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DRAFT FOR DISCUSSION ONLY 

Kajian ini merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung untuk mendapatkan umpan 
balik dan pemutakhiran yang berkesinambungan. Ketika selesai, Peminjam akan 
memverifikasi penilaian. Bahan-bahan ini disiapkan oleh konsultan; oleh karena itu, ADB 
tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketepatan waktu materi ini dan karena itu tidak 
akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang 
mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juga tidak bertanggung jawab atas 
kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja, atau perubahan yang tidak sah yang mungkin 
terjadi dalam pengungkapan konten di situs ini. 
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PENGKAJIAN KESETARAAN TERKONSOLIDASI UPAYA PERLINDUNGAN PLN 
 

RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

1. Pengkajian kesetaraan ini dilakukan oleh ADB sebagai bagian dari uji tuntasnya untuk 
menentukan sejauh mana ADB dapat mengandalkan kerangka hukum upaya perlindungan 
lingkungan hidup dan permukiman kembali Indonesia di seluruh proyek dan inisiatif yang 
diimplementasi oleh PLN. Menurut tinjauan sistem upaya perlindungan Negara (CSR) sektor 
energi ditemukan paling menonjol dan disarankan agar diadakan pengkajian lebih lanjut tentang 
penggunaan CSS oleh PLN di tingkat instansi.  
 
2. Sistem upaya perlindungan PLN didasarkan pada kerangka hukum Indonesia tentang 
upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela dan lingkungan hidup. Kerangka 
hukum tersebut terdiri dari banyak undang-undang, peraturan / keputusan yang terkait langsung 
dengan lingkungan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Selain itu, ada banyak 
undang-undang lain, peraturan pendukung dan keputusan di sektor lain yang memiliki dimensi 
upaya perlindungan yang diikuti oleh PLN selama merancang, menyetujui dan melaksanakan 
proyeknya di seluruh Indonesia. Dewan direksi PLN juga mengeluarkan kebijakan menetapkan 
upaya perlindungan lingkungan dan sosial, serta pedoman teknis untuk perencanaan dan 
pelaksanaan upaya perlindungan. 
 
3. Temuan-temuan pengkajian kesetaraan tersebut akan diperiksa lebih lanjut dengan 
pengkajian akseptabilitas, yang akan menentukan kapasitas dan efektifitas sistem kelembagaan 
PLN dalam melaksanakan kerangka hukum upaya perlindungan Negara yang berhubungan di 
seluruh proyek-proyek dan inisiatifnya, baik yang didukung oleh donor eksternal (seperti Bank 
Pembangunan Asia, Bank Dunia atau JICA) ataupun yang didanai secara internal. Hasil kajian 
ini sertai dengan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan agar sistem upaya perlindungan 
PLN mencapai tingkat kesetaraan penuh dengan tujuan, ruang lingkup dan pemicu serta prinsip 
kebijakan SPS ADB. 
 
4. Pengkajian kesetaraan dilakukan dengan mengikuti metodologi yang didiuraikan dalam 
lampiran 6 SPS, Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara untuk 
Menangani Masalah-Masalah Lingkungan hidup dan Sosial, 1 dan Catatan Panduan ADB 2011 
tentang Tinjauan Sistem Upaya Perlindungan.2 Seperti yang dijelaskan dalam lampiran 6: Sistem 
Upaya Perlindungan Negara (Country Safeguards Systems/ CSS)  adalah kerangka hukum dan 
kelembagaan Negara, yang meliputi instansi-instansi pelaksana tingkat nasional, sub-nasional 
dan sektor,  dan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan prosedur yang berhubungan 
dengan bidang kebijakan upaya perlindungan lingkungan dan sosial.”3 Tolok ukur untuk 
pengkajian kesetaraan ini terdiri dari tujuan, cakupan dan pemicu, dan prinsip kebijakan SPS 
ADB. Sedangkan obyek pengakjianya adalah Sistem Upaya perlindungan PLN. 
  
5. Temuan-temuan pengkajian ini menunjukan bahwa sistem upaya perlindungan 
lingkungan dan permukiman kembali tidak secara sukarela PLN secara luas telah selaras dengan 
tujuan, ruang lingkup, dan pemicu upaya perlindungan ADB baik tentang Lingkungan hidup 
maupun Permukiman kembali tidak secara sukarela. Tidak ditemukan kesenjangan yang berarti 
yang dapat menghambat penggunaan secara terpilih kerangka hukum Indonesia oleh ADB. 
Masing-masing prinsip kebijakan dianalisis secara rinci setelah dipilah-pilah menjadi elemen 

                                                
1 ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. pp. 77–82   
2 ADB. Catatan Panduan Peninjauan Sistem Upaya Perlindungan Negara, Tidak diterbitkan.   
3 ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. p. 77 



kunci, ditentukan bahwa tidak ada yang tidak selaras sama sekali, ada beberapa hal yang setara 
secara sebagian (pasial). Kesenjangan ini kecil baik sifat dan ruang lingkupnya, dan tidak 
memerlukan perubahan legislatif sehingga dapat diatasi melalui rencana aksi terkonsolidasi yang 
telah disepakati antara ADB dan PLN dan sudah dalam proses penanganan. Dari 77 key 
elements, 60 adalah setara dan 17 setara secara partial. Ketidak setaraan ini bisa di atasi tanpa 
memperbaharui undang undang, disarankan untuk memperbarui atau membuat petunjuk teknis 
yang terpadu dan lengkap mengikuti praktik international yang baik.  
 

A. PENGANTAR 
 

6. Pengkajian kesetaraan ini dilakukan oleh ADB sebagai bagian dari uji tuntasnya untuk 
menentukan sejauh mana ADB dapat mengandalkan kerangka hukum upaya perlindungan 
lingkungan hidup dan permukiman kembali Indonesia di seluruh proyek dan inisiatif yang 
diimplementasi oleh PLN.   
 
7. Temuan-temuan pengkajian kesetaraan tersebut akan diperiksa lebih lanjut dengan 
pengkajian akseptabilitas, yang akan menentukan kapasitas dan efektifitas sistem kelembagaan 
PLN dalam melaksanakan kerangka hukum upaya perlindungan Negara yang berhubungan di 
seluruh proyek-proyek dan inisiatifnya, baik yang didukung oleh donor donor eksternal (seperti 
Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia atau JICA) ataupun yang didanai secara internal. 
 

B. METODOLOGI 
 
8. Pengkajian kesetaraan dilakukan dengan mengikuti metodologi yang didiuraikan dalam 
lampiran 6 SPS, Penguatan dan Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara untuk 
Menangani Masalah-Masalah Lingkungan hidup dan Sosial,4 dan Catatan Panduan ADB 2011 
tentang Tinjauan Sistem Upaya Perlindungan.5 Seperti yang dijelaskan dalam lampiran 6: Sistem 
Upaya Perlindungan Negara (Country Safeguards Systems/ CSS)  adalah kerangka hukum dan 
kelembagaan Negara, yang meliputi instansi-instansi pelaksana tingkat nasional, sub-nasional 
dan sektor,  dan peraturan perundang-undangan, ketentuan dan prosedur yang berhubungan 
dengan bidang kebijakan upaya perlindungan lingkungan dan sosial.”6  
 
9. Melalui proyek bantuan teknis regional dan spesifik untuk negara yang bertujuan untuk 
mengkaji dan memperkuat CSS, ADB telah mengembangkan banyak keahlian dalam 
menganalisis CSS di sejumlah negara. 7 Untuk Indonesia, ADB telah melakukan, sebagai bagian 
dari pemetaan wilayahnya, pengkajian kesetaraan8 CSS Indonesia dibandingkan dengan upaya 
perlindungan lingkungan dan permukiman kembali tidak secara sukarela dalam SPS. Seperti 
yang dijelaskan berikut, pengkajian-pengkajian tersebut adalah salah satu masukan untuk 
laporan ini. Pemetaan kesetaraan telah direvisi dan diadaptasi untuk kegiatan operasi PLN, 

                                                
4 ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. pp. 77–82   
5 ADB. Catatan Panduan Peninjauan Sistem Upaya Perlindungan Negara, Tidak diterbitkan 
6 ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 77 
7 In line with the SPS commitment to strengthen CSS, ADB has implemented capacity building activities on CSS through 

projects and through several technical assistance (TA) projects. Since the approval of the SPS in 2009, ADB has 
initiated TA projects in 36 DMCs totaling more than $42 million, to support their efforts in strengthening CSS and has 
issued guidance notes on conducting assessments. Under the regional technical assistance for Strengthening and 
Use of Country Safeguard Systems, ADB has conducted additional assessments and provided technical assistance 
for strengthening CSS in 25 developing member countries (DMCs). Furthermore, ADB has organized and hosted 
two regional conferences on CSS that were attended by development partners and high level officials for most DMCs 
in the region   

8 Indonesia’s CSS Equivalence and Acceptability Assessment. 



dengan memasukan peraturan-peraturan internal seiring dengan peraturan perundang-undangan 
lain yang berhubungan dengan kegiatan operasi PLN. 
 
10.  Seperti yang dinyatakan dalam Catatan Pedoman, tujuan pengkajian kesetaraan adalah 
untuk “ menghasilkan dokumen yang lengkap, teliti, obyektif, bernuansa tepat, relevan dan, oleh 
karena itu, cukup jelas”9. Dokumen tersebut secara meyakinkan menunjukkan sejauh mana CSS 
sesuai dengan prinsip objektif, ruang lingkup, pemicu dan kebijakan dari satu atau lebih upaya 
perlindungan ADB, serta memungkinkan ADB mempertimbangkan, sambil menunggu hasil 
pengkajian akseptabilitas, penggunaan CSS Negara Berkembang Anggota ADB sebagai 
pengganti satu atau lebih upaya perlindungan ADB. Untuk PLN kajian dilakukan hanya pada 
upaya perlindungan ADB terkait lingkungan dan pemukiman kembali secara tidak sukarela.  
 
