
RINGKASAN HASIL PEMANTAUAN LINGKUNGAN PT WUKIRASARI 

Base Camp Kensi Km.27 

 

PT WUKIRASARI memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan sebagai bentuk komitmen 

perusahaan terhadap kelestarian sumber daya alam demi mencapai Sustainable Forest Management 

sehingga pengelolaan secara lestari terlaksana dengan baik serta memperhatikan aspek sosial 

terhadap perubahan kondisi lingkungannya. PT Wukirasari hanya memanfaatkan hasil hutan kayu 

yang artinya tidak memanfaatkan atau melakukan klaim terhadap jasa ekosistem.  

 

1. Pemantauan Lingkungan 

Sebagai implementasi sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI),  PT 

Wukirasari telah melakukan kegiatan regenerasi berupa penanaman di lokasi-lokasi bekas areal 

penebangan seperti Bekas TPn (Tempat Pengumpulan Kayu), Jalan Sarad, Kanan Kiri Jalan Angkutan 

dan praktek teknik SILIN (Silvikultur Intensif). Kegiatan Penanaman dilakukan dengan memilih jenis 

tanaman lokal yang banyak ditebang oleh perusahaan (jenis komersil). Sebelum dilakukan 

penanaman, penyiapan bibit tanaman dilakukan pada area persemaian. Hasil kegiatan pengadaan bibit 

dan penanaman adalah sebagai berikut:   

 

Tabel 1. Rencana dan Realisasi TPTI Pembinaan Hutan & Lingkungan Tahun 2021 

Jenis Kegiatan Rencana Realisasi 

Bibit (Batang) Luas (Ha) Bibit (Batang) Luas (Ha) 

Pengadaan Bibit 109.500 - 102.820 - 

Penanaman 36.632 74,62 31.878 67,70 

Pemeliharaan 39.716 42,39 19.196 41,13 

*Sumber data: Laporan E-Monev (Electronic Monitoring Evaluasi) Tahun 2021 PT Wukirasari 

 

Dalam Kegiatan penyediaan bibit untuk regenerasi serta penanaman rehabilitasi PT Wukirasari 

menggunakan bibit lokal dari kebun benih dan cabutan alam. Jenis-jenis yang digunakan diantaranya  

Merbau, Matoa, dan jenis lainnya. Pengadaan bibit dilakukan secara generative dan secara vegetative 

masih dalam skala kecil. Begitu melimpahnya sumberdaya yang disediakan melalui regenerasi alami 

dalam bentuk semai liar/Wilding yang bisa dimanfaatkan Departemen Pembinaan Hutan dalam 

mencukupi kebutuhan bibit baik cabutan ataupun biji untuk kegiatan penanaman menjadikan dasar PT 

Wukirasari untuk tidak menggunakan jenis eksotis/asing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bibit Tanaman Merbau (Intsia Palembanica) 

PT Wukirasari tidak menggunakan spesies asing dalam upaya meregenerasi hutan penanaman 

pada area kritis. Dalam pengelolaannya, PT Wukirasari tidak menggunakan organisme hasil rekayasa 



genetika (GMO), pupuk kimia, pestisida, agen pengendali hayati sebagai bentuk komitmen terhadap 

kelestarian lingkungan dengan tetap menjaga kondisi alami hutannya seperti dinyatakan dalam Surat 

Pernyataan Management terkait Kebijakan Penerapan Standar FSC® (Forest Stewardship Council). 

Sistem silvikultur yang diterapkan oleh PT Wukirasari adalah Tebang Pilih Tanam Indonesia 

(TPTI). Selama operasionalnya PT Wukirasari juga rutin berkomitmen dalam rangka pelaporan 

kepada stakeholder terkait. Pelaporan hasil kegiatan Silvikultur dilakukan secara online (E-Monev) 

dan manual pada Laporan TPTI kepada pihak BPHP wilayah XVI Papua Barat dan Dinas Kehutanan 

dan Lingkungan Provinsi Papua Barat yang dilaporkan secara periodik. 

Bahaya alam yang berpotensi terjadi di area PT Wukirasari adalah banjir, kekeringan, kebakaran, 

tanah longsor, hama penyakit, badai, dan gempa. bahaya alam seperti banjir, kebakaran, tanah 

longsor, dan hama penyakit dapat dicegah atau diminimalisir dampaknya dengan monitoring secara 

rutin dan perlakuan-perlakuan pencegahan khusus.  

Bahaya alam karena faktor alam seperti 

kekeringan, badai, dan gempa hanya dapat ditangani 

paska kejadiannya merujuk pada Prosedur 

Penanganan Keadaan Darurat. Belum pernah 

dilaporkan adanya kejadian bahaya alam yang 

memberikan kerusakan tegakan hutan, dampak 

material, kerusakan infrastruktur, dan korban jiwa. 

