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RESUME  

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

 
I. IDENTITAS LVLK : 

 a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari 

 b. Nomor Akreditasi : LVLK-018-IDN 

 c. Alamat : Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor 16166 

 d. Nomor telepon/faks/e-mail : (0251) 75558373; nusakelolalestari@gmail.com 

 e. Direktur : Ir. H.Agustono, MS 

 f. Standar VLK : Lampiran 2.5. Perdirjen BUK P.14 /VI-BPPHH/2014 

 g. Tim Audit : 1. Luqman Hernaya Puspita (Lead Auditor) 

2. Hananto maryan Wiguna (Auditor) 

3. Indra Tjahjono (Auditor magang) 

 h. Tim Pengambil Keputusan : Prof. Dr. Ir. Ombo Satjapraja. M.Sc 

 

 

II. IDENTITAS AUDITEE : 

 a. Nama Pemegang Izin : CV. Setia Makmur 

 b. Nomor & Tanggal SK : 24/3525/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2012, Tanggal 12 Juli 2012 

 c. Luas dan Lokasi  : 2.650 M2 berlokasi di Jl. Raya Kedamean No.19, Gresik 

 d. Alamat Kantor : Jl. Raya Kedamean No.19, Gresik 

 e. Nomor telepon/faks/e-mail : (031) 7915433 / 7915433 

 f. Pengurus : 1. Direktur : Drs. Mohamad Choiron 

2. Persero Diam : Tn. H. Saiin  
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III. RINGKASAN TAHAPAN 
 

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan 

Konsultasi Publik - - 

Pertemuan Pembukaan Kantor Perwakilan CV. 

Setia Makmur di 

Surabaya, tanggal 16 

November 2015 

Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Perkenalan Tim dan Auditee 
2. Tujuan dan ruang lingkup verifikasi legalitas 

kayu 

3. Standard verifikasi legalitas kayu (prinsip, 
kriteria, dan indikator) yang digunakan. 

4. Metodologi dan tahapan/prosedur  verifikasi. 

5. Konfirmasi rencana audit/jadwal pelaksanaan 
verifikasi. 

6. Konfirmasi dan meminta surat kuasa/surat 

tugas wakil manajemen (MR). 
7. Konfirmasi data dan dokumen 
8. Menyampaikan kebutuhan sarana dan fasilitas 

selama audit.  
9. Tanya jawab. 
10.  Penandatanganan Notulen atau BA Pertemuan 

Pembukaan 

Verifikasi Dokumen dan 
Observasi Lapangan 

Kantor Perwakilan dan 
Pabrik CV. Setia Makmur 
di Surabaya dan Gresik,  

tanggal 16-18 November  
2015 

1. Menghimpun, mempelajari data dan dokumen 

Auditee di lapangan serta melakukan analisis 

untuk pemenuhan terhadap Prinsip, Kriteria, 

indikator dan Verifier dalam verifikasi legalitas 

kayu 

2. Melakukan observasi lapangan melalui 

pengamatan, pencatatan, uji petik bahan baku 
dan produk serta melakukan wawancara 
dengan karyawan. 

Pertemuan Penutupan Kantor Perwakilan CV. 

Setia Makmur di 

Surabaya, tanggal 18 

November 2015 

Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 

1. Menyampaikan hasil verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan  

2. Konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. 

3. Menyampaikan target waktu pemenuhan bukti 
audit yang kurang.  

4. Penandatanganan Notulensi atau Berita Acara 

Pertemuan Penutupan 
5. Menyampaikan rasa terima kasih kepada 

auditee atas kerjasamanya 
Pengambilan Keputusan Kantor PT. Nusa Kelola 

Lestari, Bogor. Tanggal  9 
Desember 2015 
 

Review Laporan Hasil Audit dan Pengambilan 

Keputusan sesuai dengan Standar Perdirjen Bina 

Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 

Lampiran 2.5 
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IV. RESUME HASIL PENILAIAN 

Prinsip/Kriteria/ 

indikator / Verifier 

Memenuhi/ 

Tidak Memenuhi/ Not 
Applicable 

Ringkasan Justifikasi 

P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. 

