RINGKASAN
PEMANTAUAN RKL DAN RPL
TAHUN 2015

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL & RPL) sebagaimana
ketentuan yang telah termuat dalam dokumen RKL dan RPL dari suatu usaha
dan/atau kegiatan pada suatu rencana usaha dan/atau kegiatan merupakan
kewajiban pemrakarsa. Untuk mengetahui kepatuhan pemrakarsa dalam
pengelolaan lingkungan hidup maka instansi pengendali dampak lingkungan wajib
melakukan pemantauan pada lokasi-lokasi/titik-titik ketaatan
pengelolaan
lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam dokumen RKL dan RPL.
Usaha dan/ atau kegiatan yang menjadi sasaran pemantauan RKL dan RPL
pada tahun 2015 adalah kegiatan yang telah di pantau pada tahun 2013 dan 2014.
Alasan dipilihnya usaha dan/ atau kegiatan tersebut adalah ingin melihat keseriusan
dan ketaatan pemrakarsa melaksanakan hasil temuan pada tahun 2013 dan 2014
dalam bentuk pelaporan rutin pengelolaan dan Pemantauan RKL dan RPL yang
dilakukan 6 (enam) bulan sekali sebagaimana tertuang pada dokumen RKL dan RPL
tidak berjalan sebagaimana mestinya.
1.1. Maksud dan Tujuan
1. Mengetahui tingkat ketaatan pemrakarsa usaha/kegiatan dalam melakukan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (RKL & RPL)
2. Mengetahui efektivitas pelaksanaan

RKL/RPL dan UKL/UPL dalam

menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.
3. Melakukan pembinaan atas temuan ketidaktaatan dalam pelaksanaan RKL
dan RPL, SPPL dari usaha dan /atau kegiatan perusahaan.
4. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan
hidup.

1.2. Sasaran Pemantauan RKL dan RPL
sasaran pemantauan RKL dan RPL Tahun 2015, adalah :
1. PT. Salaki Mandiri Sejahtera di Bonggo-Sarmi
2. PT. Rimba Matoa Lestari di Bonggo Sarmi.
3. PT. Pusaka Agro Lestari di Kabupaten Mimika
4. PT. Berkat Cipta Abadi di Kabupaten Merauke
5. PT. Semarak Dharma Timber di Kabupaten Keerom
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1.3. Kesimpulan
1. Tingkat ketaatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh kelima
perusahaan yang dipantau, lima diantaranya belum menunjukan perbaikan
lingkungan sebagaimana termuat pada dokumen ANDAL, RKL dan RPL.
2. Masih rendahnya efektifitas pelaksanaan RKL dan RPL sehingga terjadi
penurunan kualitas lingkungan.
3. Pemahaman terhadap regulasi/peraturan perundang-undangan masih masih
perlu ditingkatkan dan disikronisasikan dengan perkembangan perubahan
regulasi.
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DOKUMENTASI
PEMANTAUAN RKL DAN RPL
TAHUN 2015
Pemantauan RKL-RPL di PT. Salaki Mandiri Sejahtera (Kab. Sarmi)

Foto Kiri : Tim berdiskusi dengan managemen PT. Salaki Mandiri Sejahtera
sebelum melaksanakan pemantauan RKL-RPL
Foto Kanan : Areal Logyard di KM 74
Pemantauan RKL-RPL di PT. Pusaka Agro Lestari (Kab.Mimika)

Foto Kiri : Pemrakasa sedang menjelaskan alur tanaman dan pengelolaan
lingkungan
Foto Kanan : Pembibitan sedang dikembangkan dan sekaligus juga ada
pembibitan jenis tanaman lawan tanaman biologi (ulat api).
Pemantauan RKL-RPL di PT. Sinar Wijaya Plywood Industries (Kab.Yapen)

Foto Kiri : Tim sedang menyampaikan hasil temuan lapangan
Foto Kanan : Ceceran oli di sekitar bengkel
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