Pencegahan dan pengendalian yang dilakukan oleh 

PT Wukirasari diantaranya monitoring debit air 

sungai, monitoring hotspot, pemantauan curah hujan, 

implementasi RIL dalam kegiatan Produksi maupun 

PWH serta pengendalian hama penyakit secara 

manual. 

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur PT Wukirasari juga telah menyusun Site 

Impact Assesment dan juga Logging Camp Risk Assesment untuk melindungi adanya ancaman 

dampak buruk terhadap lingkungan. Dampak pembangunan infrastruktur, kegiatan transportasi dan 

silvikultur pada aspek flora fauna dan lingkungan dijelaskan pada bab tersendiri tiap aspek dan 

perlokasi pengamatan baik kawasan lindung maupun area produksi khusus untuk aspek flora, fauna, 

air dan tanah yang masih menjadi bagian dari dokumen ini. Secara garis besar dampak pembangunan 

infrastruktur dilakukan dengan mitigasi yang tepat sehingga tidak berdampak besar dan 

berkepanjangan khususnya terhadap tanah dan air. 

Dampak pemanenan terhadap ekosistem hutan pada hutan produksi dipengaruhi secara 

langsung oleh beberapa hal, apabila ditarik ke belakang mulai dari kegiatan pembukaan wilayah hutan 

(PWH) dalam bentuk pembuatan jalan angkutan kayu, pembuatan tempat pengumpulan kayu, 

pembuatan jalan sarad dan penebangan dan penyaradan. Pengelolaan secara lestari dalam pemanenan 

dilakukan dengan berbagai macam upaya untuk meminimalisir munculnya dampak negatif, serta 

dalam perjalanannya dilakukan pemantauan secara periodik sesuai dengan tata waktu yang terdapat 

pada dokumen RKL-RPL, untuk memastikan dampak yang timbul dapat dipulihkan mendekati 

kondisi sebelum penebangan. Beberapa usaha yang diterapkan dalam upaya mengurangi dampak 

lingkungan seperti pembuatan jembatan, pembuatan teras pada punggung bukit jalan angkutan, 

pembuatan sedimen trap dan cerucuk pada ujung lereng dan atau jalur limpasan air, pembuatan 

sudetan pada jalan sarad dan perapihan kembali tempat pengumpulan kayu. Lebih jauh, kegiatan 

pemantauan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya dalam dokumen ini. 

 

 

 

Gambar 2. Menara Pemantau 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Sedimen Trap, Pancang, Terasering, dan Cerucuk 

PT Wukirasari melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah B3. 

Sebelum dilakukan serah terima kepada pihak ketiga. Limbah B3 seperti Oli bekas dan Baterai bekas, 

dikumpulkan di lokasi Gudang TPS B3 yang berlokasi di Camp KM 28. PT Wukirasari mendapatkan 

Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari  Kepala Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana dengan No 660/63/DLH/IV/2022. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Gudang TPS B3 untuk Oli Bekas 

Berdasarkan hasil identifikasi Nilai Konservasi Tinggi yang telah dilakukan pada tahun 2019, 

diketahui bahwa kawasan konsesi PT Wukirasari adalah kawasan yang memiliki potensi akan 

keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna. Unit Manajemen melakukan pemantauan dinamika 

flora dan fauna pada dua jenis lokasi pengamatan yaitu pada lokasi kawasan lindung (KPPN, 

Sempadan Sungai, BZ Hutan Lindung, Karst, Kelerengan >40%), sebelum dan setelah penebangan 

pada blok tebangan (PSP/Plot Sample Permanent). Sebelum pemantauan dilakukan pengelolaan 

terhadap kawasan lindung seperti deliniasi kawasan dan penandaan batas lapangan telah dilakukan. 

Hal ini bertujuan untuk melindungi setiap aspek perlindungan terhadap kawasan lindung. Sehingga 

apabila di kemudian hari terdapat dinamika yang terjadi pada struktur dan komposisi flora dan fauna 

dapat lebih mudah teridentifikasi dan pendugaan adanya ancaman 



A. Pemantauan Fauna 

Pemantauan keanekaragaman jenis fauna dilakukan pada beberapa plot pengamatan di kawasan 

lindung yang meliputi  Kawasan Karst, Buffer zone Hutan Lindung, Kelerengan >40%, Sempadan 

Sungai, dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN). Pada lokasi tebangan dilakukan di areal 

bekas tebangan tahun 2021. Kegiatan inventarisasi fauna dilakukan dengan metode transek garis (Line 

Transect) untuk pengamatan taksa mamalia dan herpetofauna, serta metode titik hitung (Point Count) 

untuk taksa burung. Selain itu, dilakukan juga pengamatan fauna menggunakan kamera trap pada blok 

RKT 2019 dan 2021. Berikut hasil pemantauan fauna yang diperoleh tim Bina Hutan dan 

Lingkungan: 

Fauna Aves/Burung yang ditemukan keberadaannya pada Kawasan Karst sebanyak 10 jenis. Menurut 

status konservasinya berdasarkan IUCN ditemukan 10 jenis dengan status LC, berdasarkan CITES 5 

jenis dengan status Apendix II, dan menurut P.106 5 jenis dengan status dilindungi.  

