit 

Tanggal 22 

Juni 2016 



3 9.1 Dalam Stage 1 Audit sudah disampaikan PT. AHL sudah mendata 

desa yang berada di sekitar dan di dalam konsesi pada RKU dan 

AMDAL sejumlah 60 Desa dan yang berada di Ring I sejumlah 50 

Desa, namun pada program CSR tahun 2015 desa yang 

didampingi sejumlah 31 Desa, sehingga perlu diidentifikasi 

kembali untuk menetapkan berapa sebenarnya jumlah Desa 

yang menjadi Desa dampingan (binaan inti dan binaan biasa) 

sebagai komitmen pemberdayaan masyarakat oleh PT. AHL 

untuk memenuhi persyaratan 9.1 ini. 

Penutupan 

pada follow 

up audit 

Tanggal 22 

Juni 2016 

4 11.7 Masih ditemukan adanya data pekerja kontraktor yang berada 

dibawah usia kerja (UU No. 13 tahun 2003) yang bekerja untuk 

PT. AHL, diantaranya dari PT. TPS (Muhammad Rizaldi 16 tahun 

– 21.05.2000; Marti 16 tahun – 05.03.2000; Kasmi 17 tahun – 

21.08.1999; Adrianto Rawung 15 tahun – 06.01.2001) dari PT. SI 

(Safarwindah 17 tahun – 27.04.1999), ), serta di Nursery Sebakis 

(Andini 17 tahun). 

Penutupan 

pada follow 

up audit 

Tanggal 22 

Juni 2016 

5 1.7 Belum dapat ditunjukan pada saat audit PT. AHL memiliki 

pendanaan memadai untuk semua kegiatannya sebagaimana 

kewajiban Perseroan Terbatas untuk membuat Rencana Kerja 

dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

6 1.11 PT. AHL sudah memiliki kumpulan prosedur/instruksi kerja yang 

terdokumentasi yang sesuai dengan skala dan intensitas 

operasional pengelolaan hutan, namun masih ditemui 

ketidaksesuaian yang menjadi temuan, al: 

- Tidak ada penataan areal kerja dengan “parit gajah”. 

- Tidak ada kegiatan penataan batas areal kerja partisipatif. 

- Tidak ada prosedur layoff/PHK namun dilaksanakan. 

- Tidak dilaksanakan prosedur CSR DAMARPALIBO. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

7 2.4; 3.3 PT. AHL sudah membuat ringkasan publik tahun 2015, namun 

belum ditemukan bukti dokumen tersebut dimuat di website 

atau bukti mekanisme dimana public dapat mengakses/ 

meminta dokumen tersebut.    

 

Isi ringkasan public tersebut masih belum sesuai dengan 

persyaratan yang dimuat dalam standar IFCC, dimana untuk:  

- Rencana kelola (rencana tahun 2016) dan laporan tahunan 

(laporan tahun 2015) setidaknya memuat informasi 

produksi total, praktek pengelolaan hutan (aspek produksi, 

aspek lingkungan, aspek social), ketenagakerjaan dan 

sarana prasarana. 

- Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi dari rencana 

tahun 2015 belum memuat monitoring dan evaluasi aspek 

produksi, aspek lingkungan, aspek social. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

8 3.1 (2.1) PT. AHL belum dapat menunjukan bukti pelaksanaan prinsip Diterima 



perbaikan berkelanjutan dan bukti melakukan monitoring dan 

evaluasi secara berkala yang sesuai dengan intensitas dan skala 

pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi 

mencakup aspek produksi, asek ekologi dan aspek social, yaitu 

Pelaksanaan Internal Audit Tahunan 2015 dan Management 

Review (MoM) Tahunan 2015. 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

9 3.2 PT. AHL belum dapat menunjukan bukti pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi terhadap beberapa hal terkait dengan indicator 

3.2, antara lain: 

- Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). 

- Efisiensi pemanfaatan hutan, mengingat banyak tumpukan 

kayu hasil penebangan MHW maupun Acacia yang 

dibiarkan dan tidak diangkut. 

- Fungsi hutan bagi kepentingan adat dan sosial ekonomi 

masyarakat. 