K.1.1 Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah, (b) Eksportir produk olahan memiliki izin 
yang sah 

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah 

a. Akte pendirian perusahaan 
dan/atau perubahan terakhir 

Memenuhi 

Berdasarkan hasil verifikasi diketahui 

bahwa CV. Setia Makmur memiliki akta 

pendirian dan akta perubahan terakhir 

yang telah disahkan oleh Pengadilan 

Negeri Setempat. 

b. Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SIUP) atau Izin Perdagangan 
yang tercantum dalam izin 
Industri 

Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki Surat Ijin 

Usaha Perdagangan yang masih berlaku 

dan sesuai dengan kegiatan usahanya 

c. Izin HO (izin gangguan 
lingkungan sekitar industri) Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki ijin HO yang 

masih berlaku dan sesuai dengan 

kegiatan usahanya 

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki TDP yang sah 

dan masih berlaku sesuai dengan 

kegiatan usahanya 

e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki NPWP dan 

SKT yang sesuai dengan ijin lainnya 

f. Dokumen Lingkungan Hidup 

(AMDAL/UKL-
UPL/SPPL/DELH/Dokumen 
Lingkungan Hidup Lain yang 
setara) 

Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki dokumen 

UKL-UPL yang sah dan lengkap sesuai 

dengan kegiatan usahanya. 

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) 
atau Izin Usaha Tetap (IUT) 

Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki dokumen IUI 

yang sesuai dengan dokumen lainnya dan 

sesuai dengan kegiatan usaha 

perusahaan 

h. Rencana Pemenuhan Bahan 

Baku Industri (RPBBI) untuk 
IUIPHHK 

Not Applicable 

Verifier ini tidak diaplikasikan karena IUI 
CV. Setia Makmur bukan IUIPHHK yang 
wajib menyusun RPBBI. 

1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen 

Berstatus Eksportir Terdaftar Produk 
Industri Kehutanan  (ETPIK) 

Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki dokumen 
ETPIK yang sesuai dengan dokumen 

lainnya dan sesuai dengan kegiatan 
usaha perusahaan. 

K.1.2 Importir kayu dan produks kayu 

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah 

Dokumen Pengakuan dan/atau 
pengenal sebagai importir Not Applicable 

NA, karena IUI CV. Setia Makmur tidak 
melakukan impor kayu. 

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) 

Panduan/pedoman /prosedur 

pelaksanaan sistem uji tuntas (due 
diligence) importir 

Not Applicable 

NA, karena IUI CV. Setia Makmur tidak 
melakukan impor kayu 
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K.1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok 

1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok 

Akte notaris pembentukan kelompok 

atau dokumen pembentukan 
kelompok 

Not Applicable 

NA, karena CV. Setia Makmur tidak 

membentuk kelompok. 

P.2 Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan dari 
asalnya 

K.2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya 

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa  bahan baku yang diterima berasal dari  sumber yang sah 

a. Kontrak suplai bahan baku 
dan/atau dokumen jual beli Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki Bukti Jual Beli 
pada setiap pemasok/suppliernya 

b. Berita acara pemeriksaan yang 

ditandatangani oleh petugas 

kehutanan yang berwenang untuk 
penerimaan kayu bulat dari hutan 
negara, dilengkapi dengan 

dokumen angkutan hasil hutan 
yang sah 

Not Applicable 

NA  karena IUI CV. Setia Makmur tidak 

menerima kayu bulat dari hutan negara. 

c. Berita acara serah terima kayu 

dan/atau bukti serah terima kayu 
selain kayu bulat dari hutan 
negara, dilengkapi dengan 

dokumen angkutan hasil hutan 
yang sah 

Memenuhi 

Setiap penerimaan CV. Setia Makmur 

disertai dengan berita acara serah terima 

barang 

d. Dokumen angkutan hasil hutan 
yang sah Memenuhi 

Setiap penerimaan bahan baku CV. Setia 

Makmur disertai dengan dokumen 

angkutan yang sah 

e. Nota dan Dokumen Keterangan 

(Berita acara dari petugas 

kehutanan kabupaten/ kota atau 
dari aparat desa/ kelurahan) yang 
dapat menjelaskan asal usul untuk 

kayu bekas/ hasil bongkaran, serta 
DKP 

Not Applicable 

Selama periode audit CV. Setia Makmur 

tidak pernah melakukan pembelian bahan 
baku  kayu bekas/hasil bongkaran. 

f. Dokumen angkutan berupa Nota 
untuk kayu limbah industri Not Applicable 

Selama periode audit CV. Setia Makmur 
tidak pernah melakukan pembelian bahan 
baku  kayu limbah industri. 

g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang 

dimiliki pemasok dan/atau DKP 
dari Pemasok 

Memenuhi 

Seluruh Pemasok CV. Setia Makmur telah 

dilengkapi dengan SLK atau DKP, 

perusahan telah memiliki prosedur 

penerimaan DKP, petugas penerima DKP 

dan laporan pengecekan DKP 

h. Dokumen pendukung RPBBI Not Applicable Selama periode audit CV. Setia Makmur 

bukan pemegang ijin IUIPHHK sehingga 
tidak wajib menyusun RPBBI 

2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah 

a. Pemberitahuan Impor Barang 
(PIB) 

Not Applicable Selama periode audit CV. Setia Makmur 

tidak pernah melakukan kegiatan impor 
bahan baku  kayu. CV. Setia Makmur 
sendiri bukanlah sebagai importer karena 

tidak mempunyai APIK. 