 

Fauna Aves/Burung yang ditemukan keberadaannya pada Buffer Zone sebanyak 10 jenis. Menurut 

status konservasinya berdasarkan IUCN ditemukan 9 jenis dengan status LC, berdasarkan CITES 4 

jenis dengan status Apendix II, dan menurut P.106 4 jenis dengan status dilindungi.  

 

Fauna Aves/Burung yang ditemukan keberadaannya pada Kelerengan >40% sebanyak 6 jenis. 

Menurut status konservasinya berdasarkan IUCN ditemukan 5 jenis dengan status LC, berdasarkan 

CITES 2 jenis dengan status Apendix II, dan menurut P.106 3 jenis dengan status dilindungi.  

 

Fauna Aves/Burung yang ditemukan keberadaannya pada sempadan sungai sebanyak 6 jenis. Menurut 

status konservasinya berdasarkan IUCN ditemukan 5 jenis dengan status LC dan 1 jenis VU, 

berdasarkan CITES 3 jenis dengan status Apendix II, dan menurut P.106 4 jenis dengan status 

dilindungi.  

 

Fauna Aves/Burung yang ditemukan keberadaannya pada KPPN sebanyak 6 jenis. Menurut status 

konservasinya berdasarkan IUCN ditemukan 5 jenis dengan status LC dan 1 jenis VU, berdasarkan 

CITES 3 jenis dengan status Apendix II, dan menurut P.106 3 jenis dengan status dilindungi.  

 

 

Fauna Aves/Burung yang ditemukan keberadaannya pada bekas tebangan blok RKT 2021 sebanyak 4 

jenis. Menurut status konservasinya berdasarkan IUCN ditemukan 4 jenis dengan status LC, 

berdasarkan CITES 4 jenis dengan status Apendix II, dan menurut P.106 4 jenis dengan status 

dilindungi.  

 

Adapun fauna yang ditemukan keberadaanya tersebar pada kawasan lindung dan areal bekas 

tebangan terdiri dari mamalia sebanyak 6 jenis termasuk famili satwa pengerat dan berkantung dengan 

status konservasi 2 jenis dilindungi dan 3 jenis tidak dilindungi menurut P.106/2018, 1 jenis dengan 

status konservasi Apendix II menurut CITES dan 2 jenis dengan status konservasi VU menurut IUCN. 

Sedangkan pada penemuan reptil terrdapat 3 jenis satwa yang termasuk dalam 1 jenis dilindungi 

menurut P.106/2018 dan Apendix II menurut CITES.  

 

 

 



B. Monitoring Flora 

Kegiatan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan pengelolaan terhadap aspek 

keanekaragaman dan kerapatan jenis flora, penempatan plot pengamatan dilakukan pada kawasan 

lindung yang terdiri dari Kawasan Karst, Buffer zone Hutan Lindung, Kelerengan >40%, Sempadan 

Sungai, dan KPPN serta area bekas tebangan blok RKT 2021. Selanjutnya dibawah ini adalah kondisi 

hasil pemantauan flora dan fauna di kawasan lindung : 

 Rekapitulasi nilai kerapatan dan keragaman vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan pada 

Kawasan Karst adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Kerapatan dan keragaman tegakan berbagai tingkat vegetasi Kawasan Karst 

No. Fase Pertumbuhan 

Kerapatan 

Tegakan N/Ha 

Indeks 

Keanekaragaman (H') 

2021 2022 2021 2022 

1 Semai 4000 5550 1.6 1.53 

2 Pancang 904 904 1.65 1.65 

3 Tiang 166 166 1.91 1.91 

4 Pohon 97 97 2.4 2.4 

Tahun 2022 periode Januari – Juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Grafik sebaran INP vegetasi tingkat pohon Kawasan Karst



 Rekapitulasi nilai kerapatan dan keragaman vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan pada 

Buffer Zone Hutan Lindung adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Kerapatan dan keragaman tegakan berbagai tingkat vegetasi Buffer Zone HL 

No. Fase Pertumbuhan 

Kerapatan 

Tegakan N/Ha 

Indeks 

Keanekaragaman (H') 

