PT MUTUAGUNG LESTARI
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RIZKI KACIDA REANA (UNIT I)
(1) Identitas LPPHPL
a. Nama Lembaga

: PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL-008-IDN

c. Alamat

: Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok
16953.
Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail

: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur

: Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Tim Audit

: Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor)
M. Tri Cahyo, S. Hut (Auditor)

g. Tim Pengambil Keputusan

: Ir. Tony Arifiarachman
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin

: PT Rizki Kacida Reana (Unit I)

b. Nomor & Tanggal SK

: Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 354/MenhutII/2006 Tanggal 15 Juni 2006

c. Luas dan Lokasi

: 29.344,85 Ha
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

d. Alamat Kantor

: Logpond Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis,
Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

: (0543) 2709678, (021) 7504937, 7659212

f. Pengurus

: Epi Sapri Daskian, BBA
Ir M Isnaini
H M Yunus, SE
Ir Kisraharjo
Drs Harrie Suryoharso
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(Direktur Utama)
(Direktur)
(Direktur)
(Direktur)
(Direktur)

PT MUTUAGUNG LESTARI
(3) Ringkasan Tahapan Audit Khusus
Tahapan

Waktu dan Tempat

Pertemuan Pembukaan

15 Mei 2015
Kantor Logpond Tajur,
Kecamatan Long Ikis,
Kabupaten Paser

Verifikasi Lapangan

15 – 16 Mei 2015

Pertemuan Penutupan

16 Mei 2015
Kantor Logpond Tajur,
Kecamatan Long Ikis,
Kabupaten Paser
26 Mei 2015
di Kantor PT Mutuagung
Lestari

Pengambilan Keputusan

Ringkasan Catatan
- Memperkenalkan Tim Auditor
- Menyampaikan maksud, tujuan dan
sasaran audit khusus.
- Konfirmasi tentang ruang lingkup
pelaksanaan dan kriteria audit khusus
yang akan digunakan.
- Konfirmasi mengenai rencana audit
khusus yang sudah disampaikan
sebelumnya.
- Menyampaikan metode audit khusus yang
akan dilakukan dan jaminan kerahasiaan.
- Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan
dalam pelaksanaan audit khusus
- Meminta agar auditee dapat melakukan
koordinasi
dan
kerjasama
guna
memperlancar pelaksanaan audit khusus.
- Penandatanganan
Berita
Acara
Pembukaan.
Verifikasi lapangan dilakukan dengan
pengecekan langsung di areal PT Rizki Kr
(Unit I)
- Pemaparan hasil verifikasi lapangan
- Tanggapan dari pihak PT Rizki KR (Unit I)
- Penanda-tanganan
Berita
Acara
Penutupan.
Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung
Lestari menyatakan menerima tindakan
perbaikan dan memutuskan pemberlakuan
kembali S-PHPL PT Rizki KR (Unit I)

(4) Resume Hasil Audit Khusus
Kriteria/Indikator

Nilai

Indikator 3.5.
Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu
dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan
bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan
terhadap species flora dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan
endemik
Verifier 3.5.1.
Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang
dilindungi mengacu pada peraturan perundangan
yang berlaku.

Sedang
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Sedang

Ringkasan Justifikasi

Tersedia prosedur pengelolaan flora
mencakup 50 % dari seluruh jenis flora
dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam
punah dan endemik yang terdapat di areal
pemegang izin
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Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Verifier 3.5.2.
Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai
dengan yang direncanakan

Sedang

Penilikan Ke-1 :
Pelaksanaan pengelolaan flora hanya
sebagian, tidak mencakup 50% dari seluruh
jenis dilindungi yang jarang, langka dan
terancam punah, serta endemik.

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

Sedang

Indikator 3.6.
Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu
dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan
bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan
terhadap species fauna dilidungi dan/atau
jarang, langka, terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.1.
Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang
dilindungi meng acu pada peraturan perundangan
yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan,
pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).

Sedang
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Sedang

Audit Khusus :
PT Rizki KR (Unit I) telah melakukan
penanaman pohon langka/dilindungi dan
buah-buahan pakan satwa pada tanggal 10
s/d 25 April 2015 dan terbukti keberadaannya
di lapangan.
Kegiatan penanaman/ pengkayaan jenis
dilindungi dan buah-buahan pakan satwa
merupakan salah satu bagian dalam upaya
penambahan jenis dan perbaikan habitat bagi
jenis dilindungi (in situ). Kegiatan penanaman
dan pengkayaan ini dilakukan di sebagian
kawasan lindung (KPPN) dan sebagian areal
efektif produksi.
Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan
flora ini telah mencakup sebagian (50%) dari
seluruh jenis dilindungi yang jarang, langka
dan terancam punah, serta endemik.
Terdapat gangguan terhadap kondisi
sebagian species flora dilindungi dan/atau
jarang, langka dan terancam punah dan
endemik yang terdapat di areal pemegang
izin.

PT Rizki KR (Unit I) memiliki prosedur
pengelolaan fauna mencakup 50 % dari
seluruh jenis fauna dilindungi dan/atau
langka, jarang, terancam punah dan endemik
yang terdapat di areal PT Rizki KR (Unit I).
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Kriteria/Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Verifier 3.6.2.
Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna
sesuai dengan yang direncanakan.

Sedang

Penilikan Ke-1 :
Pelaksanaan pengelolaan fauna ini hanya
sebagian, tidak mencakup 50% dari seluruh
jenis dilindungi yang jarang, langka dan
terancam punah, serta endemik.

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

Audit Khusus :
PT Rizki KR (Unit I) telah melakukan
kegiatan penanaman pohon langka/dilindungi
dan buah-Buahan pakan satwa pada tanggal
10 s/d 25 April 2015. Kegiatan penanaman/
pengkayaan jenis (pakan satwa dan jenis
dilindungi) merupakan salah satu bagian
dalam upaya pengelolaan habitat dengan
penambahan jenis pakan satwa liar di dalam
habitat (in situ). Kegiatan penanaman dan
pengkayaan ini dilakukan di sebagian
kawasan lindung (KPPN) dan sebagian areal
efektif produksi.
Dengan demikian pelaksanaan pengelolaan
fauna ini telah mencakup 50% dari seluruh
jenis dilindungi yang jarang, langka dan
terancam punah, serta endemik.
Terdapat gangguan tetapi ada upaya
penanggulangan gangguan oleh PT Rizki KR
(Unti I).