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable Selama periode audit CV. Setia Makmur 
tidak pernah melakukan kegiatan impor 
bahan baku  kayu. CV. Setia Makmur 
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sendiri bukanlah sebagai importer karena 
tidak mempunyai APIK. 

c. Packing List (P/L) Not Applicable Selama periode audit CV. Setia Makmur 
tidak pernah melakukan kegiatan impor 

bahan baku  kayu. CV. Setia Makmur 
sendiri bukanlah sebagai importer karena 
tidak mempunyai APIK. 

d. Invoice Not Applicable Selama periode audit CV. Setia Makmur 

tidak pernah melakukan kegiatan impor 
bahan baku  kayu. CV. Setia Makmur 
sendiri bukanlah sebagai importer karena 

tidak mempunyai APIK. 

e. Deklarasi Impor Not Applicable Selama periode audit CV. Setia Makmur 
tidak pernah melakukan kegiatan impor 
bahan baku  kayu. CV. Setia Makmur 

sendiri bukanlah sebagai importer karena 
tidak mempunyai APIK. 

f. Rekomendasi Impor Not Applicable Selama periode audit CV. Setia Makmur 
tidak pernah melakukan kegiatan impor 

bahan baku  kayu. CV. Setia Makmur 
sendiri bukanlah sebagai importer karena 
tidak mempunyai APIK. 

g. Bukti pembayaran bea masuk 
(bila terkena bea masuk) 

Not Applicable Selama periode audit CV. Setia Makmur 

tidak pernah melakukan kegiatan impor 
bahan baku  kayu. CV. Setia Makmur 
sendiri bukanlah sebagai importer karena 

tidak mempunyai APIK. 

h. Dokumen lain yang relevan 

(diantaranya CITES) untuk 
jenis kayu dibatasi 
perdagangannya 

Not Applicable Selama periode audit CV. Setia Makmur 
tidak pernah melakukan kegiatan impor 
bahan baku  kayu. CV. Setia Makmur 

sendiri bukanlah sebagai importer karena 
tidak mempunyai APIK. 

i. Bukti Penggunaan Kayu Impor Not Applicable Selama periode audit CV. Setia Makmur 
tidak pernah melakukan kegiatan impor 

bahan baku  kayu. CV. Setia Makmur 
sendiri bukanlah sebagai importer karena 
tidak mempunyai APIK. 

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu 

a. Tally sheet penggunaan 
bahan baku dan hasil produksi Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki catatan awal 
yang mampu tertelusur hingga asal usul 
bahan bakunya 

b. Laporan produksi hasil olahan 

Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki laporan 

produksi selama periode audit dan 

terdapapat rendemen yang logis dalam 

proses produksinya 

c. Produksi industri tidak 

melebihi kapasitas produksi 
yang dijinkan Memenuhi 

Jenis produksi yang dilakukan  CV. Setia 

Makmur sesuai dengan kegiatan 

usahanya dan tidak melebihi kapasitas 

yang diijinkan. 

d. Hasil produksi yang berasal 
dari kayu lelang dipisahkan 

Not Applicable Selama Periode Audit CV. Setia Makmur 
tidak pernah melakukan pembelian bahan 

baku kayu dari kayu lelang hasil sitaan 
bukti curian atau temuan 

e. Dokumen LMKB/LMKBK dan 
LMHHOK Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki catatan 

mutasi produk yang sesuai dengan 

dokumen pendukung lainnya 

2.1.4  Proses pengelolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin / IRT) 
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a. Dokumen S-LK atau DKP Memenuhi Setiap penerimaan produk dari jasa 
penganyaman selalu dilengkapi dengan 
S-LK atau DKP. 

b. Kontrak jasa pengelolaan produk 

antara audite dengan pihak 
penyedia jasa (pihak lain) 

Memenuhi Setiap kerjasama dengan 

pengrajin/industri lain, CV. Setia Makmur 
dilengkapi dengan kontrak kerjasama 
jasa. 

c. Berita acara serah terima kayu 
yang dijasakan 

Memenuhi CV. Setia Makmur dalam melakukan 

proses penjasaan dilengkapi dengan 
surat jalan sebagai bukti serah terima 

d. Ada pemisahan produk yang 

dijasakan pada perusahaan 
penyedia jasa 

Memenuhi Pengrajin/industri lain yang menjadi 
penjasa CV. Setia Makmur memisahkan 

produk dengan memisahkan lokasi 
pengerjaan dan tenaga kerja. 