2021 2022 2021 2022 

1 Semai 6500 7700 2.40 2.37 

2 Pancang 1824 1792 2.09 2.10 

3 Tiang 170 170 1.98 1.98 

4 Pohon 164 164 2.63 2.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Grafik sebaran INP vegetasi tingkat pohon di Buffer Zone Hutan Lindung 

 Rekapitulasi nilai kerapatan dan keragaman vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan pada 

Kelerengan >40% adalah sebagai berikut: 

Tabel 5. Kerapatan dan keragaman tegakan berbagai tingkat vegetasi Kelerengan>40% 

No. Fase Pertumbuhan 

Kerapatan 

Tegakan N/Ha 

Indeks 

Keanekaragaman (H') 

2021 2022 2021 2022 

1 Semai 5500 7667 1.59 1.54 

2 Pancang 2267 2213 1.90 1.88 

3 Tiang 120 120 1.35 1.35 

4 Pohon 115 115 2.26 2.26 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Grafik sebaran INP vegetasi tingkat pohon Kelerengan >40% 

 Rekapitulasi nilai kerapatan dan keragaman vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan pada 

Sempadan Sungai adalah sebagai berikut: 

Tabel 6. Kerapatan dan keragaman tegakan berbagai tingkat vegetasi Sempadan Sungai 

No. Fase Pertumbuhan 

Kerapatan 

Tegakan N/Ha 

Indeks 

Keanekaragaman (H') 

2021 2022 2021 2022 

1 Semai 8.200 8.450 1.93 1.91 

2 Pancang 2.280 2.280 2.43 2.43 

3 Tiang 174 174 1.94 1.94 

4 Pohon 132 132 2.61 2.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik sebaran INP vegetasi tingkat pohon Sempadan Sungai 

 Rekapitulasi nilai kerapatan dan keragaman vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan pada 

KPPN adalah sebagai berikut: 

Tabel 7. Kerapatan dan keragaman tegakan berbagai tingkat vegetasi KPPN 

No. Fase Pertumbuhan 

Kerapatan 

Tegakan N/Ha 

Indeks 

Keanekaragaman (H') 

2021 2022 2021 2022 

1 Semai 4.450 4.650 1.61 1.60 

2 Pancang 1.032 1.032 1.79 1.79 

3 Tiang 132 128 2.34 2.36 

4 Pohon 130 130 2.73 2.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Grafik sebaran INP vegetasi tingkat pohon KPPN 

 Rekapitulasi nilai kerapatan dan keragaman vegetasi pada berbagai tingkat pertumbuhan pada 

Areal Bekas Tebangan Blok RKT 2021 Petak AT-17 adalah sebagai berikut:  

Tabel 8. Kerapatan dan keragaman tegakan berbagai tingkat vegetasi Areal Bekas Tebangan  

No. 
Fase 

Perumbuhan 

Sebelum 

Penebangan 

(N/Ha) 

Setelah 

Penebangan 

(N/Ha) 

Kerusakan 

Tegakan (%) 

Indeks 

Keanekaragaman H’ 

2021 2022 

1 Semai 7438 6438 13.44 2.48 2.40 

2 Pancang 810 690 14.81 2.45 2.59 

3 Tiang 155 135 12.90 2.47 2.50 

4 Pohon 100 77 23.00 2.94 2.87 

Rata-rata 16.04   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Grafik sebaran INP vegetasi tingkat pohon Areal Bekas Tebangan RKT 2021 

 

Berdasarkan tabel Rekapitulasi nilai kerapatan dan keragaman vegetasi pada lokasi Kawasan 

Karst, Buffer zone Hutan Lindung, Kelerengan > 40%, Sempadan Sungai, dan KPPN serta area bekas 

tebangan blok RKT 2021, pada berbagai tingkat pertumbuhan tersebut diatas menunjukan bahwa 

tingkat keanekaragaman hayati berada pada kategori sedang di semua tingkat pertumbuhan. PT 

Wukirasari mengembangkan sistem  pemantuan lingkungan yang terpadu dari  aspek tanah,  sungai, 

dan iklim sebagai salah satu upaya perusahan untuk memantau perubahan kondisi lingkungan sebagai 

dampak dari kegiatan pengelolaan. 



