
PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI 
ims@intimultimasertifikasi.com 

 

  

TANGGAPAN DAN 

KLARIFIKASI TERHADAP 

LAPORAN JPIK DAN EIA  
“MASIH PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL: BAGAIMANA 

KEKEBALAN HUKUM PERUSAHAAN SAWIT ILEGAL 

MERUSAK REFORMASI INDUSTRI KAYU DI INDONESIA”  

oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan 

Environmental Investigation Agency UK Ltd  (EIA),         

JUNI 2017 

Abstract 
Laporan ini dibuat sebagaI  klarifikasi atas tulisan yang dibuat oleh JPIK dan EIA yang telah 

dimuat dalam website JPIK dan laporan resminya yang diunggah untuk public pada website 
yang sama  tanggal 7 Juni 2017 
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Pada 7 Juni 2017, dipublikasikan LAPORAN “MASIH PERIZINAN BAGI TINDAK KRIMINAL : 

BAGAIMANA KEKEBALAN HUKUM PERUSAHAAN SAWIT ILEGAL MERUSAK REFORMASI 

INDUSTRI KAYU DI INDONESIA”   yang disusun oleh Jaringan Pemantau Independen 

Kehutanan (JPIK)  dan Environmental Investigation Agency UK Ltd (EIA) yang dipublikasi 

melalui website JPIK. 

Menanggapi laporan   JPIK dan EIA yang didukung oleh Norwegian Agency for Development 

and Cooperation (NORAD) tersebut,  kami PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI (PT IMS), harus 

melakukan klarifikasi terhadap isi laporan yang menurut kami terdapat fakta dan data yang 

harus direvisi.  

Tanggapan terhadap laporan tersebut akan dipilahkan sesuai bab pada laporan tersebut.  

ISI LAPORAN JPIK DAN EIA TANGGAPAN DAN KLARIFIKASI 

I. RINGKASAN EKSEKUTIF 

Pernyataan pada alinea ke-1 dalam 
Ringkasan Eksekutif disebutkan bahwa 
“…lebih parahnya lagi kayu kayu yang 
ditebang oleh PT Prasetya Mitra Muda (PT. 
PMM) dilabeli Sertifikat legal melalui skema 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Hal 
tersebut berlangsung tanpa mengindahkan 
laporan yang berkali-kali diajukan oleh JPIK 
dan EIA kepada Pemerintah, pihak 
berwenang, dan lembaga sertifikasi  selama 
kurun waktu dua tahun.” 
 

Data yang benar, selama masa sertifikat PT 
PMM berlaku (SLK-IMS-147, terbit tanggal 
15 April 2016 hingga dicabut pada tanggal 14 
April 2017) PT IMS   tidak pernah menerima 
keluhan adanya  ketidaksesuaian 
pemenuhan terhadap standar VLK akibat 
kegiatan operasional PT PMM dari JPIK 
dan EIA, bahkan kami juga tidak pernah 
menerima keluhan dari dinas Kehutanan 
kabupaten, masyarakat ataupun stakeholder 
yang lain akibat kegiatan yang dilakukan oleh 
PT PMM.  
 

Pernyataan pada aline ke-3 dalam 
Ringkasan Eksekutif disebutkan bahwa “ 
Beberapa industri di dalam desa kayu ilegal 
ini dan di area sekitarnya telah disertifikasi 
legal melalui skema SVLK oleh lembaga 
sertifikasi yang sama yang membiarkan 
tindakan criminal ketika memberi cap legal 
atas kayu PT PMM.  
Ketika laporan JPIK yang diajukan melalui 
system SVLK telah mencegah beberapa kayu 
ilegal keluar dari Bereng Malaka sebagai 
kayu yang bersertifikat dan bahkan 
beberapa sertifikat telah dibekukan dan 
dicabut, namun tetap saja kayu dari konsesi 
kelapa sawit ilegal justru sebagai kayu 
legal. Terlebih lagi, industri penggergajian 
kayu yang mengolah kayu-kayu ilegal 
tersebut juga tetap mendapat cap sertifikat 
legal. Semakin banyak industri 

PT IMS tidak pernah sekalipun menerima 
laporan/keberatan yang diajukan oleh JPIK 
terhadap kegiatan operasional PT PMM 
(bagaimana bisa disebut sebagai “tidak 
mengindahkan”?).  
PT IMS hanya menerima keluhan terhadap 
kegiatan operasional TPT UD Usaha Baru 
Maju dan IUIPHHK Juita mulai  bulan April 
2017. Terhadap keluhan tersebut kami sama 
sekali tidak mengabaikannya. Proses surat 
menyurat dengan JPIK (terdokumentasi 
lengkap),  menunjukkan bahwa penanganan 
keluhan tersebut sedang berproses sesuai 
dengan Lampiran 5 Perdirjen PHPL nomor: 
P.14/PHPL/SET/4/2016 dan Pedoman Mutu 
LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. 
Korespondensi terakhir dengan JPIK 
dilakukan awal Juni 2017.  Dokumen surat 
menyurat tersebut dengan jelas  memuat 
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penggergajian kayu yang mengabaikan 
SVLK. 