11. Pengkajian Kesetaraan telah dilakukan untuk membandingkan kerangka hukum 
Indonesia untuk mengelola upaya perlindungan dengan tujuan, cakupan / pemicu dan prinsip 
kebijakan yang berhubungan (dan elemen kunci dari SPS ADB). Matriks kesetaraan, yang 
dilampirkan sebagai Lampiran 1 mengidentifikasi tingkat kesetaraan CSS di Indonesia 
sebagaimana yang digunakan oleh PLN terhadap masing-masing prinsip kebijakan dan elemen 
kunci ADB SPS, yang ditandai sebagai "setara penuh", "setara parsial" atau "tidak setara ".10 
Beberapa Kesenjangan dalam kerangka hukum Indonesia, yang diterapkan oleh PLN telah 
diidentifikasi, dan rekomendasi telah dibuat untuk menangani hal ini. Laporan ini berfungsi 
sebagai pengkajian kesetaraan naratif yang disusun berdasarkan matriks kesetaraan (terlampir 
sebagai Lampiran 1).  
 
C.  UPAYA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN  
 
12.  Temuan-Temuan secara Keseluruhan. Upaya Perlindungan Lingkungan ADB terdiri 
dari 11 prinsip kebijakan. Kerangka hukum Indonesia untuk upaya perlindungan lingkungan 
setara sepenuhnya dengan enam dari sebelas prinsip kebijakan dan setara sebagian/ parsial 
dengan lima prinsip kebijakan. Namun, rasio ini tidak mewakili besarnya tingkat kesetaraan 
mengingat sifat sebagian besar prinsip kebijakan. Ketika dipilah ke dalam 41 elemen kunci, 
kerangka hukum Indonesia sepenuhnya setara dengan 35 dari 41, dan setara secara parsial 
dengan hanya 6 dari 41 elemen kunci.  
 
13. Temuan Khusus. Berikut disajikan temuan khusus kajian kesetaraan antara kerangka 
hukum Indonesia dibandingkan dengan upaya perlindungan lingkungan ADB. 
 

 
 
 

                                                
9 ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya perlindungan Manila. p. 7.   
10 “Full equivalence” denotes that the Indonesia legal requirement(s) are in complete harmony with the corresponding 

ADB SPS Policy Principle or Key Element. “Partial equivalence” denotes that the Indonesia legal requirement is in 
partial harmony with the corresponding ADB SPS Policy Principle or Key Element. “No equivalence” denotes that no 
Indonesia legal requirements can be found that corresponds to the ADB SPS Policy Principle or Key Element.  

Tujuan:  
 
Memastikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan proyek serta untuk mendukung 
integrasi pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan proyek. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 16. 



14. Selaras.11 CSS Indonesia secara garis besar selaras dengan tujuan SPS. UU No. 
32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, berupaya menciptakan 
pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui kebijakan perencanaan 
lingkungan, dan eksploitasi, pengembangan, pemeliharaan, restorasi, pengawasan dan 
pengendalian lingkungan secara rasional. Demikian pula, PLN telah mengeluarkan beberapa 
keputusan, standar prosedur operasi (SOP) dan pedoman untuk mengukuhkan komitmennya 
untuk melindungi lingkungan. 
  
15. Kerangka hukum Indonesia melalui UU No. 32/2009, peraturan perundang-undangan dan 
peraturan terkait lainnya yang mencakup upaya perlindungan lingkungan secara umum setara 
dengan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB (2009). Upaya perlindungannya dinilai 
sangat setara dengan upaya perlindungan lingkungan ADB, yang berisi 11 prinsip kebijakan. 
Kerangka hukum Indonesia untuk Upaya Perlindungan lingkungan sepenuhnya setara dengan 
enam prinsip kebijakan ini dan setara secara parsial dengan lima prinsip kebijakan. Namun, rasio 
ini tidak mewakili tingkat kesetaraan mengingat sifat sebagian besar prinsip kebijakan. Ketika 
dipilah ke dalam 41 Elemen Kunci, kerangka hukum Indonesia sepenuhnya setara dengan 35 
dari 41, dan setara secara parsial dengan hanya 6 dari 41 Elemen Kunci.  
 
16.  Kesenjangan yang ditemukan: 
 

i) Prinsip kebijakan 1 Penapisan terhadap dampak untuk menentukan tingkat kajian 
lingkungan yang tepat. Dalam kegiatan operasi PLN, jalur distribusi tidak disayratkan 
untuk menjalankan kajian lingkungan kecuali jika berdekatan dengan wilayah yang 
dilindungi. 
 

ii) Prinsip kebijakan 2 Kurangnya persyaratan untuk mengidentifikasi dan menilai 
dampak sosio-ekonomi proyek sehubungan dengan kelompok rentan dan isu gender 
dalam proses AMDAL dan UKL-UPL. 
 

iii) Prinsip kebijakan 5 Kurangnya persyaratan untuk wajib mengidentifikasi, dan 
melakukan konsultasi dengan kelompok rentan dan perempuan dalam proses AMDAL 
dan UKL-UPL yang belum dicantumkan dalam kerangka hukum (ini mencakup dua 
kesenjangan pada elemen kunci 5.1 dan 5.2). 
 

iv) Prinsip kebijakan 8 Persyaratan untuk mengevaluasi biaya lingkungan vs manfaat 
proyek dalam konteks area pendukung habitat alamiah tidak ada.  
 

v) Prinsip kebijakan 9 Standar untuk emisi udara untuk proyek pembangkit tenaga 
listrik, dan emisi kebisingan kurang ketat dibandingkan standar yang disyaratkan oleh 
ADB sebagaimana tercantum dalam pedoman LK3 Bank Dunia. 

 
17. Diskusi berikut membahas temuan pengkajian kesetaraan pada tingkat tujuan, cakupan 
dan pemicu serta prinsip kebijakan dan elemen kunci. 
 

                                                
11 Untuk membandingkan Sistem Upaya Perlindungan Indonesia dengan SPS sehubungan dengan tujuan, cakupan 

dan pemicu kebijakan, sebuah temuan yang berdasarkan penyelarasan yang luas dianggap lebih sesuai daripada 
"kesetaraan," Kata "kesetaraan" dicadangkan untuk prinsip-prinsip kebijakan SPS karena terkandung persyaratan-
persyaratan preskriptif ketimbang tujuan kebijakan. Temuan penyelarasan tidak termasuk dalam ringkasan kuantitatif 
kesetaraan. 



18. Selaras.12 CSS Indonesia secara umum selaras dengan tujuan SPS. Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berupaya 
menciptakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan melalui kebijakan 
perencanaan lingkungan, dan eksploitasi, pengembangan, pemeliharaan, restorasi, pengawasan 
dan pengendalian lingkungan secara rasional. Demikian pula, PLN telah mengeluarkan beberapa 
keputusan, standar prosedur operasi dan pedoman-pedoman untuk mengukuhkan komitmennya 
untuk melindungi lingkungan. 
 
19. UU No. 32/2009 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus 
direncanakan melalui tahap berikut: inventarisasi lingkungan untuk mendapatkan data dan 
informasi tentang sumber daya alam; penetapan ekoregion; dan perumusan rencana 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pemerintah bertanggung jawab untuk: mengendalikan 
sumber daya alam; mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan; membuat kajian 
lingkungan strategis; menyediakan standar kualitas lingkungan; mengatur tindakan hukum dan 
hubungan hukum antara orang dan / atau subyek hukum lainnya; mengendalikan kegiatan yang 
memiliki dampak sosial; mengembangkan sistem pendanaan untuk upaya melestarikan fungsi 
lingkungan. 
 
20. Setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan harus 
melakukan analisis dampak lingkungan untuk mendapatkan izin untuk melakukan usaha atau 
kegiatan tersebut sebagaimana dibahas secara rinci dalam Undang-undang tersebut. 
Persyaratan dan prosedur untuk mendapatkan izin lingkungan diatur dalam Undang-undang. 
Undang-undang tersebut juga membuat ketentuan tentang pengelolaan bahan berbahaya dan 
beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun. Undang-undang tersebut juga menetapkan 
pentingnya peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Undang-undang 
ini selanjutnya mengatur pengembangan sistem informasi lingkungan untuk mendukung 
pelaksanaan dan pengembangan kebijakan, hak, kewajiban dan larangan perlindungan 
lingkungan; penyelesaian sengketa lingkungan; kewenangan penyelidikan kepolisian Republik 
Indonesia; pelanggaran dan hukuman.  Ketentuan ini didukung dan diperkuat dengan Kerangka 
Kerja Lingkungan dan Pengadaan tanah PLN. 
 

 
 
21. Selaras. AMDAL merupakan prasyarat untuk izin lainnya (termasuk Pengadaan tanah 
dan Izin Pokok) dan oleh karena itu, biasanya dilakukan sedini mungkin, begitu disain teknik rinci 
(DED) diputuskan. Tidak ada konstruksi yang diizinkan sampai AMDAL dan izin lingkungan 
disetujui. Jika proyek dan/atau kegiatan yang diusulkan sudah dimulai (baik di tahap pra-
konstruksi, konstruksi, operasi dan / atau pasca operasi) tanpa AMDAL, harus ditolak. Ada 
mekanisme khusus yang berlaku untuk proyek yang dimulai sebelum berlakunya UU No. 
12/2009.13  

                                                
12. Untuk membandingkan Sistem Upaya Perlindungan Indonesia dengan SPS sehubungan dengan tujuan, cakupan 

dan pemicu kebijakan, temuan berdasarkan penyelarasan yang luas dianggap lebih sesuai daripada "kesetaraan," 
Kata "kesetaraan" dicadangkan untuk prinsip-prinsip kebijakan SPS karena mengandung persyaratan-persyaratan 
preskriptif ketimbang tujuan kebijakan. Temuan penyelarasan tidak termasuk dalam ringkasan kuantitatif kesetaraan 

13  PermenLH No. 14/2010 tentang Penyusunan Dokumen AMDAL untuk usaha dan/atau aktifitas yang telah dimulai.  

Pelingkupan dan Pemicu: 
 
Upaya Perlindungan lingkungan terpicu jika sebuah proyek mungkin memiliki potensi risiko 
dan dampak lingkungan. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Upaya Perlindungan Lingkungan. Manila. p. 16. 