A. Pemantauan Erosi Tanah 

 

Pemantauan erosi tanah dilakukan untuk mengetahui tingkat erosi yang terjadi akibat dampak 

dari kegiatan pengelolaan (ton/ha/tahun), PT Wukirasari melakukan pemantauan erosi dua kali dalam 

satu tahun atau setiap semester pengukuran dilakukan.  Metode yang digunakan adalah metode Bak 

Erosi ukuran 4.5 m x 2 m dengan mempertimbangkan tipe tanah serta kelerengan beserta metode Stik 

Erosi yang di tempatkan pada Bekas Areal tebangan Blok RKT tahun 2021 di 4 tingkat kelerengan 0-

8%, 8-15%, 15-25%, dan 25-40%. Metode bak yang pertama kali dilakukan dari inisiatif pelaksana 

untuk pemantauan erosi, pada tahun 2022 pemantauan erosi diganti dengan metode stik/tongkat 

mengacu pada rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar11. Contoh plot pengamatan erosi dengan metode stik/tongkat 

Tabel 9. Dugaan besaran erosi Blok RKT 2021 periode Januari - Juni2021 (ton/ha/tahun) 

No. Lokasi 
Kelas 

Kelerengan 

Rata-rata Laju Erosi 

(mm) 

1 
Petak AT17 BRKT 2021 

(2°47'25.3104"S & 134°00'11.3076"E) 
A (0-8) 0.56 

2 
Petak AT17 BRKT 2021 

(2°47'14.4816"S & 134°00'13.1436"E) 
B (8-15) 1.00 

3 
Petak AS16 BRKT 2021 

(2°47'43.7712"S & 134°00'04.6044"E) 
C (15-25) 0.33 

4 
Petak AS16 BRKT 2021 

(2°47'42.7488"S & 134°00'04.9284"E) 
D (25-40) 0.66 

Rata-rata Laju Erosi (mm) 0.638 

Laju Erosi Tanah (Ton/Ha)  = Rata-rata Laju Erosi (mm) x 10 

    = 0.638 x 10= 6.38 ton/ha 

Berdasarkan tabel, dugaan besaran erosi tertinggi terdapat pada plot dengan tingkat kelerengan 8-

15%. Sedangkan nilai dugaan besaran erosi terendah terdapat pada plot  dengan tingkat kelerengan 

15-25%. Laju besaran erosi tergolong sangat rendah yaitu 6.38 ton/ha. Nilai terendah pada tingkat 

kelerengan  15-25% karena susunan tanah berbatu yang menyebabkan tanah tidak tertahan dan 

menumpuk. 

 

 



B. Pemantauan Sungai 

 

Areal kerja PT. Wukirasari dilewati oleh beberapa sungai. Penempatan lokasi pengamatan 

kualitas air sungai dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sbb: a. Inlet dan outlet sungai, 

diartikan sebagai pintu masuk sungai kedalam areal dan pintu keluar sungai diareal kerja. b. 

Karakteristik Sub DAS anak sungai yang terdapat di areal kerja yang terkena dampak kegiatan 

pemanenan dan pembukaan wilayah hutan. Titik pengamatan pada tahun 2022 dilakukan di Sungai 

Awi, untuk inlet berada di Blok RKT 2020 dan outlet di Blok RKT 2022. Intensitas pengamatan 

sungai adalah 1x dalam sebulan. Data dan informasi yang dimonitor adalah fluktuasi debit air sungai 

(m3/detik) dan kualitas fisik-kimia air sungai dengan menggunakan standar kualitas air sungai. 

Analisa debit air sungai dilakukan di base camp. Sedangkan pemantauan  kualitas fisik-kimia air 

sungai dilakukan  setiap  enam bulan sekali bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu laboratorium yang 

terakreditasi KAN. Adapun kualitas fisik-kimia air sungai yang diamati setiap bulannya yaitu pH 

dan suhu air sungai. Debit air yang diamati di sungai-sungai pengamatan masih dalam kategori aman dan 

tidak berpotensi menimbulkan bencana banjir.  Hasil Pemantauan debit dan kualitas fisik-kimia air sungai 

pada plot pengamatan adalah pada tabulasi sebagai berikut: 

 

Tabel 10. Hasil pemantauan debit air sungai PT.Wukirasari bulan Januari-Juni 2022 (m3/detik) 

Nama Sungai 
Debit Air (m3/detik) 

Jan Feb Mar Apr Mei Jun 

Sungai Awi (Inlet 2022) 0.46 1.10 0.46 0.47 0.88 1.09 

Sungai Awi (Outlet 2022) 4.41 6.92 7.13 4.47 10.36 6.57 

*Sumber data: Laporan RKL RPL Semester I Thn 2022 PT Wukirasari 

Pada bulan Mei nilai debit air cenderung lebih besar dibandingkan dengan bulan lainnya. 

Besar kecilnya nilai debit air dipengaruhi oleh lebar sungai (m) dan kecepatan aliran (m²/detik), serta 

curah hujan. Secara keseluruhan, debit air yang diamati di sungai–sungai tersebut masih dalam 

kategori aman, tidak berpotensi menimbulkan bencana banjir ataupun bencana lainnya. Selain itu 

juga, area sempadan sungai yang diperuntukkan menjaga kestabilan dan penataan air masih 

memberikan fungsi sebagaimana mestinya.  