 

Dari rangkaian kalimat diatas, menurut JPIK 
dalam laporannya PT IMS telah  
membiarkan tindakan kriminal dengan 
memberikan cap legal atas kayu PT PMM. 
Terlebih lagi, industri penggergajian kayu 
yang mengolah kayu-kayu ilegal tersebut 
juga tetap mendapat cap sertifikat legal.   

 

informasi  penanganan keluhan oleh PT IMS 
terhadap kegiatan IUIPHHK Juita dan TPT UD 
Usaha Baru Maju. Surat -menyurat tersebut 
telah kami tembuskan pula kepada pihak 
pihak: Direktur Pengolahan dan Pemasaran 
Hasil Hutan, Ditjen Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari, KLHK; Direktur Akreditasi 
Lembaga Sertifikasi Komite Akreditasi 
Nasional; Focal Point JPIK Kalimantan 
Tengah, disamping itu surat menyurat secara 
personel ditembuskan melalui email kepada: 
donny purnomo <donny@bsn.go.id>, Awan 
Taufani <awantaufani@bsn.go.id>, 
Sekretariat KAN <kan.produk@gmail.com>, 
Direktur PPHH rufiie@yahoo.com.au, 
Kasubdit Notifikasi ekspor impor 
marianalubis1962@gmail.com ,  
Dinamisator Nasional JPIK - M Kosar 
mkosar.jpik@gmail.com. 
 

II. KEKEBALAN HUKUM PERUSAHAAN KELAPA SAWIT 

Sub bab: Bersertifikat 
Terdapat pernyataan dalam sub bab 
tersebut sebagai berikut: 
…“Yang menakjubkan bukan hanya 
pemerintah gagal menegakkan hukum, 
tetapi bahkan kayu-kayu yang ditebang 
pada saat perusahaan didirikan telah 
dilegalkan melalui skema SVLK. Meski 
penebangan ilegal ribuan meter kubik kayu 
sebelum adanya izin  yang sah dan meski 
laporan publik ini telah dilaporkan kepada 
yang berwenang, pada April 2016 PT PMM 
telah mendapatkan sertifikat SVLK untuk 
IPK nya yang dikeluarkan oleh PT Inti 
Multima Sertifikasi. 

Sertifikat Legalitas Kayu untuk  IPK atas nama 
PT PMM  yang diterbitkan oleh PT IMS pada 
14 April 2016, adalah sertifikat legalitas kayu 
untuk kayu hasil penebangan pada areal 
penyiapan lahan tahun 2015/2016 seluas  
3000 Ha, yang  penerbitannya telah melalui  
prosedur yang baku sesuai  lampiran 2.4 
Perdirjen PHPL nomor 
P.14/PHPL/SET/4/2016.  Sertifikat Legalitas 
Kayu tersebut berlaku  selama satu tahun 
sejak  tanggal 15 April 2016.   
 

Mengingat banyaknya bukti yang tersedia 
mengenai operasi PT PMM, tampak jelas PT 
IMS tidak dapat melakukan pemeriksaan 
latar belakang dengan ketat, apalagi 
menginvestigasi laporan pelanggaran yang 
dilakukan oleh PT PMM. Seharusnya tidak 
ada sertifikat SVLK yang boleh dikeluarkan, 
dan kasus ini bukan satu-satunya tersangka 
sertifikasi di bawah skema SVLK di areal ini. 

Tidak benar bahwa PT IMS tidak menjaring 
informasi tentang kegiatan PT PMM di areal 
tersebut.  Sesuai prosedur dan ketentuan 
yang ada, PT IMS telah melakukan 
penjaringan informasi melalui kegiatan 
Konsultasi Publik pada tanggal 28 Maret 
2016 yang dihadiri oleh 15 stake-holder, 
diantaranya Camat Manuhing, Dinas 
Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, 

mailto:rufiie@yahoo.com.au
mailto:marianalubis1962@gmail.com
mailto:mkosar.jpik@gmail.com


3 

ISI LAPORAN JPIK DAN EIA TANGGAPAN DAN KLARIFIKASI 
 Babinsa, Pemerintahan Desa sekitar dan 

perwakilan masyarakat. 

III. SERTIFIKASI YANG DIKOMPROMIKAN 

Sertifikasi yang dikompromikan PT IMS tidak mengkompromikan hasil 
sertifikasi yang dilakukan. Sertifikat yang 
dikeluarkan semuanya melalui proses audit 
yang sudah baku sesuai Perdirjen PHPL 
nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dan Pedoman 
Mutu PT Inti Multima Sertifikasi).  PT IMS 
juga selalu menanggapi keluhan yang 
disampaikan JPIK.  
Mengenai  keluhan JPIK terkait dengan 
resume  yang harusnya diunggah sesuai tata 
waktu, PT IMS setelah itu secara bertahap 
mengunggah ulang pengumuman dan 
resume audit  (sesuai arahan teknis dari 
LIU). Jadi tidak benar jika JPIK tidak 
menemukan dokumen yang dimaksud.  