 
22. AMDAL adalah dokumen utama yang pertama dikaji dan digunakan untuk menentukan 
apakah kebijakan dan masalah upaya perlindungan terkait lainnya terpicu / atau tidak. Sebagai 
contoh, hasil AMDAL adalah salah satu pemicu utama penerapan Undang-Undang tentang 
Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum (UU 2/2012 dan Peraturan Pemerintah No. 71/2012 
tentang hasil pengadaan tanah untuk Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
 
23. Demikian pula, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan menysaratkan penyelesaian perizinan sebelum 
pembangunan.14  
 

 
 
24. Kesetaraan Parsial. Kerangka hukum Indonesia tentang lingkungan sepenuhnya setara 
dengan semua aspek Prinsip Kebijakan 1 yang berkaitan dengan penapisan dampak untuk 
menentukan tingkat kajian lingkungan yang sesuai. Namun, bila hal ini berlaku untuk jaringan 
distribusi yang dioperasi PLN tidak mewajibkan untuk melakukan kajian lingkungan untuk jalur 
distribusi kecuali jika berada dekat kawasan lindung.   
 
25. Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia 
mewajibkan semua usaha dan / atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap 
lingkungan melakukan analisis dampak lingkungan. Kriteria rinci tentang bagaimana pentingnya 
dampak ditentukan juga tercantum dalam undang-undang. Pedoman Penyusunan Dokumen 
Lingkungan mewajibkan pemrakarsa proyek untuk menyatakan alasan mengapa rencana usaha 
atau kegiatan wajib melaksanakan AMDAL dan untuk menjelaskan pendekatan studi yang 
digunakan (AMDAL tunggal, terpadu, atau regional). Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang 
memerlukan AMDAL memiliki dua opsi yang mungkin, yaitu AMDAL bagi kegiatan yang 
memenuhi kriteria proyek yang ditetapkan (usaha dan / atau kegiatan dengan dampak penting), 
sedangkan kegiatan dengan dampak yang kurang penting wajib menyusun UKL-UPL. Jika kedua 
kategori ini tidak berlaku karena dampak lingkungan yang diperkirakan terbatas, pemrakarsa 
masih harus menyiapkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan (SPPL) yang mendokumentasikan lingkup terbatas dampak diperkirakan. Penapisan 
uga menentukan jenis AMDAL yang perlu disusun (tunggal, terpadu atau regional).   
 
26. Dalam hubungan dengan operasi PLN, AMDAL dipersyaratkan untuk jaringan distribusi 
(TL) dengan kapasitas yang lebih besar dari 150 kV, dan gardu induk (SS), dengan kapasitas 
yang lebih besar dari 150 kV wajib melakukan AMDAL. Untuk proyek TL dan SS dengan 
kapasitas lebih kecil, diwajibkan menyusun UKL-UPL. Namun, kajian lingkungan tidak diwajibkan 
untuk jaringan distribusi, kecuali berada di dalam, atau berdekatan dengan kawasan lindung. 
 

                                                
14 (i) izin usaha catu daya; (ii) penetapan lokasi; (iii) izin lingkungan; (iv) izin untuk meminjam menggunakan kawasan 

hutan; dan / atau (v) izin mendirikan bangunan. 

Prinsip kebijakan 1: 
 

Menggunakan proses penyaringan untuk setiap proyek yang diusulkan, sedini mungkin, 
untuk menentukan tingkat dan jenis pengkajian lingkungan yang tepat sehingga penelitian 
yang tepat dilakukan sepadan dengan pentingnya potensi dampak dan risiko. 

 
      Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 16. 



27. Kesenjangan: Menurut ADB SPS semua proyek dengan dampak penting diwajibkan 
untuk melakukan kajian lingkungan. Undang-undang tersebut tidak mewajibkan kajian lingkungan 
untuk jaringan distribusi, kecuali jika berada di dalam, atau dekat dengan kawasan lindung. 
 
28. Tindakan Penutup Kesenjangan: Memutakhirkan Pedoman Lengkap Lingkungan PLN 
untuk memasukkan persyaratan bahwa proyek jaringan distribusi yang berada di luar kawasan 
lindung / atau tidak berada dalam jarak yang dekat dengan kawasan lindung harus menyusun 
UKL-UPL.   
 

 
 
29. Kesetaraan Parsial. Kerangka hukum Indonesia, peraturan dan keputusan yang 
mencakup upaya perlindungan lingkungan sangat setara dengan prinsip kebijakan ini. Sistem 
hukum Indonesia melalui undang-undang dan peraturan pendukung mensyaratkan bahwa setiap 
proyek dengan dampak penting wajib melakukan AMDAL (analisis dampak lingkungan) yang 
mencakup semua dampak langsung, tidak langsung, terinduksi dan kumulatif terhadap 
lingkungan fisika dan biologi, termasuk dampak terhadap sumber daya budaya fisik dan dampak 
lintas batas. Proyek yang berdampak kurang penting dikaji melalui proses UKL-UPL. Kajian 
lingkungan strategis juga wajib untuk kebijakan, rencana dan program regional. Selain itu, 
sebagai penandatangan protokol Kyoto, Indonesia menyadari bahwa perubahan iklim merupakan 
kontributor utama pemanasan global, dan menerapkan inisiatif untuk mengatasinya 
pengaruhnya. Meskipun terdapat kesetaraan seperti itu, terdapat beberapa kesenjangan kecil 
terkait dengan rincian seputar persyaratan tentang kajian dampak sosial. Sementara, Indonesia 
telah membuat banyak kemajuan dalam pengarusutamaan gender di tingkat kebijakan dan 
perencanaan melalui undang-undang dan keputusan presiden yang baru, namun itu tidak 
menjamin kajian dampak semua kegiatan usaha PLN di tingkat proyek melibatkan perempuan 
dan kelompok rentan selama proses kajian lingkungan. Menurut Pedoman Teknis Kajian Aspek 
Sosial dalam Persiapan AMDAL, pada tahap pertama studi AMDAL, profil sosial ekonomi 
masyarakat yang terkena dampak dilakukan termasuk rasio gender, pemanfaatan sumber daya, 
kelompok marginal, dominasi, dll. Berdasarkan temuan ini kemudian ditentukan apakah dampak 
sosial ekonomi perlu dikaji berkenaan dengan gender dan kelompok rentan lainnya; Oleh karena 
itu penilaian dampak sosial terhadap perempuan dan kelompok rentan tidak diwajibkan. 
Kerangka hukum tidak memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana mengidentifikasi 
orang-orang yang rentan di wilayah proyek, menilai dampak terhadapnya, dan juga sistem 
tersebut juga tidak mewajibkan dimensi gender dimasukkan ke dalam kajian dampak sosial. 
Namun, kesenjangan ini sangat kecil dan tidak memerlukan perubahan pada kerangka hukum, 
dan dapat ditangani dengan memberikan panduan khusus kepada PLN mengenai masalah ini.  
 
30. Kesenjangan:  Identifikasi dampak sosio-ekonomi proyek sehubungan dengan 
kelompok rentan dan gender perlu dimasukkan dalam proses AMDAL dan UKL-UPL. 
 

Prinsip Kebijakan 2: 
 

Melakukan satu pengkajian lingkungan untuk setiap usulan proyek untuk mengidentifikasi 
potensi dampak dan risiko langsung, tidak langsung, kumulatif dan yang didorong oleh 
aktivitas proyek terhadap sumber daya fisik, biologi, sosial ekonomi (termasuk dampak pada 
penghidupan melalui media lingkungan, kesehatan dan keselamatan, kelompok-kelompok 
rentan, dan isu-isu gender) dan sumber daya budaya fisik dalam konteks pengaruh wilayah 
proyek. Mengkaji potensi dampak lintas batas dan global, termasuk perubahan ikilim. 
Menggunakan pengkajian lingkungan strategis bila perlu. 

 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB. Manila. p. 16. 



31. Tindakan Penutup Kesenjangan:  Mengembangkan Panduan Teknis Komprehensif 
untuk Lingkungan yang sedang dipersiapkan oleh PLN dengan memasukkan panduan spesifik 
untuk melakukan kajian Dampak Sosial dalam proses persiapan AMDAL dan UKL-UPL yang 
akan memberikan panduan bagaimana mengidentifikasi, menilai dan menangani dampak yang 
berkaitan dengan kelompok rentan gender. 
 

 
 
32. Kesetaraan Penuh. Kerangka hukum, peraturan dan keputusan pemerintah Indonesia 
yang mencakup upaya perlindungan lingkungan dan khususnya penyusunan dokumen analisis 
dampak lingkungan sepenuhnya setara dengan asas kebijakan ini. Peraturan perundang-
undangan tersebut mensyaratkan pengkajian alternatif terhadap lokasi, desain, teknologi, dan 
komponen proyek karena potensi dampak lingkungan dan sosial proyek- termasuk kajian untuk 
memilih "alternatif tanpa proyek" yang dilakukan sebagai bagian dari proses AMDAL. Meskipun 
sepenuhnya setara, prosedur penilaian alternatif masih bisa ditingkatkan melalui pengalaman 
yang diperoleh dari proyek bantuan donor sebelumnya. Oleh karena itu, langkah untuk perbaikan 
telah direkomendasikan. 
 
33. Aksi Perbaikan: Pedoman Pelingkupan AMDAL (Desember 2007), yang dikeluarkan 
oleh Deputi Sistem Lingkungan - Kementerian Lingkungan Hidup dengan dukungan dari Danish 
International Development Agency (DANIDA), memberikan langkah yang jelas untuk pelingkupan 
tersebut, dan memberikan panduan khusus mengenai bagaimana menelaah alternatif dari 
sebuah konsep proyek. Pada tahap awal perencanaan, alternatif ditelaah pada tingkat makro 
(terkait dengan desain dasar) sedangkan pada tahap perencanaan selanjutnya, alternatifnya 
dipertimbangkan pada tingkat yang lebih mikro atau terperinci. Untuk penilaian kelayakan 
lingkungan, prakiraan dampak dilakukan dengan membandingkan kondisi lingkungan dengan 
dan tanpa kegiatan yang diusulkan. Panduan ini perlu dimasukkan ke dalam Pedoman 
Komprehensif Lingkungan Hidup bagi kegiatan-kegiatan proyek PLN. Hal telah diusulkan sebagai 
rencana aksi untuk meningkatkan akseptabilitas.  
  