 

Tabel 11. Hasil pemantauan pH dan suhu air sungai Januari – Juni tahun 2022 

Nama Sungai 
Posisi Titik 

Pengamatan 
Cakupan RKT Dinamika Ph 

Rata-Rata 

Suhu(0C) 

Sungai Awi 
Inlet 2020 7.2-7,6 26.75 

Outlet 2022 7,3-7,5 27.95 

*Sumber data: Laporan RKL RPL Semester I Thn 2022 PT Wukirasari 

 

Nilai pH air sungai menjadi faktor yang penting karena nilai pH pada air akan menentukan sifat 

air menjadi bersifat asam atau basa yang akan memengaruhi kehidupan biologi dalam air. Dari hasil 

pemantauan, diketahui bahwa sungai yang memiliki pH tertinggi sebesar 7,6 (Inlet) dan terendah 7,3 

(Outlet). Nilai pH tersebut masih dalam kategori aman dan tidak melewati ambang batas baku mutu. 

Selain pengukuran pH air sungai, pengukuran juga dilakukan pada suhu air sungai. Suhu air sungai 

dapat dipengaruhi oleh tutupan vegetasi pada sempadan sungai. Untuk rerata suhu tertinggi terdapat di 

Outlet Sungai Awi dengan nilai 27,950C.  

 

 



C. Pemantauan Iklim Mikro 

 

Pemantauan iklim yang dilakukan adalah pemantauan curah hujan, suhu, dan kelembaban. Selain 

itu, unit manajemen juga melakukan pemantauan hotspot yang dimonitor melalui website. Alat 

pemantauan curah hujan dipasang pada lokasi Persemaian Km 28 petak AD 15 Blok RKT 2018 dan Camp 

produksi Blok RKT 2022 sebagai lokasi yang representatif terhadap kawasan konsesi.  Data yang diamati 

adalah tingkat curah hujan (mm/tahun) dan jumlah hari hujan dalam setahun. Periode pengambilan dan 

pencatatan data dilakukan setiap hari (ada atau tidak ada hujan). Hasil pengamatan curah hujan, suhu dan 

kelembaban pada lokasi Persemaian Km 28 tahun 2021 (Juli-Desember) - 2022 (Januari-Juni) adalah 

sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar13.Grafik curah hujan di Persemaian Km 28 

 

*Sumber data: Laporan RKL RPL Semester II 2021 dan Semester 1 2022 PT Wukirasari 

Tabel 12. Hasil rerata suhu dan kelembaban di Persemaian Km 28 

No.  Lokasi  Tahun Rerata Suhu (⁰C) Rerata Kelembaban % 

1 Persemaian Km 28 
Jul-Des 2021 28,55 97,59 

Jan-Jun 2022 28,54 97,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar14.Ombro meter dan Air Quality Meter di Persemaian Km28 

 



2. Penghormatan hak-hak masyarakat adat 

Dalam hukum adat papua, hak ulayat adalah hak kepemilikan komunal atas tanah berdasarkan 

klan maupun gabungan beberapa klan. Klan merupakan persekutuan hukum terkecil secra genealogis 

patrilineal yang memiliki kesamaan hubungan darah dan mendiami suatu wilayah tertentu. Dalam hak 

kepemilikan komunal yang berdasarkan satu klan, kepala klan seperti anak laki-laki sulung dari 

pendiri klan mempunyai kekuasan untuk mengatur pemanfaatan tanah dan kekuasaan dapat 

diwariskan.  

Kawasan ulayat yang dimiliki oleh masyarakat adat Papua ini sangatlah luas dan bahkan 

untuk melintasinya ada yang membutuhkan waktu berhari-hari. Seringkali ketika melintasinya, kita 

tidak akan menjumpai pemukiman atau bahkan manusia sama sekali. Meskipun demikian, mereka 

mengenal batas - batas hak ulayat, misalnya dalam bentuk pohon besar, gunung, sungai, rawa batu 

besar dan sebagainya. Sehingga tidak benar jika wilayah hutan Papua yang begitu luas ini disebut 

dengan tanah tak bertuan.  

Sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, PT. Wukirasari berupaya 

melakukan identifikasi kepemilikan atas tanah ulayat dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat 

adat sebelum aktivitias produksi dilakukan. Di dalam 

areal konsesi PT. Wukirasari setidaknya terdapat 6 

pemilik hak ulayat yang sudah teridentifikasi diantaranya; 

Pigo, Jaumina, Tatuta, Refideso, Waita, dan Efredire. 