- Aktivitas illegal. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

10 3.4; 4.5 

UM belum menunjukkan data identifikasi lahan terbuka atau 

areal bertumbuhan kurang dalam areal  konsesi. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

11 4.2 UM telah melakukan inventarisasi hutan secara berkala (IHMB) 

pada tahun 2010 akan tetapi hutan tanaman yang 

diinventarisasi belum mencerminkan hutan normal dan hanya 

kelas umur II (umur tanaman 2 dan 3 tahun).  Perlu dilakukan 

kembali kegiatan IHMB untuk melihat kondisi stock pada areal 

UM yang dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan kelestarian. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

12 4.3; 5.1 Berdasarkan hasil deliniasi areal yang layak disertifikasi dengan 

skema IFCC terdapat tanaman pokok seluas 20.344 Ha yang 

dikelola sebagai areal produksi. Luas ideal tanam dan tebang 

berdasarkan luas tersebut adalah 3.390 ha per tahun. Pada saat 

ini distribusi tanaman UM berdasarkan umur adalah sebagai 

berikut : 

- Tanaman umur 1 tahun  :  7.081 ha 

- Tanaman umur 2 tahun  :  5.653 ha 

- Tanaman umur 3 tahun  :       1.730,6 ha 

- Tanaman umur 4 tahun  :  122,9 ha 

- Tanaman umur 5 tahun  :  356,3 ha 

 

Agar diperoleh produksi yang ideal perlu disusun jangka benah 

yang mendekati etat normal tersebut. Jangka benah yang sudah 

disusun oleh UM masih belum sesuai dengan etat luas yang 

ideal. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

13 4.4; 

Persyaratan 

Dalam kunjungan lapang ditemukan adanya kayu yang terjatuh 

dari proses pengangkutan (kayu leles), padahal UM telah 

Diterima 

Usulan 



Umum 2.1 melakukan pembayaran PSDH berdasarkan hasil perhitungan di 

TPn atau kompartemen. Oleh karena itu kehilangan kayu dalam 

proses pengangkutan ini merupakan bentuk inefisiensi yang 

dapat merugikan UM. Tidak ada mekanisme yang mengatur 

tentang kayu leles ini. 

Tindakan 

Perbaikan 

14 5.4 PT. AHL sudah melakukan identifikasi HHBK secara internal 

untuk potensi hasil produk ikan, madu, rotan dan getah jelutung 

(baru hasil ikan terdata).  Namun belum membangun cara-cara 

yang partisipatif untuk memonitor dan mendorong kesepakatan 

dengan masyarakat setempat yang mengeksploitasi produk 

HHBK tersebut agar kegiatan mereka tidak akan melebihi 

tingkatan kelestarian dan tidak akan menyebabkan dampak 

negatif terhadap sumber daya hutan. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

15 6.4 Di dalam laporan RKL/RPL semester II tahun 2015 baru 

memasukkan hasil pemantauan dari 2 sungai, yaitu Sungai 

Sepakung dan Sungai Tabarau. Sedangkan hasil pengukuran 16 

sungai/inlet/outlet lainnya belum tersedia di dalam laporan 

RKL/RPL tersebut. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

16 6.5 
AHL sudah merencanakan kegiatan pengayaan anakan alam 

pada bulan November-Desember 2016. Hanya saja belum 

ditemukan alokasi rinci pengayaan anakan alam tersebut. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

17 7.1; 7.4 - Data-data indeks keanekaragaman hayati menunjukkan 

bahwa kawasan lindung di dalam konsesi AHL cenderung 

seragam, padahal menurut wawancara dan kunjungan 

lapang ke KL G. Ulas (koordinat 50 N 0510378; 0446057) 

diketahui bahwa area tersebut merupakan hutan alam 

sekunder yang seharusnya memiliki potensi 

keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun demikian 

belum ditemukan tindakan mitigasi lebih lanjut yang perlu 

dilakukan AHL untuk meningkatkan keanekaragaman flora 

tersebut.  

- Diketahui pada saat audit tahap 2 belum ada monitoring 

satwa liar dilindungi pada kawasan lindung yang 

diinventarisasi. Padahal studi HCV menerangkan bahwa 

terdapat beberapa satwa liar yang termasuk ke dalam 

klasifikasi IUCN, CITES, dan PP No. 7/1999. 