 
 

Prinsip kebijakan3: 
 

Menelaah alternatif lokasi, disain, teknologi dan komponen proyek dan potensi dampak 
lingkungan dan sosial yang diakibatkannya dan mendokumentasikan latar belakang 
pemikiran untuk memilih alternatif tertentu yang diusulkan. Juga mempertimbangkan untuk 
memilih alternatif tanpa proyek. 

 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 16. 

Prinsip Kebijakan 4: 
 
Menghindari, dan apabila menghindari tidak memungkinkan, mengurangi, menanggulangi, 
dan/atau mengganti rugi dampak merugikan dan meningkatkan dampak positif melalui 
perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Menyusun rencana pengelolaan lingkungan (RKL-
RPL) yang mencakup usulan langkah mitigasi, pemantauan lingkungan dan persyaratan 
pelaporan, penataan kelembagaan atau organisasi terkait, pengembangan kapasitas dan 
pelatihan, jadwal pelaksanaan, perkiraan biaya, dan indikator kinerja. Pertimbangan kunci 
untuk menyusun RKL-RPL mencakup penanggulangai dampak negatif potensial sampai pada 
tingkat dimana tidak ada dampak yang secara signifikan membahayakan pihak ketiga, dan 
diberlakukannya prinsip pencemar bertanggung jawab (polluter pays principle). 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 16.  



34. Kesetaraan penuh. Kerangka hukum dan peraturan pendukung Indonesia sepenuhnya 
setara dengan Prinsip ini. Peraturan perundang-undangan mensyaratkan semua dampak 
merugikan yang terkait dengan proyek harus dihindari, dan jika penghindaran tidak 
memungkinkan, dikurangi, ditanggulangi, dan / atau diganti rugi, dampak positif ditingkatkan 
melalui perencanaan dan pengelolaan lingkungan. Kerangka hukum nasional mensyaratkan 
penyusunan analisis dampak lingkungan (AMDAL dan RKL) yang mencakup langkah 
penanggulangan/mitigasi yang diusulkan, persyaratan pemantauan dan pelaporan lingkungan, 
pengaturan kelembagaan atau organisasi terkait, angkah pengembangan kapasitas dan 
pelatihan, jadwal pelaksanaan, estimasi biaya, dan indikator kinerja. Kerangka kerja ini juga 
mensyaratkan bahwa pemantauan lingkungan ini dituangkan melalui laporan dua kali setahun.  
 

 
 
35. Kesetaraan Parsial. Kerangka hukum Indonesia mewajibkan partisipasi masyarakat 
selama proses kajian lingkungan, dan oleh karena itu setara secara garis besar karena 
persyaratan dasar untuk konsultasi adalah wajib. Namun, SPS ADB sangat spesifik dalam lingkup 
dan rincian proses konsultasi dan mewajibkan negara peminjam untuk melakukan konsultasi 
bermakna dengan orang yang terkena dampak dan memfasilitasi partisipasi mereka, serta 
memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. SPS menetapkan definisi fungsional untuk 
"konsultasi yang bermakna15”. Di Indonesia, keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk 
orang-orang yang terkena dampak dan lembaga swadaya yang peduli, terjadi di awal proses 
persiapan proyek untuk memastikan bahwa pandangan dan kepedulian mereka diketahui dan 
dipahami oleh para pengambil keputusan dan dipertimbangkan. Konsultasi juga perlu dilanjutkan 
selama pelaksanaan proyek, kerangka hukum juga mewajibkan dibentuknya sistem untuk 
mencatat dan mengatasi keluhan masyarakat. Namun, kerangka hukum tidak mewajibkan upaya 
proaktif untuk memastikan perempuan dapat berpartisipasi dalam konsultasi publik, dan juga 
tidak mensyaratkan identifikasi, dan konsultasi dengan kelompok rentan.  
 

                                                
15 Konsutasi Bermakna. Suatu proses yang (i) dimulai di awal tahap persiapan proyek dan dilaksanakan secara 

berkelanjutan sepanjang siklus proyek; (ii) memberikan pengungkapan tepat waktu atas informasi yang relevan dan 
memadai yang dapat dimengerti dan mudah diakses oleh orang-orang yang terkena dampak; (iii) dilakukan di dalam 
suasana yang bebas dari intimidasi atau pemaksaan; (iv) bersifat inklusif dan responsif gender, dan disesuaikan 
dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dan rentan; dan (v) memungkinkan penggabungan 
semua pandangan yang relevan dari orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya ke 
dalam pengambilan keputusan, seperti perancangan proyek, langkah-langkah mitigasi, pembagian manfaat dan 

peluang pembangunan, dan maslaha-masalah pelaksanaan. 

Prinsip Kebijakan 5: 
 
Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak dan 
memfasilitasi partisipasi yang didasarkan pada pemberian informasi sebelumnya. 
Memastikan partisipasi perempuan dalam konsultasi. Melibatkan para pemangku 
kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dampak dan organisasi nonpemerintah 
sedini mungkin dalam proses penyiapan proyek dan memastikan bahwa 
pandanganpandangan dan kepedulian mereka dikemukakan dan dipahami oleh para 
pengambil keputusan dan dipertimbangkan. Melanjutkan konsultasi dengan para pemangku 
kepentingan dalam seluruh pelaksanaan proyek sesuai kebutuhan untuk menjawab isu-isu 
yang berkaitan dengan pengkajian lingkungan. Menyusun satu mekanisme penanganan 
keluhan untuk menerima dan memfasilitasi resolusi kekhawatiran dan keluhan penduduk 
yang terkena dampak terkait dengan kinerja lingkungan proyek. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 16. 



36. Kesenjangan:  Persyaratan bahwa kelompok rentan dan permepuan harus 
didentifikasi dan dikonsultasi dalam proses pengkajian lingkungan tidak dinyatakan secara 
eksplisit danam kerangka dan pedoman hukum yang ada. 
 
37. Aksi Penutup Kesenjangan:  Mengembangkan Pedoman Umum Lingkungan 
Hidup untuk memasukkan Konsultasi Publik di AMDAL dan UKL-UPL yang mencakup 
persyaratan khusus untuk mengidentifikasi dan melakukan konsultasi dengan orang-orang dan 
perempuan yang rentan. 
 

 
 
38. Kesetaraan Penuh. Kerangka hukum Indonesia mengenai lingkungan sepenuhnya 
setara dengan prinsip kebijakan ini dan mensyaratkan pengungkapan draft dan final dokumen 
analisis lingkungan (AMDAL-RKL-RPL) pada saat yang tepat, sebelum penilaian proyek, pada 
tempat yang mudah diakses dan dalam bentuk dan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-
orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. Pengungkapan dokumen final 
analisis lingkungan dan pembaharuannya, jika ada, kepada orang-orang yang terkena dampak 
dan pemangku kepentingan lainnya juga disyaratkan. Namun, untuk memastikan bahwa PLN 
memiliki persyaratan sendiri, maka direkomendasikan upaya perbaikan. 
 
39. Tindakan Perbaikan: Staff lingkungan terkait ditugaskan untuk mengungkapkan draft 
dan final dokumen AMDAL, RKL_RPL pada website PLN dan akan memastikan bahwa 
masyarakat terkena dampak dapat mengakses laporan dalam bentuk cetak pada lokasi terdekat 
dengan mereka- kantor UIP-UPP atau kantor wilayah. Persyaratan tersebut akan dimasukkan 
juga dalam Pedoman Komprehensif Lingkungan Hidup.  
 

 
 
40. Kesetaraan Penuh. Kerangka kerja hukum Indonesia mengenai lingkungan setara 
dengan prinsip kebijakan ini karena mewajibkan pelaksanaan RKL-RPL, memantau 
efektivitasnya, mendokumentasikan hasil pemantauan termasuk pengembangan dan 
pelaksanaan tindakan perbaikan, dan mengungkapkan laporan pemantauan dua tahun sekali. 

Prinsip Kebijakan 6: 
 
Mengungkap draft kajian lingkungan (termasuk RKL) secara tepat waktu sebelum penilaian 
proyek, pada tempat yang bisa dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa yang dipahami oleh 
penduduk yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Menyampaikan final 
kajian lingkungan dan pembaharuannya, jika ada, kepada para penduduk yang terkena 
dampak dan pemangku kepentingan lainnya. 
 
“Penilaian"a mengacu pada tahap persiapan proyek dan terutama digunakan oleh bank 
pembangunan multilateral. Sehubungan dengan instansi pemerintah dan kuasi-pemerintah, 
seperti POWERGRID, konsep yang berhubungan akan menjadi tahap akhir dari tinjauan dan 
persetujuan proyek. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya. p. 16. 

Prinsip Kebijakan 7: 
 
Melaksanakan RKL dan memantau efektivitasnya. Mendokumentasikan hasil pemantauan, 
termasuk pengembangan dan pelaksanaan tindakan korektif dan pengungkapan laporan 
pemantauan. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 16. 



 

 
 
41. Kesetaraan Parsial. Kerangka hukum dan peraturan Indonesia memuat banyak undang-
undang dan peraturan tentang perlindungan dan konservasi sumber daya hutan, dan 
memungkinkan dilakukannya rehabilitasi dan pengelolaan yang lebih baik jika terdapat kegiatan 
pembangunan yang direncanakan di sana. Undang-undang tersebut memberikan definisi tentang 
berbagai jenis kawasan lindung seperti yang terdapat dalam SPS ADB, namun terminologi yang 
digunakan berbeda. Kerangka hukum Indonesia juga mensyaratkan bahwa pada daerah habitat 
alami, tidak boleh ada konversi atau degradasi yang signifikan, dan juga mensyaratkan 
penggunaan pendekatan kehati-hatian untuk penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan 
sumber daya alam yang terbarukan. Undang-undang tentang ekosistem mengharuskan agar 
degradasi ekosistem semacam itu ditangani dengan perencanaan dan upaya rehabilitasi yang 
berkelanjutan. Ini dapat diartikan sebagai setara dengan persyaratan melaksanakan program 
tambahan untuk mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi kawasan lindung - yaitu, 
program ganti rugi /offset.  
 