- UD USAHA BARU MAJU (Kab. Gunung 
Mas) 
UD Usaha Baru Maju adalah pemengang 
izin TPT-KB berdasarkan SK Kepala Dinas 
Kehutanan Kabupaten Gunung Mas 
nomor 522.3/913/1.02/XI/2015 tentang 
tempat penampungan terdaftar kayu 
bulat atas nama UD Usaha Baru Maju 
yang berlaku hingga November 2018.  
Terkait dengan sertifikasi UD Usaha Baru 
Maju,   pada bulan April 2017 JPIK telah 
mengajukan keluhan kepada PT IMS 
mengenai adanya indikasi bahwa 
terdapat kegiatan penggergajian di areal 
UD Usaha Baru Maju.  
 PT IMS menindaklanjuti keluhan JPIK 
dengan melakukan pemeriksaan 
lapangan mendadak yang dilaksanakan 
pada tanggal 28 April 2018, untuk 
menilai relevansi keluhan yang diajukan  
pada lokasi TPT KB UD Usaha Baru Maju. 
Informasi hasil  pemeriksaan lapangan  
telah kami sampaikan kepada JPIK pada 
16 Mei 2017. (surat tersebut juga telah 
kami tembuskan dan sampaikan secara 
personel kepada pihak terkait lainnya 
sebagaimana uraian kami sebelumnya). 
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Sampai saat ini penanganan terhadap 
keluhan TPT KB UD Usaha Baru Maju 
masih tetap kami proses sesuai dengan  
Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2016  dan 
mekanisme internal pada PT IMS. 
 
 

- UD KARYA BUDI (Kab.  Kotawaringin 
Timur) 
UD Karya Budi merupakan pemegang izin 
IUIPHHK. Sertifikat yang diterbitkan 
terhadap UD Karya Budi bernomor : IMS-
SLK-139 terbit tanggal 31 Maret 2016. 
Sertifikat berlaku hingga tanggal 30 
Maret 2019. 
Pada saat ini, sertifikat berstatus 
pembekuan, karena ketidaksediaan 
dilakukan Penilikan sesuai tata waktu. 
 

- JUITA (Kabupaten Gunung Mas) 
 JUITA adalah pemegang izin IUIPHHK 
berdasarkan SK Bupati Gunung Mas 
nomor: 503/49/ADPER &SDA/IV/2011 
tanggal 29 April 2011, yang berlaku 
selama perusahaan masih beroperasi 
kecuali dicabut oleh Bupati Gunung 
Mas.  
JUITA adalah pemegang Sertifikat 
Legalitas Kayu nomor  IMS-SLK-163 
tanggal 4 Mei 2016, dan berlaku hingga 
3 Mei 2022. 
Terkait dengan sertifikasi IUIPHHK 
JUITA, JPIK telah menyampaikan 
keluhan terhadap kegiatan operasional 
perusahaan tersebut kepada PT IMS 
dimulai tanggal 20 April 2017.  Keluhan 
diajukan mengenai adanya indikasi 
penjualan dokumen angkutan kayu 
oleh IUIPHHK JUITA dan ketiadaan 
pelaporan RPBBI secara berkala.  
 
Menanggapi keluhan tersebut, karena 
waktunya hampir bertepatan dengan 
kegiatan Penilikan terhadap IUIPHHK 
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JUITA, maka dalam surat tanggapan 
kami tanggal 20 April 2017 kepada JPIK, 
kami sampaikan bahwa pada tanggal 
25-26 April 2017 akan dilakukan 
Penilikan terhadap IUIPHHK JUITA.   
Selama proses penilikan dan 
penyusunan laporan hasil penilikan,  
korespondensi dalam bulan April dan 
Mei 2017 tetap kami lakukan dengan 
JPIK terutama mengenai  indikasi 
penjualan dokumen angkutan dan 
pelaporan RPBBI tahun 2016. 
Saat ini, sertifikat legalitas kayu 
IUIPHHK JUITA nomor IMS-SLK-163 
bersatus Pembekuan, karena hasil 
Penilikan pertama menunjukkan 
adanya ketidaksesuaian beberapa 
verifier yang tidak dapat dipenuhi 
JUITA sesuai tata waktu. 
 
Jadi tidak benar jika PT IMS  
mengkompromikan sertifikasi SVLK. 

 

IV. BERENG MALAKA KOTA KAYU ILEGAL 

 Peta lokasi industri. 

Kami ingin mengklarifikasi, apakah UD Karya 
Budi yang tercantum dalam peta tersebut 
adalah UD KARYA BUDI yang mendapatkan 
Sertifikat SVLK dari PT IMS dengan nomor: 
SLK-IMS-139 ?, karena UD KARYA BUDI 
pemegang SLK-IMS-139 berlokasi di 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 
 

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  Rekomendasi dari PT IMS: 
Laporan  yang disampaikan oleh JPIK dan EIA 
harus diperbaiki sesudah 
mempertimbangkan dengan   hasil klarifikasi 
kami.    
 

 
Bekasi, 12 Juni 2017 
LP-VI PT Inti Multima Sertifikasi 
 
  
 