e. Adanya pendokumentasian bahan 

baku, proses dan produksi, dan 
ekspor apabila ekspor dilakukan 
melalui penyedia jasa 

Memenuhi CV. Setia Makmur dalam melakukan 
proses penjasaan melakukan pencatatan 

bahan baku, proses produksi dan ekspor 

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtangaan hasil produksi 

K.3.1 Perdagangan atau  pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 

3.1.1  Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah 
tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 

Dokumen angkutan hasil hutan yang 
sah Memenuhi 

CV. Setia Makmur menggunakan 

dokumen angkutan hasil hutan yang sah 

untuk perdagangan. 

3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Eksport 
Barang (PEB) 

a. Produk hasil olahan kayu yang 
diekspor 

Memenuhi Produk kayu yang diekspopr CV. Setia 
Makmur merupakan hasil produksi sendiri 

b. Pemberitahuan Ekspor Barang 
(PEB) 

Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki PEB yang 
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 

c. Packing List (P/L) Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki P/L yang 

sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 

d. Invoice Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki Invoice yang 
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 

e. Bill of Lading (B/L) Memenuhi CV. Setia Makmur memiliki BL yang 
sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. 

f. Dokumen V-Legal untuk produk 

yang wajib dilengkapi dengan 
Dokumen V-legal 

Memenuhi CV. Setia Makmur dilengkapi Dokumen V-

Legal untuk produk yang wajib dilengkapi 
dengan Dokumen V-legal 

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan 

Surveyor) untuk produk yang wajib 
verifikasi teknis 

Memenuhi CV. Setia Makmur dilengkapi Hasil 

verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk 
produk yang wajib verifikasi teknis 

h. Bukti pembayaran bea keluar bila 
terkena bea keluar 

Not Applicable CV. Setia Makmur melakukan kegiatan 

produksi yang bukan termasuk barang 
yang wajib terkena bea keluar. 

i. Dokumen lain yang relevan 

(diantaranya CITES) untuk jenis 
kayu yang dibatasi 
perdagangannya 

Not Applicable CV. Setia Makmur tidak menggunakan 
bahan baku kayu yang termasuk dalam 

daftar CITES. 

K.3.3 Pemenuhan Pengunaan Tanda V-Legal  

3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal 

Tanda V-Legal yang dibubuhkan 
sesuai ketentuan 

Memenuhi CV. Setia Makmur telah dilengkapi 
dengan Tanda V-legal sesuai ketentuan 
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V. KEPUTUSAN SERTIFIKASI 

 

Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) dapat disimpulkan dan diputuskan sebagai 
berikut: 

 Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 (tigapuluh enam) verifier. 

 Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. 

 Verifier yang tidak dapat diverifikasi (not applicable) berjumlah 20 (duapuluh) verifier. 
 
Dengan demikian CV. Setia Makmur dinyatakan “LULUS” karena seluruh norma penilaian pada setiap 

verifier yang dapat diverifikasi dinyatakan “Memenuhi”. 
 
 

  
 
Mengetahui, 

 
 
 

 
 
 

Ir. H. Agustono, MS 
Direktur 

Bogor, 9 Desember 2015 
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) 
PT. Nusa Kelola Lestari 

 
 
 

 
 
 

Prof. Dr. Ir. Ombo Satjapradja, M.Sc. 
Pengambilan Keputusan 

 

 
 
 

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi indsutri pengelolahan 

K.4.1 Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

4.1.1 Pedoman/prosedur dan implementasi K3 

a. Pedoman/ prosedur K3 
Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki prosedur K3 

dan petugas penanggung jawab K3 

b. Implementasi K3 
Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki peralatan K3 

dan jalur evakuasi 

c. Catatan kecelakaan kerja 

Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki catatan 

kecelakaan kerja dan upaya 

penanggulangannya 

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja 

4.2.1   Keabsahan bersertifikat bagi pekerja 

Serikat pekerja atau kebijakan 

perusahaan (auditee) yang 
membolehkan untuk membentuk atau 
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 

Memenuhi 

CV. Setia Makmur memiliki surat 

pernyataan kebebasan berserikat dari 

Direktur perusahaaan 

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak -hak 
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang 

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 
yang mengatur hak-hak pekerja Memenuhi 

CV. Setia Makmur telah memiliki 

Peraturan Perusahan yang telah 
disahkan. 

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan) 

Pekerja yang masih di bawah umur 
Memenuhi 

CV. Setia Makmur tidak memiliki 

karyawan di bawah umur (18 tahun). 