42. Kesenjangan: Kerangka hukum tidak menetapkan evaluasi biaya lingkungan terhadap 
manfaat proyek; dan penilaian dan pengelolaan dampak terhadap keanekaragaman hayati dalam 
proses AMDAL masih memerlukan perbaikan.   
 
43. TIndakan Penutupan Kesenjangan: Mengembangkan Pedoman Komprehensif 
Lingkungan Hidup dan akan dimutakhirkan untuk menyediakan panduan spesifik bagi proyek-
proyek di wilayah lindung, tentang bagaimana menyiapkan rencana dan program ganti rugi 
(offset) keanekaragaman hayati untuk mendukung dan memperbaiki konservasi wilayah lindung. 
Dokumen pedoman juga akan dimutakhirkan dengan memasukkan metodologi analisis biaya dan 
manfaat lingkungan sehubungan dengan perlindungan habitat alami sebagai bagian dari proses 
AMDAL dan pendekatan untuk memperbaiki kajian dan pengelolaan dampak terhadap 
keanekaragaman hayati dalam proses AMDAL.  

Prinsip Kebijakan 8: 
 
Tidak melakukan kegiatan proyek pada kawasan dengan habitat kritis, kecuali (i) tidak ada 
dampak merugikan terhadap habitat kritis yang dapat merusak kemampuan fungsinya, (ii) 
tidak ada pengurangan jumlah spesies yang terancam punah (endangered) atau sangat 
terancam punah, dan (iii) segala dampak yang lebih kecil ditanggulangi. Jika sebuah proyek 
berada pada satu kawasan lindung, melakukan program-program tambahan untuk 
mendorong dan meningkatkan tujuan pelestarian kawasan lindung tersebut. Pada sebuah 
kawasan habitat alam, tidak boleh ada pengalihan fungsi atau perusakan, kecuali (i) tidak 
ada alternatif lain, (ii) manfaat keseluruhan proyek jauh lebih besar dari biaya lingkungan, 
dan (iii) pengalihan atau kerusakan ditanggulangi dengan semestinya. Menggunakan 
pendekatan kehati-hatian dalam pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan sumber 
daya alam yang terbarukan. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 16. 



Kotak 1: Penggolongan Kawasan Lindung di Indonesia 
 
Undang-undang No. 5/1990 menggolongkan kawasan lindung dalam dua kategori umum: suaka alam 
dan kawasan konservasi alam dan selanjutnya dipecah menjadi subkategori. 
 
Pasal 1.9 mengartikan “Kawasan suaka alam” sebagai kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat 
maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman 
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga 
kehidupan. Di bawah kategori ini ada tiga subkategori: cagar alam, suaka margasatwa, dan cagar 
biosfer. “Berdasarkan kategori ini ada tiga sub kategori: cagar alam, suaka margasatwa, dan cagar 
biosfer. 
 
Pasal 1.10, “Cagar alam” adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan 
tunbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan 
perkembangannya berlangsung secara alami 
 
Pasal 1.11 Mengartikan “Suaka margasatwa” adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas 
berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat 
dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. 
 
Pasal 1.12 Cagar biosfer adalah “suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan 
atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan 
dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.” 
 
Pasal 1.13 Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun 
di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam 
hayati dan ekosistemnya.” Tiga subkategori berada di bawah klasifikasi ini: taman nasional, taman 
hutan besar, dan taman rekreasi alami. 
 
Pasal 32, Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona 
pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan, dan dicadangkan sebagai hutan belantara, atau 
untuk penggunaan tradisional atau rehabilitasi. 
 
Pasal 1.15 mendefiniskan “Taman hutan raya” adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi 
tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan 
bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata 
dan rekreasi. Pasal 1.16 mengidentifikasikan bahwa “Taman wisata alam” adalah kawasan pelestarian 
alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. 
 
Peraturan Menteri Kehutanan No. 30/2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari 
Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) menunjuk dua kategori tambahan kawasan lindung: "hutan 
lindung" dan "hutan konservasi" dan memiliki fungsi khusus untuk kategori-kategori yang dilindungi ini 
untuk mempromosikan dan meningkatkan tujuan konservasi yang khusus. 
 
Sumber: UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Hayati; Peraturan 
Menteri Kehutanan No. 30/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Emisi dari Deforestasi 
dan Degradasi Hutan. 
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44. Kesetaraan Parsial:  Sisten Upaya Perlindungan negara (CSS) Indonesia setara dengan 
semua kecuali satu persyaratan berdasarkan Prinsip Kebijakan 9. Kerangka hukum di Indonesia 
mensyaratkan proses produksi bersih dan praktik efisiensi energi yang baik, penghindaran 
pencemaran, atau bila penghindaran tidak memungkinkan, mengurangi atau mengendalikan 
intensitas atau beban emisi dan pembuangan pencemar, termasuk emisi gas rumah kaca secara 
langsung maupun tidak langsung, pembangkitan limbah, dan pelepasan bahan berbahaya dan 
beracun dari produksi, transportasi, penanganan, dan penyimpanannya.   Kerangka hukum 
Indonesia mencakup standar lingkungan yang tertata dengan baik dan memiliki baku mutu 
nasional untuk kualitas air, kualitas udara dan kebisingan, dan baku mutu emisi juga ada untuk 
udara (berkaitan dengan pembangkit listrik) dan pencemaran air. Namun seperti yang 
dipersyaratkan oleh SPS ADB, baku mutu nasional dapat digunakan untuk proyek jika setara atau 
lebih ketat daripada persyaratan ADB, baku mutu emisi udara untuk proyek pembangkit tenaga 
listrik dan kebisingan lebih longgar dibanding dengan standar yang disyaratkan oleh ADB 
sebagaimana tercantum dalam pedoman EHS World Bank, oleh karena itu prinsip kebijakan ini 
terpenuhi secara parsial.  Namun, karena sejumlah besar operasi PLN bersertifikat ISO 14000, 
PLN berkomitmen untuk mengikuti praktik industri terbaik untuk pencegahan pencemaran pada 
pembangkit tenaga listriknya, dan berkomitmen16 untuk sedapat mungkin mengikuti standar 
internasional, persyaratan untuk mengikuti pedoman EHS Bank Dunia untuk operasi PLN , 
karena praktik industri terbaik dapat dimasukkan dalam sistem PLN. Oleh karena itu, persyaratan 
ini direkomendasikan dan dimasukkan dalam operasi PLN melalui Pedoman Komprehensif 
Lingkungan Hidup.   
 
45. Kesenjangan: Baku mutu udara untuk proyek pembangkit tenaga listrik, dan baku mutu 
kebisingan ambien dalam kerangka hukum Indonesia lebih longgar dibandingkan standar yang 
disyaratkan ADB sebagaimana tercantum dalam pedoman EHS Bank Dunia 
 
46. Tindakan Penutup Kesenjangan: Menyusun Pedoman Komprehensif Lingkungan 
Hidup dan akan dimutakhirkan dengan memasukkan pesyaratan-persyaratan khusus bahwa 

                                                
16 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Pasal 2, menyatakan bahwa "ruang 
lingkup standardisasi nasional meliputi ... teknik, analisis standar, dan kualitas pengukuran ... mengenai keselamatan, 
kesehatan, dan lingkungan." Penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa "(B) dengan ratifikasi Perjanjian Organisasi 
Perdagangan Dunia (WTO) menurut No 7/1994, Hambatan Teknis untuk Perdagangan, pemerintah Indonesia wajib 
menyesuaikan peraturan nasionalnya dengan standar internasional. 

Prinsip Kebijakan 9: 
 
Praktik internasional dan unggulan seperti tercermin dalam standar-standar Panduan 
kelompok Bank Dunia tentang Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan 
(Environmental, Health and Safety Guidelines) yang diakui secara internasional. Menghindari 
polusi, atau jika tidak dimungkinkan, minimalkan atau kendalikan intensitas atau kandungan 
emisi pencemar atau limbah, termasuk emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak 
langsung, penghasilan limbah, dan pelepasan bahan-bahan berbahaya dari produksi, 
transportasi, penanganan dan penyimpanannya. Menghindari penggunaan bahan-bahan 
berbahaya yang secara internasional dilarang untuk digunakan atau harus mulai dihentikan 
penggunaannya. Pembelian, penggunaan dan pengelolaan pestisida dengan menggunakan 
pendekatan pengelolaan hama terpadu dan kurangi ketergantungan pada pestisida kimiawi 
sintetis. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 16. 



proyek pembangkit listrik PLN mengikuti standar EHS World Bank untuk emisi udara dan 
kebisingan sebagai bagian dari proses AMDAL dan UKL-UPL untuk proyek yang didanai ADB.  
 

 
 
47. Kesetaraan Penuh. Kerangka hukum Indonesia, dan khususnya kebijakan PLN 
sepenuhnya setara dengan prinsip kebijakan ini. Selain persyaratan keselamatan pekerja melalui 
undang-undang tentang Ketenagakerjaan, PLN telah mengeluarkan kebijakan internal K3L yang 
mensyaratkan proyek untuk menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi pekerja PLN 
dan mencegah kecelakaan, cidera, dan penyakit akibat kerja. Kebijakan ini juga mensyaratkan 
pembentukan tindakan pencegahan dan kesiapan dan tanggap darurat di PLN (Persero). 
Keputusan ini berlaku untuk karyawan dan pekerja di semua unit perusahaan. Selain itu, undang-
undang Indonesia tentang pengelolaan bencana juga menetapkan perlindungan masyarakat 
melalui tindakan pengelolaan risiko bencana yang harus dihindari, dan bila penghindaran tidak 
memungkinkan, harus mengurangi dampak dan risiko yang merugikan terhadap kesehatan dan 
keselamatan masyarakat setempat. 
 