- Selain itu AHL belum memutakhirkan studi pengayaan dan 

penanaman pohon perengat dalam upaya penyelamatan 

Bekantan – Desa Sengkong. Karena laporan terakhir yang 

bisa diverifikasi adalah laporan tahun 2013. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

18 7.2 Di dalam laporan RKL/RPL semester II tahun 2015, tabel II-3 

realisasi pemantauan lingkungan disebutkan bahwa AHL telah 

melakukan penanaman flora endemik di Kawasan Lindung 

Sempadan Sungai di estate Sesayap Blok M sebanyak 50 pohon. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 



Namun demikian pada saat audit tahap 2 laporan realisasi 

kegiatan tersebut secara rinci belum bisa ditunjukkan. 

19 8.1, 8.6, 8.7 - Ketika kunjungan ke KL G.Ulas (koordinat 50 N 0510378; 

0446057) dan KL Bukit Mayao (koordinat 50 N 0512252; 

0452649) terdapat bukti illegal logging yang menunjukkan 

bahwa prosedur perlindungan hutan belum secara efektif 

dijalankan. 

- Diverifikasi catatan corrective action request AHL terhadap 

kejadian illegal logging tersebut tertanggal 13 April 2016, 

namun masih perlu diperiksa efektifitas penerapan 

corrective action yang sudah dibuat. 

- Selain itu ketika kunjungan ke DPSL Blok C Estate 

Sembakung koordinat 50 N 0507824; 0440767 dan 

Kawasan Pelestarian Bekantan di Desa Sengkong 

(koordinat 3°36’33,71” LU dan 117°13’8,25” BT) tidak 

ditemukan papan himbauan kawasan lindung sebagai 

prosedur pencegahan kegiatan illegal di dalam kawasan 

lindung. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

20 8.3 - Di gudang bahan kimia estate Sesayap tidak ditemukan 

MSDS bahan kimia Yanet dan Alika yang dibuat oleh 

produsen sebagai panduan pemakaian dan penanganan.  

- Ditemukan pula di gudang bahan kimia di nursery estate 

sebakis jeriken Gramoxone (Paraquat) yang dibiarkan 

terbuka tanpa penanganan.  

- Di plot nursery sowing estate Sebakis ditemukan jeriken 

dan alat spraying berisi Gramoxone (Paraquat) yang 

dibiarkan tanpa pengawasan dan penanganan. 

- Selain itu diketahui di dalam gudang bahan kimia dan 

bahan bakar tidak ditemukan bahan penjerap apabila 

terjadi tumpahan. Hal ini sudah diklarifikasi kepada Asisten 

Store Estate Sembakung. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

21 8.4 
Dari data frekuensi kebakaran hutan dan lahan di atas 

menunjukkan bahwa AHL belum secara efektif menerapkan 

system perlindungan hutan dari kebakaran hutan dan lahan. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

22 9.2 PT. AHL belum melakukan identifikasi dan menunjukan bukti 

memastikan bahwa pengelolaan hutan tidak mengancam atau 

mengurangi secara langsung atau tidak langsung, sumberdaya 

atau hak-hak penguasaan masyarakat adat dan melakukan 

kegiatan-kegiatan untuk meminimalkan dampak negative 

dengan melaksanakan persetujuan tanpa paksaan 

(FPIC/Padiatapa) terhadap masyarakat adat yang berada di 

dalam konsesi perusahaan. 

Catatan: Informasi stakeholders ada 3 masyarakat adat Dayak 

dalam konsesi perusahaan yaitu: Dayak Agabag, Dayak Belusu, 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 



Dayak/Tidung. 

23 9.3 PT. AHL menyampaikan sudah membuat beberapa kesepakatan 

dengan masyarakat adat atau masyarakat local (seperti pola 

PHBM, Tanaman Kehidupan, Pembagian Fee Kayu dan Penataan 

Areal), namun ditemukan ketidaksesuaian: 

- Dokumen MoU/Kesepakatan Tanaman Kehidupan dan 

Pembagian Fee Kayu belum dapat ditunjukan.   