Setelah proses identifikasi dilakukan, selanjutnya 

dilakukan proses PADIATAPA atau FPIC yang diakhiri 

dengan kegiatan SINARA sebagai wujud dukungan dan 

ijin dari masyarakat adat terhadap kegiatan operasional 

PT. Wukirasari. Sedangkan Pada RKT 2022, wilayah 

operasional PT. Wukirasari berada di wilayah adat Suku 

Kuri Marga Jaumina, Kampung Taner, Distrik Kuri, 

Kabupaten Teluk Bintuni. Dengan Emis Jaumina sebagai 

perwakilan dari pemilik ulayat Marga Jaumina, Kampung 

Taner. Mengingat komitmen kami dalam hal 

penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, PT. Wukirasari berupaya untuk melakukan 

identifikasi dan melindungi lokasi-lokasi yang dianggap sebagai lokasi keramat dan lokasi sumber 

penghidupan masyarakat dari kerusakan sebagai dampak aktivitas produksi. Selain itu kami juga 

melakukan pembayaran Kompensasi Hak Ulayat atas kayu produksi yang ditebang dari areal hutan 

yang menjadi hak masyarakat adat.  

 

 

 

 

 

Ket: Penyerahan Uang Kompensasi Hak Ulayat 



Untuk lokasi keramat/budaya/religi yang telah teridentifikasi dan telah dilakukan enclave 

diantaranya adalah; 

Keberadaan situs Keramat/Budaya/Religi 

Tahun NKT. 6 Tanah Ulayat 

2019 Gunung Tengkorak Marga waita, Kampung Ergara 

Kali Roma 

2018 Batu Lubang Marga Jaumina, kampung Maskur 

 

3. Tanggung Jawab Sosial 

kami yakin keberlanjutan (sustainability) dan keterlibatan 

(engagement) adalah salah satu cara yang efektif untuk 

menjaga kelestarian hutan serta kelangsungan usaha kami. 

Praktik ini tidak hanya kami terapkan dalam kegiatan 

operasional perusahaan, namun juga dalam rangka menjalin 

hubungan baik dengan masyarakat. Kami berupaya 

menjalankan program tanggung jawab social (CSR) sebagai 

langkah untuk mendorong akselerasi pembangunan daerah dan 

berkontribusi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, 

yang berfokus pada; pengembangan ekonomi, kesehatan, 

infrastruktur dan pendidikan.  

 

a Pengembangan ekonomi  

Kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha 

perlindungan dan pengamanan hutan di dalam dan sekitar areal PT. Wukirasari. Kegiatan ini 

merupakan upaya kami menyediakan alternatif sumber penghidupan dan uang tunai guna 

menekan aktivitas pembukaan/perluasan ladang, perburuan flora dan fauna dilindungi di Areal 

Konsesi PT. Wukirasari. kegiatan pengembangan ekonomi yang kami lakukan diantaranya 

adalah; pendampingan pertanian menetap dan 

pembelian sayur masyarakat. Selain kegiatan 

diatas kami juga melakukan upaya 

pemantauan pemanfataan Hasil hutan Bukan 

Kayu oleh masyarakat yang ada di dalam dan 

sekitar areal konsesi. Setidaknya terdapat 5 

HHBK unggulan yang telah teridentifikasi 

oleh Departemen kelola Sosial PT. 

Wukirasari. HHBK tersebut diantaranya 

adalah; kayu lawang, kayu masohi, gaharu, 

Pala dan buah merah. Sebagai bagian dari 

pemantauan HHBK dan mencegah terjadinya kelangkaan HHBK di alam akibat eksploitasi 

masyarakat, PT. Wukirasari melalui Departemen Bina Hutan dan lingkungan telah melakukan 



usaha penyediaan bibit HHBK yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Terhitung sampai 

dengan semester I tahun 2022, stok bibit HHBK di Persemaian sebanyak; 

 

Stok bibit 

Kayu Lawang 139 

Kayu Masohi 800 

Bibit rambutan 52 

Bibit langsat 42 

 

b Kesehatan masyarakat 

Pada bidang kesehatan, PT. Wukirasari 

menyediakan klinik camp yang dapat diakses 

oleh masyarakat yang bermukim di dalam dan 

sekitar areal konsesi. Setidaknya dalam satu 

bulan klinik tersebut diakses lebih dari 52 (Lima 

puluh dua) orang masyarakat setiap bulannya. 

Selain pengobatan yang dilakukan di klinik 

camp, petugas medis PT, Wukirasari juga 

terkadang melakukan kunjungan ke Kampung-

kampung untuk melakukan pemeriksaan dan 

sosialisasi menyangkut kesehatan masyarakat.   

c Infrastruktur 

Papua dan Papua Barat merupakan daerah paling timur dan 

merupakan daerah paling sulit diakses di Indonesia sebagai 

dampak tidak meratanya pembangunan infrastruktur nasional. 