 
 
48. Kesetaraan Penuh. Kerangka kerja hukum Indonesia mengenai lingkungan setara 
dengan prinsip kebijakan ini karena mewajibkan agar sumber daya budaya dilindungi dan 
dimasukkan dalam proses AMDAL, bersamaan dengan langkah mitigasi khusus yang ditetapkan 
sebagai bagian dari penerapan RKL. SPS juga mensyaratkan bahwa "prosedur temuan 
kebetulan" digunakan, termasuk pendekatan pengelolaan dan konservasi yang telah disetujui 
sebelumnya untuk sumber daya budaya yang belum ditemukan. Hal ini juga tercakup dalam 
hukum Indonesia yang mewajibkan setiap benda tersebut wajib dilaporkan ke lembaga budaya 
yang berwenang dalam waktu 30 hari. 
 

C. INVOLUNTARY RESETTLEMENT SAFEGUARDS 
 
49. Temuan Rinci. Temuan rinci tentang keselarasan pengadaan tanah PLN dan prinsip 
kebijakan pemukiman kembali tidak dengan sukarela ADB diuraikan selanjutnya.  

Prinsip Kebijakan 10: 
 
Menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja dan mencegah 
kecelakaan, cidera dan penyakit. Membuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan serta 
tanggap darurat untuk menghindari, dan jika penghindaran tidak memungkinkan, mengurangi 
dampak dan risiko merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan penduduk setempat. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan kebijakan Upaya Perlindungan. p. 16. 

Prinsip Kebijakan 11: 
 
Melestarikan sumber daya budaya fisik dan menghindari penghancuran atau perusakannya 
dengan menggunakan survei berbasis lapangan yang menggunakan tenaga ahli yang 
mempunyai kualifikasi dan pengalaman selama kajian lingkungan. Mengembangkan 
prosedur “temuan kebetulan” yang mencakup satu pendekatan pengelolaan dan 
pelestarian yang disetujui sebelumnya untuk bahan yang mungkin ditemukan selama 
pelaksanaan proyek. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 16. 



 
 
50. Selaras Secara Luas.17 Kerangka hukum Indonesia ditemukan selaras secara luas 
dengan persyaratan-persyaratan SPS ADB. UU No. 2/2012 menetapkan bahwa dokumen 
perencanaan pengadaan tanah harus disusun berdasarkan studi kelayakan.18 Kelayakan meliputi 
dampak lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan dari pengadaan tanah dan pembangunan. 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempertimbangkan keseimbangan antara 
kepentingan pembangunan dan kepentingan umum.19 UU No. 2/2012 bertujuan untuk 
menyediakan tanah untuk kepentingan umum untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran rakyat,20 Negara dan masyarakat sementara memastikan kepentingan hukum 
pihak-pihak yang berhak (pasal 2).  UU No. 2/2012 menetapkan bahwa pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum mematuhi asas 21 keadilan,22 manfaat,23 dan kesejahteraan24 (antara lain). 
UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa tentang Hak-hak Asasi Manusia 
“Semua anggota kelompok rentan di masyarakat, seperti anak-anak, orang miskin, dan orang 
cacat berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang lebih besar "(Pasal 5).  

51. UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial menetapkan bahwa pelaksanaan 
kesejahteraan sosial diprioritaskan pada mereka dengan standar hidup yang kurang beruntung 
sebagaimana dibuktikan oleh kriteria seperti kemiskinan, pengabaian / pemindahan, kecacatan, 
dan keterpencilan.25 Pelaksanaan kesejahteraan sosial meliputi pemulihan sosial, jaminan 
sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.  

 
52. Buku PLN tentang Standar Konstruksi menekankan eksplorasi berbagai jenis desain 
teknik untuk memperkecil kebutuhan lahan dan dampak ekonomi.  

 

                                                
17 Untuk tujuan membandingkan CSS Indonesia dengan SPS ADB berkenaan dengan tujuan, cakupan dan pemicu 

kebijakan, temuan berdasarkan "keselarasan secaraluas" dianggap lebih tepat daripada "kesetaraan." Kata 
"kesetaraan" dicadangkan untuk prinsip-prinsip kebijakan SPS karena prinsip ini Ini adalah persyaratan preskriptif 
ketimbang tujuan kebijakan. Temuan penyelarasan tidak termasuk dalam ringkasan kuantitatif kesetaraan. 

18 UU No. 2/2012, Pasal 15. 
19 UU No. 2/2012, pasal 9. 
20 UU No. 2/2012 Penjelasan Pasal 2 (h): "Prinsip kesejahteraan" berarti bahwa Pengadaan Tanah untuk 

Pembangunan dapat memberi nilai tambah bagi kelangsungan hidup Pihak yang Berhak dan masyarakat pada 
umumnya. 

21 UU No. 2/2012 Penjelasan 2(f): “Prinsip kesepakatan" berarti bahwa proses pengadaan tanah dilakukan melalui 
negosiasi antar pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan. 

22 Undang-undang No. 2/2012 Penjelasan Pasal 2 (b): "Prinsip keadilan" berarti menjamin imbalan yang masuk akal 
dengan imbalan tanah yang diperoleh kepada Pihak yang Berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mereka 
memiliki kesempatan untuk hidup hidup lebih baik 

23 UU No. 2/2012 Penjelasan Pasal 2 (c): "Prinsip Manfaat" berarti bahwa hasil pengadaan tanah dapat memberi 
manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

24  UU No. 2/2012 Penjelasan Pasal 2 (h), op cit. 
25 Pemerintah Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial. 

Tujuan: 
 
Untuk menghindari sedapat mungkin pemukiman kembali tidak dengan sukarela; untuk 
meminimalkan pemukiman kembali tidak dengan sukarela dengan mencari alternatif-
alternatif proyek dan rancangan; untuk meningkatkan, atau paling tidak memulihkan mata 
pencaharian semua penduduk yang dipindahkan dalam arti sebenarnya dibandingkan 
dengan tingkat penghidupan sebelum adanya proyek; dan untuk meningkatkan standar 
kehidupan penduduk miskin yang dipindahkan dan kelompok-kelompok rentan lainnya. 
 
Source: ADB. 2009. Safeguard Policy Statement. Manila. p. 17. 



53. Program tanggung jawab sosial perusahaan PLN dapat digunakan untuk memastikan 
bahwa masyarakat yang terkena dampak dari proyek infrastruktur PLN mendapat ganti rugi dan 
dukungan sesuai pdengan eraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 
No. 2/2012 dan pedoman pelaksanaannya. Salah satu tujuan program CSR PLN adalah 
melestarikan lingkungan, sekaligus membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat di 
bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan, yang dapat diimplementasikan 
untuk warga dan masyarakat yang terkena dampak.26 
 

 
 
54. Selaras. UUNo. 2/2012 mengartikan "pengadaan tanah" sebagai kegiatan untuk 
menyediakan lahan dengan memberikan ganti kerugian yang wajar dan adil kepada pihak yang 
berhak (Pasal 1, paragraf 2),27 yang juga berlaku untuk PLN. Ganti kerugian untuk pengadaan 
tanah meliputi pemindahan secara fisik dan ekonomi serta pembatasan terhadap penggunaan 
lahan. Termasuk: (i) tanah; (ii) ruang di atas dan di bawah tanah termasuk pembatasan tanah 
untuk jalur transmisi;28 (iii) Bangunan; (iv) tanaman; (v) obyek terkait tanah; dan/atau (vi) 
kerugian lain yang dapat dihitung, berarti kerugian non fisik yang dapat dinilai dengan uang, 
misalnya kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya perubahan lokasi, biaya alih profesi, dan 
hilangnya nilai properti yang tersisa.29  
 
55. Namun, ruang lingkup objek pengadaan tanah dalam Surat Keputusan Direksi PLN No. 
0344.P / DIR / 2016 tentang pengadaan tanah di PLN tidak mencakup semua komponen 
sebagaimana diatur dalam undang-undang pengadaan tanah. Ganti kerugian, menurut 
Keputusan 2016 PLN, hanya mencakup tanah, bangunan, tanaman, dan / atau barang lainnya 
yang ada di tanah tersebut. Dan tidak mencakup area di atas tanah dan bawah tanah dan 
kerugian lainnya yang dapat dihitung. Tidak adanya ruang lingkup ruang bawah tanah dan di 
atas tanah dalam Keputusan ini juga tidak sesuai dengan ketentuan mengenai ruang lingkup 
ganti kerugian yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No. 38/2013 dan Peraturan Presiden 
No. 4/2016 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 yang mencakup 
ganti rugi atas pembatasan penggunaan lahan dalam ROW jalur transmisi. Dalam prakteknya, 
PLN membayar ganti kerugian untuk pembatasan penggunaan tanah. 

 

                                                
26 Laporan tahunan PLN 2016 halaman 532. 
27 “Ganti kerugian" mengacu pada penilaian yang masuk akal dan adil kepada pihak yang berhak sebagai imbalan atas 

pengadaan tanah (Pasal 1, paragraf 10). Di luar ketentuan Undang-undang No. 2/2012, undang-undang dan 
peraturan nasional dan regional lainnya mempengaruhi lingkup dan pemicu CSS Indonesia yang mengatur 
pemukiman kembali tidak secara sukarela. Misalnya, Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 (MK / 35/12) 
menetapkan hutan adat secara legal berbeda dari hutan negara.  

28 Pasal 30 UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan menetapkan bahwa ganti kerugian diberikan untuk penggunaan 
lahan tidak langsung oleh pemegang izin usaha untuk listrik yang mempengaruhi penurunan nilai ekonomis tanah, 
bangunan dan tanaman yang dilalui oleh jalur transmisi. 

29Pasal 33 dan penjelasaannya, UU No. 2/2012 tentang pengadaan tanah demi pembangunan untuk keperluan umum.  

