
 

 
 

Our vision: A world where human choices ensure a sustainable future   
FSCTM A000535 l FSC accredited certification body l PEFC/09-44-02 

 
 

Penilaian Kembali Sertifikasi Pengelolaan Hutan 
PT Intracawood Manufacturing di Kalimantan Utara, Indonesia 

24 Februari 2022 
 

Pendahuluan – Preferred by Nature akan melaksanakan penilaian kembali sertifikasi (Re-
assessment) pengelolaan hutan dan lacak balak PT Intracawood Manufacturing yang terletak di 

Kalimantan Utara, Indonesia. Penilaian akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret – 01 April 

2022.  

 

Ruang Lingkup Penilaian Kembali Sertifikasi – Penilaian kembali sertifikasi pengeloaan hutan 

akan menilai aspek lingkungan, silvikultur dan sosial-ekonomi dari hutan yang dikelola oleh PT 

Intracawood Manufacturing, menggunakan standar FSC-STD-IDN-02.1-2020 EN; Standar 
Pengelolaan Hutan Nasional FSC untuk Indonesia. Untuk mendapatkan salinan panduan yang 

berlaku atau untuk memberikan komentar terkait standar tersebut, silakan menghubungi 

Preferred by Nature melalui telepon, Fax, email atau website yang tersedia di bawah ini. Sebagai 

catatan bahwa standar dapat diubah untuk mempertimbangkan komentar pemangku 

kepentingan. Preferred by Nature telah terakreditasi oleh Forest Stewardship Council™ (FSC®) 

dan proses penilaian ini harus mengikuti prosedur yang telah disetujui.  

 

Hutan yang  dievaluasi terdapat area yang teridentifikasi sebagai Hutan dengan Nilai Konservasi 

Tinggi atau dimana nilai nilai konservasi tinggi, sebagaimana yang didefinisikan oleh FSC, 

kemungkinan besar ditemukan. Preferred by Nature mengevaluasi identifikasi, manajemen dan 

perlindungan terhadap Nilai Konservasi Tinggi ini dan meminta masukan dari para pemangku 

kepentingan terkait. 

 

Susunan Tim Penilai – Penilaian akan dipimpin oleh Lely Puspitasari dengan anggota tim yaitu 

Bambang Mardi Priyono & Laura Flowrensia. 

 

Langkah dan Jadwal Penilaian Kembali – Berikut ini adalah deskripsi singkat proses sertifikasi 

dan agenda sementaranya: 

 Organisasi Penilaian Kembali – Tim Preferred by Nature akan berkumpul di Tarakan pada 

tanggal 27 Maret 2022.   

 Penilaian lapangan – Tim akan mengunjungi lokasi yang dikelola oleh PT Intracawood 

Manufacturing dari tanggal 28 Maret hingga 01 April 2022. 

 Konsultasi para pihak – Keseluruhan kunjungan lapangan, tim akan menghubungi parapihak 

lokal terkait pengelolaan hutan PT Intracawood Manufacturing dengan desa disekitar 

kawasan hutan.  Termasuk wawancara dan diskusi privat, dan pertemuan publik dengan 

para pihak 

 Pertemuan Publik dengan para pihak – Karena situasi masih pandemi dan menghindari 

penyebaran virus covid-19, pertemuan publik dengan para pihak akan diadakan secara jarak 

jauh.  

 Laporan singkat akhir penilaian – Sebelum meninggalkan lokasi, tim akan bertemu dengan 

manajer PT Intracawood Manufacturing dan pihak-pihak lainnya untuk menyelesaikan 

pengumpulan data dan menunjukkan temuan-temuan awal yang ada. 

 Pembuatan Laporan Sementara – Tim penilai akan membuat laporan sementara bersifat 

rahasia yang akan disirkulasikan untuk mendapatkan masukan untuk PT Intracawood 

Manufacturing. Hal ini akan memerlukan waktu 60 hari setelah re-assessment selesai. 

 Keputusan Penilaian – Setelah diterimanya komentar terhadap laporan sementara dari 

manajer kehutanan PT Intracawood Manufacturing dan komentar para pihak umum yang 

lain, Preferred by Nature akan membuat keputusan penilaian. Jika tidak ada halangan, hal 

ini dapat diputuskan sebelum Juni 2022. 
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Masukan yang diharapkan dari Anda – Sebagai bagian dari proses penilaian kembali sertifikasi 

hutan, kami mengundang para pihak untuk memberikan komentar dan masukan tentang 

pengelolaan hutan PT Intracawood Manufacturing sehubungan dengan kepatuhannya terhadap 

persyaratan standar pengelolaan hutan yang diacu di atas serta komentar terhadap UPH dalam 

pengelolaan and perlindungan Nilai konservasi Tinggi di dalam area hutan yang dievaluasi. Kami 

mengharapkan masukan, baik secara terbuka maupun rahasia, dalam bentuk apapun yang 

termudah dan paling aman bagi Anda.  Masukan Anda sangat berharga untuk setiap tahapan 

proses penilaian kembali, kami berharap dapat menerima komentar anda baik sebelum 

penilaian, saat penilaian, sehingga kami dapat memasukkannya ke dalam pertimbangan untuk 

mencapai keputusan sertifikasi.  Pilihan metode untuk mengkomunikasikan pengamatan anda 

pada kami adalah sebagai berikut:  

 

1. Bertemu dengan anggota tim penilai Preferred by Nature selama atau setelah kunjungan 

lapangan. 

2. Menghubungi dan memberikan komentar pada Rahmad Nanda sebagai staf Preferred by 

Nature yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penilaian sertifikasi ini dari Kantor 

Regional Asia Pasifik.  Jika Rahmad sedang tidak berada dikantor, harap memberikan 

masukan Anda kepada Ho Van Cu. 

3. Masukan tertulis melalui surat, fax atau email kepada rnanda@preferredbynature.org.  

Masukan-masukan ini akan dijaga kerahasiaannya kecuali jika anda menginginkan sebaliknya 

dan hanya akan dipergunakan untuk kepentingan penilaian PT Intracawood Manufacturing.    

 

Sumber informasi apapun yang diberikan akan dirahasiakan dan hanya tersedia untuk staf 

FSC dan Preferred by Nature. Para pihak yang berniat untuk mengkritisi setiap aspek dalam 

proses atau keputusan sertifikasi hutan dapat mengakses Prosedur Resolusi Keluhan dan 

Sengketa Preferred by Nature di https://preferredbynature.org/  

 

  

Menghubungi Preferred by Nature  

 

 Email: rnanda@preferredbynature.org atau cuho@preferredbynature.org  

 Worldwide Website – preferredbynature.org. 

 Alamat Surat – Kantor Bali 

PT Nature Economy and People Connected 

Jl. Tantular Barat No. 88, Dangin Puri Klod, Renon, Denpasar Timur,  

Bali (80114) +62 361 4723499 
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