- Kesepakatan pola PHBM yang ditunjukan merupakan pola 

PHBM dengan individu/perorangan dalam pemanfaatan 

lahan jakau/ladang, bukan berbasis Desa/Adat. 

- Kesepakatan  yang sudah dibuat dan ditunjukan saat audit 

belum dapat ditunjukan dokumen bukti pelaksanaannya, al: 

• Kesepakatan dengan Desa Turung, Desa Paru Abang dan 

Desa Maritam – tanggal 04 Juni 2015. 

• Kesepakatan dengan Desa Tideng Pale Timur (Blok A), 

tanggal 19 Januari 2015. 

• Kesepakatan dengan Desa Buong Baru, tanggal 27 

Agustus 2014. 

• Kesepakatan dengan Desa Pungit, tanggal 10 November 

2014. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

24 9.5 PT. AHL sudah memiliki prosedur Penanganan Klaim, Keluhan 

dan Permohonan Bantuan (SOP No. AHL-SSL-0001-PR), namun 

belum ditemukan logbook pencatatan klaim/keluhan/ proposal 

sebagai penerapan prosedur ini, mengingat pada pada saat 

kunjungan dan wawancara dengan Masyarakat cukup banyak 

keluhan yang disampaikan (contoh: tidak berjalan program CSR 

DAMARPALIBO, Penataan batas 500 mtr ka/ki Jalan Trans, 

Implementasi kesepakatan fee 30% masyarakat dan 70% 

perusahaan, realisasi fee di Desa Lubok, Sungai yang perlu 

dibersihkan di Desa Kekayap, dll). 

 

PT. AHL tidak dapat menunjukan data konflik dengan 

masyarakat (sudah selesai, sedang dalam proses maupun belum 

selesai) dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

konflik yang terjadi, serta membuktikan mekanisme resolusi 

konflik dibuat secara partisipatif dan disepakati bersama 

(contoh: pembuatan parit gajah di Desa Tujung). 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

25 10.1 PT. AHL belum menyelesaikan penilaian dampak sosial (SIA) dari 

kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang direncanakan 

terhadap masyarakat adat dan atau masyarakat lokal dimana 

hasil penilaian dampak social ini harus diintegrasikan kedalam 

rencana pengelolaan hutan untuk meminimalkan dampak 

negatif dan mengoptimalkan dampak positif. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

26 10.2 Belum dapat dibuktikan PT. AHL mampu memastikan bahwa 

pengelolaan hutan tidak menyebabkan atau menimbulkan, 

Diterima 

Usulan 



secara langsung maupun tidak langsung, dampak negatif 

kepada masyarakat adat dan atau masyarakat local, melalui 

langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif, 

mengingat belum ada rekomendasi hasil penilaian dampak 

social (SIA) dan belum dilaksanakan seluruh rekomendasi HCV 

NKT-5 dan NKT-6. 

Tindakan 

Perbaikan 

27 10.6 PT. AHL belum memiliki prosedur FPIC/Padiatapa dalam 

membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif sebelum 

pelaksanaan kegiatan dalam menghindari terjadinya 

konflik/claim/tuntutan saat pelaksanaan kegiatan, yang 

digunakan hanya prosedur Sosialisasi Rencana Kegiatan dan 

Tatabatas Areal Kerja Partisipatif (SOP No. AHL-SSL-0004-PR), 

namun pelaksanaan sosialisasi di tahun 2014 untuk RKT 2015 

baru dilaksanakan di 3 Desa (desa Buong Baru, desa Atap dan 

desa Pungit) dari 32 Desa pada RKT 2015, dan tidak 

dilaksanakan penataan areal kerja partisipatif dan pemeriksaan 

pal batas sebagaimana prosedur tersebut. 

 

PT. AHL belum dapat dikatakan sudah membangun komunikasi 

dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan 

masyarakat adat dan atau masyarakat local mengingat semua 

dokumen Berita Acara Pertemuan dengan Masyarakat 

dilakukan dalam rangka penyelesaian konflik/masalah, dan 

bukan dalam komunikasi menjaga hubungan harmonis dengan 

masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan dan dampaknya 

terhadap masyarakat yang dilakukan secara periodic. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

28 11.2 (1.13) Dari hasil kunjungan dan interview dengan pekerja kontraktor 

(PT. FPK, PT. TPS, PT. SI) ditemui: 

- Pekerja kontraktor tidak membuat perjanjian/kontrak kerja 

secara tertulis dan jelas dengan perusahaan/ kontraktor, 

termasuk uraian tugas ((hal ini tidak sesuai dengan UU No. 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 50 dan Pasal 

108, serta Konvensi ILO 29 Kontrak kerja berdasarkan 

kesepakatan bersama). 