Cakupan dan Pemicu:  
Upaya perlindungan pemukiman kembali tidak dengan sukarela mencakup pemindahan 
secara fisik (relokasi, hilangnya tanah lahan tempat tinggal atau hilangnya hunian) dan 
pemindahan yang bersifat ekonomi (hilangnya lahan, aset, akses atas aset, sumber 
penghasilan atau mata pencaharian) karena (i) pembebasan lahan tidak dengan sukarela, 
atau (ii) pembatasan tidak dengan sukarela terhadap penggunaan lahan atau akses ke 
taman-taman dan kawasan lindung yang ditetapkan secara hukum. Upaya ini mencakup 
semua pemindahan tersebut, tanpa membedakan apakah kehilangan dan pembatasan 
tidak dengan sukarela tersebut bersifat parsial, permanen atau sementara.  
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 



56. Pembatasan akses ke taman yang ditentukan dan kawasan lindung tercakup dalam 
Peraturan Menteri ESDM No. 33/2016 tentang ganti kerugianTeknis untuk Tanah, Tanaman, 
dan / atau Bangunan yang Dikendalikan atau Digunakan atau Dimiliki oleh Masyarakat di 
Kawasan Hutan. Selain itu, Peraturan Menteri Kehutanan No. 62/2013 menetapkan proses 
untuk pendaftaran hutan adat secara terpisah, yang diperlakukan berbeda dari tanah adat. 
Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38/2013 memiliki pengaturan 
khusus tentang ganti rugi atas tanah dan aset saat pemasangan jaringan tegangan tinggi / 
ekstra tinggi (lihat terutama Pasal 2 dan 7). Dengan ketentuan di atas, kerangka pengadaan 
tanah / permukiman kembali tidak secara sukarela PLN secara luas selaras dengan cakupan 
dan pemicu yang tercantum dalam SPS ADB.  

 

 
 
Prinsip kebijakan 1 dibagi dalam dua elemen kunci. 
 
57. Elemen kunci 1 menyaratkan penyaringan proyek dini untuk mengidentifikasi risiko 
terjadinya pemukiman kembali tidak dengan sukarela di masa lalu, saat ini dan di masa 
mendatang. Pengkajian dampak Permukiman kembali tidak secara suakrela awalnya dipicu 
melalui prosedur penyaringan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU 32/2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap proyek yang diusulkan dengan 
dampak signifikan harus melakukan analisis lingkungan termasuk dampak sosial (AMDAL). 
Penyaringan dan pengkajian dampak / risiko permukiman kembali tidak secara sukarela 
mungkin saja tidak disyaratkan jika proyek yang tidak memicu AMDAL. Ada jenis proyek yang 
persyaratan AMDAL dapat diturunkan ke UKL-UPL (misalnya, jika lokasi proyek yang diusulkan 
berada di dalam wilayah dimana AMDAL regional telah disetujui; atau sebuah proyek berada di 
dalam sebuah kabupaten / kota dimana sebuah rencana tata ruang yang rinci dan / atau 
rencana tata ruang strategisnya telah disetujui). SPPL tidak mencakupkan persyaratan 
penyaringan permukiman kembali tidak secara sukarela. Tanpa persyaratan penyaringan yang 
berdiri sendiri untuk dampak permukiman kembali tidak secara sukarela, cakupan penyaringan 
nya mungkin akan terbatas. Ditemukan bahwa penyaringan dan kajian dampak permukiman 
kembali tidak secara sukarela yang diperlukan untuk studi kelayakan kedalamannya terbatas. 
Tidak ada ketentuan eksplisit untuk melakukan penyaringan dan pengkajian dampak 
permukiman kembali tidak secara sukarela saat pengadaan tanah yang melibatkan easement 
rights, pembatasan pembelian lahan atau penggunaan lahan yang bertentangan dengan 
pengadaan tanah langsung. Tidak ada ketentuan eksplisit yang mensyaratkan kajian tentang 
perencanaan permukiman kembali yang lebih luas dan rehabilitasi orang-orang yang terkena 
dampak.  
 
58. UU No. 2/2012 dan peraturan-peraturan PLN menetapkan bahwa rencana pengadaan 
tanah harus dilakukan sesuai dengan rencana Tata Ruang Daerah dan Rencana pembangunan 
jangka Menengah Daerah serta Rencana strategis dan rencana kerja masing-masing instansi 

Prinsip kebijakan 1: 
 
Menyaring proyek sejak awal untuk mengidentifikasi dampak dan risiko terjadinya 
pemukiman kembali tidak dengan sukarela di masa lalu, saat ini dan di masa mendatang. 
Menentukan cakupan perencanaan pemukiman kembali melalui satu survei dan/atau 
sensus tentang orang-orang yang tergusur, termasuk analisis gender, terutama yang 
berkaitan dengan dampak dan risiko pemukiman kembali. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 



pemerintah terkait.30 UU No. 2/2012 dan Perpres No. 71/2012 tentang pelaksanaan pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk keperluan umum 31 menetapkan bahwa instansi yang 
membutuhkan lahan penyiapkan dokumen rencana pengadaan  tanah berdasarkan studi 
kelayakan..32  
 
59. Elemen kunci 2 menetapkan penentuan ruang lingkup perencanaan permukiman 
kembali melalui survei dan/ atau sensus orang-orang yang dipindahkan, termasuk analisis 
gender, terutama yang terkait dengan dampak dan risiko permukiman kelbali. UU pengadaan 
tanahmensyaratkan studi kelayakan untuk persiapan rencana pengadaan tanah.Studi 
kelayakan harus meliputi survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis manfaat dan biaya 
pembangunan untuk daerah dan masyarakatnya, nilai perkiraan tanah, analisis dampak 
lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat pengadaan tanah dan pembangunan, dan 
studi-studi lain yang diperlukan.33 Komponen penting lainnya yang harus dimasukkan dalam 
studi kelayakan adalah karakteristik budaya, politik, keamanan, atau agama masyarakat 
setempat, sehingga dapat dengan lebih baik mengantisipasi dampak pengadaan tanah pada 
masyarakat.34   
 
60. Undang-undang No. 2/2012 mewajibkan analisis terperinci mengenai risiko dan dampak 
terhadap masyarakat; Namun, undang-undang dan Keputusan PLN mengenai pengadaan 
tanah tidak secara eksplisit membahas perlunya analisis dampak terhadap kelompok 
masyarakat (seperti kelompok rentan). Dengan demikian, UU tersebut tidak secara khusus 
mewajibkan analisis gender. Penjelasan Pasal 15 (2) menetapkan bahwa studi kelayakan dapat 
mengakomodasi "studi lain, jika diperlukan" yang dapat mencakup analisis gender. Dengan 
sendirinya, bahasa pernyataan tersebut tidak cukup untuk mendukung peraturan perundang-
undangan tersebut untuk dinilai memiliki kesetaraan penuh. Namun, isu gender diprioritaskan 
oleh Pemerintah Indonesia sebagai prioritas lintas jalan melalui Peraturan Presiden No. 2/2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional mengamanatkan agar pemerintah membuat tindakan terhadap isu 
gender melalui pengarusutamaan gender dalam setiap kegiatan kebijakan, program, dan 
pembangunan. Dengan ini, CSS Indonesia memenuhi persyaratan analisis gender dalam tahap 
penyaringan rencana pengadaan tanah. Selain itu, Inpres No. 9/2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan kepada para 
Menteri, lembaga pemerintah, gubernur, bupati, dan instansi terkait lainnya untuk 
melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan 
nasional dengan perspektif gender, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-
masing. Menaruh perhatian pada Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional sebagaimana tercantum dalam Inpres, yang merupakan rujukan dalam 
mengimplementasikan pengarusutamaan gender. 
 
61. JIka tanah telah dimiliki oleh instansi yang memerlukan tanah, dan tanah tersebut 
diduduki atau digunakan oleh penduduk (pengosongan tanah), Perpres No. 56/2017 
menetapkan bahwa dokumen rencana penanganan sosial yang harus disusun berdasarkan 

                                                
30 Pasal 15, Law No. 2/2012.  
31 Pemerintah Indonesia 2012. Perpres No. 71/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum.  
32 Pasal 15, UU No. 2/2012. 
33 penjelasan pasal 15, UU No. 2/2012. 
34 Pasal 6 (7), Perpres No. 71/2012.  



penggunaan atau pengendalian tanah oleh warga, data tentang orang-orang yang 
menggunakan tanah, dan situasi serta kondisi dari orang-orang tersebut.35 

 
62. Kesetaraan Parsial: Pengkajian di atas menunjukkan bahwa UU No. 2/2012 tentang 
pengadaan tanah untuk kepentingan umum,36 peraturan pelaksanaannya, dan peraturan 
pengadaan tanah PLN menetapkan persyaratan penyaringan tentang identifikasi risiko dan 
dampak, peraturan perundang-undangan tersebut tidak selalu mensyaratkan penyaringan 
untuk semua jenis proyek sepeeti yang disyaratkan oleh prinsip kebijakan 1, elemen kunci 1 
dan 2, oleh karena itu hasil penilaiannya adalah setara secara parsial.  

 
63. Rencana Tindakan: PLN harus menjalankan peraturan Dewan direksinya untuk 
menyaring semua proyek lebih awal untuk mengidentifikasi dampak dan risiko permukiman 
kembali tidak secar sukarela di masa lalu, sekarang dan masa datang. 
  

 
 
Prinsip kebijakan 2 dibagi dalam tujuh elemen kunci. 
 