Sebagai bentuk kepedulian PT. Wukirasari, Perusahaan turut 

membantu pembangunan dan penyediaan infrastruktur untuk 

mendukung kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar areal 

Konsesi. Dukungan yang telah PT. Wukirasari berikan 

diantaranya adalah; pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, 

penyediaan sarana transportasi antar kampung dan transportasi 

laut serta bbm untuk penerangan kampung. 

d Pendidikan 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi penerus bangsa 

yang bermukim di dalam dan sekitar areal konsesi, PT. 

Wukirasari berupaya mendukung peningkatan kualitas 

layanan pendidikan dasar yang ada di dalam dan sekitar areal 

Konsesi. Kegiatan tersebut diantaranya adalah kegiatan 

belajar bersama dan penyediaan sarana pendukung kegiatan 

belajar-mengajar. 

 

 



LKS Bipartit dibentuk oleh pekerja sebagai implementasi kebebasan yang diberikan oleh 

Perusahaan dalam berorganisasi dan berserikat. Untuk menampung keluhan pekerja mengenai kondisi 

lokasi kerja serta kondisi pekerjaannya, pekerja dapat menyampaikannya secara tertulis melalui kotak 

saran yang ditempatkan diantaranya di camp KM 27, camp logpond dan camp Produksi. Secara 

periodik Pengurus LKS Bipartit akan melakukan pembahasan dari hasil saran yang masuk di kotak 

saran. 

Hak dan kewajiban pekerja atas perusahaan diatur dalam Peraturan Perusahaan untuk 

kesesuaian dengan konvensi inti ILO yang diantaranya pencegahan terhadap praktek-praktek kerja 

yang tidak baik seperti Bekerja di bawah intimidasi dan ancaman, Penahanan gaji,  kerja lebih waktu , 

Penahan identitas diri  (ijazah, akte kelahiran, KTP, dan paspor), Kekerasan Fisik dan Seksual , 

Pembatasan gerak , kondisi tempat tinggal , Diikat oleh hutang , Isolasi, dan Penipuan.  

PT Wukirasari memberikan kebebasan pekerja untuk berorganisasi maupun berserikat dan 

sampai dengan tahun 2021 telah terbentuk LKS Bipartit yang secara legal didaftarkan pada Dinas 

Ketenagakerjaan setempat. Komposisi anggota LKS Bipartit terdiri dari unsur pekerja dan unsur 

perusahaan. Tentang implementasi upah minimum pekerja, pengupahan pekerja yang diterapkan PT 

Wukirasari mengacu pada SK Gubernur Papua Barat yang berlaku. Untuk tahun 2022, upah minimum 

mengacu pada SK Gubernur Papua Barat No 561/244/11/2021 tentang Upah Minimum Provinsi 

Papua Barat Tahun 2022. Kondisi lingkungan kerja dan kondisi tempat tinggal pekerja di lokasi kerja 

terus ditingkatkan kuantitas dan kualitas serta disesuaikan dengan  perkembangan kondisi perusahaan. 

PT Wukirasari menghormati kesetaraan gender dan tidak ada diskriminasi dalam kegiatan 

aktifitas pengelolaan hutan kecuali pada beberapa bidang pekerjaan yang secara fisik tidak 

memungkinkan untuk dilakukan oleh pekerja perempuan. Kebijakan perusahaan yang mendukung 

kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan terakomodir sejak proses perekrutan, dan kegiatan 

pelatihan serta terutama menjadi bagain dalam proses pengambilan keputusan dalam rapat-rapat 

perusahaan.  Sampai dengan tahun 2022 tidak ada pelaporan kasus pelecehan seksual dan diskriminasi 

gender yang dialami oleh pekerja PT Wukirasari. Kegiatan sosialisasi mengenai kesetaraan gender 

dan pelecehan seksual dilaksanakan secara periodik yang menjelaskan bentuk-bentuk diskrimasi 

gender, pelecehan seksual, serta mekanisme pelaporan jika terjadi tindak pelanggaran mengenai kedua 

hal tersebut.  

Menerapkan sistem manajemen hutan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) dalam kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundangan dan tuntutan pasar 

global adalah salah satu Misi PT Wukirasari yang ditetapkan dalam dalam Visi Misi PT Wukirasari.  

Pekerja dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri sesuai dengan potensi bahaya pada kondisi kerja dan 

kondisi lokasi kerjanya (HIRADC). Pada Januari 2022 PT Wukirasari memiliki satu ahli K3, 2 

paramedis, dan 2 anggota P3K.  Prosedur K3 diimplementasikan dan program-program pelatihannya 

yang diselenggarakan pihak eksternal dan internal perusahaan. Program kegiatan K3 

didokumentasikan dalam Tusapro K3. Pembayaran gaji pada tahun 2021 sampai dengan 2022 dibayar 

secara tepat waktu dan implementasi SK Gubernur Papua Barat terkait Upah Minimum diterapkan. 

Pada tahun 2021 PT Wukirasari merealisasikan >90% dari rencana pelatihan. 