- Khusus PT. FPK, pekerja kontraktor ditanggung transport 

kedatangan ke lokasi kerja namun tidak ditanggung 

kepulangan ke daerah asal. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

29 11.4 PT. AHL sudah memiliki Serikat Pekerja dan menyusun PKB 

(Perjanjian Kerja Bersama), namun masih ditemui: 

- PKB periode 2016-2018 (berlaku 01 Maret 2016) belum 

mendapat penetapan dari Disnakertrans Provinsi 

Kalimantan Utara 

- Belum dilaksanakan kewajiban pembentukan Lembaga 

Kerjasama Bipatrit (LKS Bipatrit) sesuai pasal 106 UU No. 

13/2003) 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 



30 11.8 - Pada kunjungan ke Estate Sesayap dan Estate Sebakis 

masih dijumpai fasilitas akomodasi untuk pekerja lajang 

digunakan untuk pekerja berkeluarga, sehingga tidak 

dijumpai ruang yang cukup untuk keluarga. 

- Pada kunjungan ke camp kontraktor PT. FPK dijumpai camp 

yang tidak memadai dan layak untuk pekerja, dimana 

berupa bangunan sementara dengan dinding terpal 

sebanyak sekitar 70 pintu/kamar tanpa jendela dan tanpa 

MCK yang dihuni sekitar 200 orang. 

- Dijumpai banyak anak-anak usia sekolah (usia lebih dari 7 

tahun) di camp kontraktor PT. FPK yang tidak bersekolah 

dan tidak memiliki akses pendidikan (informasi lebih dari 

50 anak). 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

31 12.2 PT. AHL sudah memiliki prosedur tentang Inspeksi K3 (No. AHL-

FSD-0004-PR, namun pelaksanaan inspeksi K3 belum dilakukan 

untuk camp kontraktor, sehingga UM belum dapat 

menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi 

pekerja kontraktor (contoh; penyimpanan BBM dan Oli yang 

menempel pada bangunan utama, akomodasi pekerja tidak 

aman dan sehat, dan tidak tersedia APAR). 

 

PT AHL sudah memiliki PKB periode 2014-2016 dimana 

tercantum kewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan 

pekerja secara menyeluruh (MCU) setiap tahun, namun MCU 

tidak dilaksanakan kepada pekerja tahun 2015. 

 

Dalam wawancara dengan pekerja saat kunjungan ke Nursery 

Sesayap dan camp kontraktor (PT. KIM, PT. FPK, PT. TPS, PT. SI) 

belum ditemukan bukti bahwa semua pekerja kontraktor telah 

diperiksa kesehatannya sebelum direkrut sebagai syarat 

penerimaan pekerja, sedangkan pada Syarat Pelaksanaan 

Pekerjaan pada Surat Perjanjian Borongan disebutkan pekerja 

kontraktor harus memenuhi syarat kesehatan. 

 

Hampir terjadi near miss pada jalan lincin pada saat audit 

dilaksanakan di estate Sebakis karena tidak dilakukan pre start 

check memeriksa kondisi kendaraan (ban gundul, rem) sebelum 

penggunaan. 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

32 12.4 PT. AHL sudah memiliki Matrix Alat Pelindung Diri (Matrix PPE), 

namun dalam matrix tersebut masih ditemui tidak tercantum 

APD, kesalahan APD maupun kekurangan APD: 

- Pekerjaan pemotong rumput (tidak ada) 

- Pekerjaan Welder/Cutting (salah APD - boddy hardness) 

- Pekerjaa  Fertilizer (tanpa masker)   

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 



 

Dalam wawancara dengan pekerja saat kunjungan ke Nursery 

Sesayap dan camp kontraktor  (PT. KIM, PT. FPK, PT. TPS, PT. SI) 

masih ditemui: 

- APD bagi pekerja kontraktor masih dibeli oleh pekerja 

sendiri tidak disediakan perusahaan (tidak sesuai Perjanjian 

Borongan antara AHL dan Kontraktor), termasuk dijumpai 

pekerja kontraktor alat berat yang tidak menggunakan APD 

pada saat bekerja. 

- Pekerja kontraktor belum mengetahui apakah sudah 

didaftarkan pada program BPJS, dimana pada saat audit 

pekerja kontraktor tidak dapat menunjukan kartu BPJS.  

 

Kotak P3K sudah tersedia di lokasi kerja PT. AHL (kantor, kantin, 

gudang material, mess, logpond) namun dijumpai isi dan 

kelengkapan seluruhnya masih kurang (Permenakertrans No. 

PER.15/MEN/VIII/2008), termasuk dijumpai tidak tersedia di 

camp kontraktor (PT. FPK, PT. TPS, PT. SI). 

 

PT. AHL sudah mendirikan Klinik PT. Margie (Sembakung, 

Sesayap, Sebakis) bagi pelayanan kesehatan pekerja, kontraktor 

dan juga melayani masyarakat, namun fasilitas sebagai klinik 

atau Pos P3K belum lengkap sebagaimana di persyaratkan 

Permenakertrans No. PER.15/MEN/VIII/2008. 

33 12.5 PT. AHL sudah memenuhi kebutuhan terhadap ketersediaan 

fasilitas air minum, MCK (mandi, cuci, kakus) yang bersih, untuk 

digunakan oleh semua karyawannya, namun dalam kunjungan 

ke Nursery Sesayap dan beberapa camp kontraktor (PT. KIM, 

PT. FPK, PT. TPS, PT. SI) ditemui, al: 

- Masih ada fasilitas MCK dilakukan di sungai (terbuka) 

- Jumlah MCK tidak mencukupi dengan jumlah pekerja  

- Tidak tersedia air minum bagi pekerja di Nursery (gratis) 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

34 12.6 PT. AHL sudah menyediakan fasilitas camp yang disediakan bagi 

karyawannya dalam keadaan bersih, aman, dan dapat 

memenuhi kebutuhan dasar pekerja, namun dalam kunjungan 

ke camp pekerja kontraktor (PT. KIM, PT. FPK, PT. TPS, PT. SI) 

tidak dipenuhi persyaratan fasilitas camp yang bersih, aman dan 

memenuhi kebutuhan dasar pekerja, dan sesuai WI No. AHL-

ENV-1002-WI, al: 

- Penanganan dan pengelolaan sampah/kebersihan 

- Tidak tersedia P3K dan APAR 

- Ventilasi tidak mencukupi (kamar tidak ada jendela) 

- Dinding camp terbuat dari plastic 

- Kamar pekerja lajang ditinggali pekerja berkeluarga 

sehingga tidak cukup ruang untuk keluarga 

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 



- Bangunan tanpa ada drainase 

- Akomodasi yang masih tidak layak (contoh ukuran kamar 

32 mtr2 ditempati 10 orang) 

- Akomodasi tanpa penerangan yang cukup 

- Masih ditemukan anak-anak usia sekolah yang tidak 

bersekolah 

- Dapur masih bersatu dengan bangunan utama 

- Kamar tidur bersatu dengan barang-barang keluarga 

35 12.7 PT. AHL sudah menunjukan Matrik hasil Internal Audit K3 bulan 

Februari 2016, namun belum dapat ditunjukan: 

- Dokumen pelaksanaan Internal Audit K3   

- Dokumen penutupan atas hasil temuan Internal Audit K3  

- Internal Audit K3 yang dilaksanakan pada Kontraktor 

 

PT. AHL belum melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

SMK3 dan laporan pelayanan kesehatan Klinik, sebagaimana PP 

No. 50 tahun 2012 tentang SMK3, yang baru dilihat adalah 

laporan realisasi K3 tahun 2015 dan rencana K3 tahun 2016 

dalam Laporan P2K3 triwulan IV tahun 2015 kepada 

Disnakertrans Provinsi Kalimantan Utara.   

Diterima 

Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

 

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Adindo 

Hutani Lestari berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari. 

 