64. Elemen kunci 1 mewajibkan pemrakarsa untuk melakukan konsultasi bermakna dengan 
orang-orang yang terkena dampak, masyarakat tuan rumah, dan LSM yang berkepentingan. 
Konsultasi publik menurut No. 2/2012, Perpres No. 71/2012 yang berlaku untuk PLN, adalah 
sebuah proses dialog dan musyawarah anatara pihak-pihak yang berkepentingan untuk 
mencapai kesepakatan dalam rencana pengadaan tanah.37 Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 2/2012 dan Buku Panduan PLN 2015, proses pengadaan tanah dilakukan melalui 
tahapan: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pencapaian hasil. Meskipun UU No. 
2/2012 secara khusus membahas konsultasi pada tahap perencanaan, konsultasi dapat 
dilakukan selama studi kelayakan. Pada tahap persiapan, Pasal 16 UU No. 2/2012 menyatakan 
bahwa sebuah instansi yang membutuhkan tanah, bersama dengan pemerintah provinsi, harus 

                                                
35 Peemrintah Indonesia, 2017. UU No. 56/2017 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Tanah untuk Proyek 

Strategis Nasional. Pasal 6.  
36 Pemerintah Indonesia. 2012. UU No. 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum.  
37Pasal1, Ketentuan umum UU No. 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

dan Perpres No. 71/2012 tentang pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

Prinsip kebijakan 2: 
 
Melakukan konsultasi yang bermakna dengan penduduk yang terkena dampak, masyarakat 
tempatan, dan lembaga-lembaga nonpemerintah yang mempunyai kepedulian. 
Memberitahukan kepada orang-orang yang harus dipindahkan akan hak-hak mereka serta 
pilihan-pilihan untuk pemukiman kembali. Memastikan agar mereka berperan serta dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program-program pemukiman 
kembali. Memberi perhatian khusus pada kebutuhan kelompok-kelompok rentan, khususnya 
mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, penduduk yang tidak memiliki lahan, kaum 
lanjut usia, perempuan dan anak-anak, dan masyarakat adat, dan mereka yang tidak punya 
kepemilikan sah terhadap lahan, dan memastikan peran serta mereka dalam konsultasi. 
Membuat satu mekanisme penanganan keluhan untuk menerima dan memfasilitasi 
penyelesaian terhadap kekhawatiran penduduk yang terkena dampak. Membantu lembaga-
lembaga sosial dan budaya dari orang-orang yang dipindahkan dan masyarakat tempatan 
mereka. Apabila muncul dampak yang sangat kompleks dan peka akibat pemukiman kembali 
tidak dengan sukarela, keputusan-keputusan dalam pemberian ganti rugi dan pemukiman 
kembali harus didahului oleh satu tahap persiapan sosial 
 
SUmber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya perlindungan. Manila. p. 17. 



melakukan pemberitahuan rencana pembangunan, mengumpulkan data pendahuluan, dan 
mengadakan konsultasi publik mengenai rencana pembangunan. Undang-undang No. 2/2012 
dan Pedoman PLN tidak secara eksplisit mensyaratkan partisipasi LSM dalam konsultasi 
publik, namun undang-undang tersebut menetapkan bahwa konsultasi publik melibatkan pihak-
pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak.38 “masyarakat terkena dampak” 
diartikan sebagai masyarakat yang secara langsung bersebelahan dengan tanah dibebaskan.39 
 
65. Pasal 354 UU No. 23/2014 pada Pemerintah Daerah mengharuskan pemerintah daerah 
untuk mendorong partisipasi aktif kelompok masyarakat dan organisasi dalam administrasi 
daerah, pengembangan kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan.40 Surat 
Keputusan Direksi PLN No.0344.P / DIR / 2016 selanjutnya mensyaratkan sosialisasi dengan 
pihak-pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak dan melibatkan aparat 
pemerintah daerah, tokoh masyarakat, ahli, dan / atau pihak terkait lainnya.   
 
66. Elemen Kunci 2 mensyaratkan bahwa semua orang yang dipindahkan tahu tentang hak 
dan pilihan permukiman kembali mereka. Hal ini telah diatur dalam UU No. 2/2012, Perpres No. 
71/2012 dan peraturan pengadaan tanah PLN. Pengumuman rencana pembangunan kepada 
masyarakat setempat dilakukan pada tahap persiapan pengadaan tanah. Pengumuman 
tersebut dilakukan secara langsung melalui sosialisasi, pertemuan tatap muka, atau 
pemberitahuan formal. Komunikasi tidak langsung juga dibutuhkan oleh sarana media cetak 
dan elektronik. Pengumuman tersebut harus berisi informasi mengenai: (i) tujuan dan tujuan 
pembangunan yang direncanakan; (ii) lokasi dan luas lahan yang dibutuhkan; (iii) tahap 
pembebasan lahan; (iv) perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah; (v) perkiraan waktu 
pelaksanaan pembangunan; dan (vi) informasi lain yang dianggap perlu.41  
 
67. Pasal 19 UU 2/2012 menetapkan bahwa konsultasi publik tentang rencana 
pembangunan harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang rencana lokasi 
pemabngunan dengan pihak yang berhak.42 Undangan konsultasi publik diberikan melalui surat 
undnagan, pengumuman di kantor desa, atau media elektronik atau media.43 Penjelasan dalam 
konsultasi publik meliputi: (i) tujuan dan tujuan rencna pembangunan untuk kepentingan umum; 
(ii) tahapan dan proses pengadaan tanah; (iii) peran penilai dalam menetapkan tingkat ganti 
kerugian; (iv) insentif untuk diberikan kepada pihak yang berhak; (v) benda yang layak 
mendapat ganti kerugian; vi) bentuk kompensasi; dan (vii) hak dan kewajiban pihak-pihak yang 
berhak. Konsultasi berlanjut pada tahap implementasi pengadaan tanah. Forum musyawarah 
untuk ganti kerugian dilakukan dengan partisipasi semua pihak yang berhak.44 Selama proses 
konsultasi publik, dilakukan dialog antara tim persiapan dan pihak yang berhak.45  

 
68. pasal 19 UU No. 2/2012 menetapkan bahwa konsultasi publik tentang rencana 
pembangunan dan metode penilaian ganti rugi dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan 
mengenai lokasi pembangunan yang direncanakan, dan bahwa kesepakatan tersebut akan 
dinyatakan dalam risalah kesepakatan. Pada tahap implementasi, Peraturan Presiden No. 

                                                
38 UUNo. 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Pasal 19.  
39 UUNo. 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, Penjelasan pasal 19. 
40 Pemerintah Indonesia.2014. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.  
41 Pasal 11 dan 12, Perpres No. 71/2012.  
42 Pihak yang berhak berarti pihak yang mengendalikan atau memiliki objek pengadaan tanah. Objek pengadaan lahan 

berarti tanah, di atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berhubungan dengan tanah, 
atau lainnya yang dapat dinilai. UU No. 2/2012, penjelasan umum.  

43 Pasal 31, Perpres No. 71/2012.  
44 Pasal 68–73, Perpres No. 71/2012.  
45 Pasal 33, Perpres No. 71/2012.  



71/2012 menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Pengadaan Tanah akan mengatur forum 
musyawarah untuk menetapkan bentuk ganti kerugian berdasarkan penilaian ganti kerugian.  

 
69. Elemen Kunci  3 mensyaratkan kepastian keikutsertaan orang-orang yang dimukimkan 
kembali dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi program 
permukiman kembaliKeikutsertaan adalah partisipasi warga Negara untuk menyaurkan aspirasi 
dan minat mereka pada pelaksanaan pembangunan.46, Prinsip keikutsertaan dalam UU No. 
2/2012 menetapkan bahwa dukungan untuk kinerja pengadaan tanah melalui partisipasi 
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak perencaaan sampai pada 
kegiatan konstruksi..47  UU No. 2/2012, khususnya pasal 1, 2, 19, 55 dan 57, mengatur 
keikutsertaan pihak yang berhak selama perencanaan, persiapan dan pelaksanaan proses 
pengadaan tanah, yangjuga digunakan dalam Perdir PLN 0344.P/DIR/2016, Desember 2016 
pasal 6, 7 dan 14. Perpres No. 71/2012, pasal115 mewajibkan KATR/BPN melakukan 
pemantauan dan evaluasi tentang pengendalian, kepemilikan dan penggunaan serta manfaat 
hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.   
 
70. Pengadaan tanah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: perencanaan, persiapan, 
pelaksanaan, dan pencapaian hasil. Meskipun UU No. 2/2012 tidak secara khusus membahas 
masalah konsultasi pada tahap perencanaan, konsultasi itu dapat dilakukan selama studi 
kelayakan. Pada tahap persiapan, Pasal 16 UU No. 2/2012 menyatakan bahwa sebuah instansi 
yang membutuhkan lahan, bersama dengan pemerintah provinsi, melakukan pemberitahuan 
rencana pembangunan, melakukan pengumpulan data pendahuluan, dan melakukan 
konsultasi publik mengenai rencana pembangunan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2/2012 
menetapkan bahwa konsultasi publik atas rencana pembangunann dan metode penilaian 
kompensasi harus dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai lokasi 
pengembangan yang direncanakan dan bahwa perjanjian tersebut harus didokumentasikan 
dalam notulen kesepakatan. Konsultasi publik mengenai rencana pembangunan harus 
dilaksanakan dalam waktu 60 hari kerja. Jika dalam periode tersebut, ada pihak yang 
menentang lokasi pembangunan yang direncanakan, konsultasi publik harus diulang dalam 
waktu 30 hari kerja.48  Pada tahap implementasi, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 
menyebutkan bahwa Unit Pelaksana Pengadaan Tanah akan mengatur forum musyawarah 
untuk menetapkan bentuk kompensasi berdasarkan penilaian kompensasi. UU No. 2/2012 dan 
penjelasannya mengatur partisipasi masyarakat dari perencanaan sampai kegiatan konstruksi 
termasuk pemantauan.   
 
71. Elemen Kunci 4 menyatakan bahwa perencanaan permukiman kembali harus menaruh 
perhatian khusus pada kelompok rentan, khususnya merka yang berada dibawah garis 
kemiskinan, tak memiliki tanah, orang tua, wanita dan anak-anak, Penduduk Asli / Masyarakat 
Adat dan mereka yang tidak memiliki hak hukum atas tanah, dan memastikan partisipasi 
mereka dalam konsultasi. UU No. 2/2012 dan peraturan PLN mewajibkan untuk 
memperlakukan semua orang yang dipindahkan secara adil. Ketentuan terkait kelompok rentan 
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
Pasal 5, yang mendefinisikan istilah "kelompok rentan" dan meminta penyertaan mereka dalam 
konsultasi mengenai hal-hal yang berdampak pada mereka. Pasal 5 UU No. 39/1999 
menyebutkan bahwa setiap orang yang dianggap rentan berhak mendapatkan perlakuan dan 
perlindungan yang lebih baik sesuai dengan keadaannya.49 Anggota kelompok rentan dalam 

                                                
46 Pasal 1, UU 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah 
47 Pasal 2, UU No. 2/2012. 
48 Pasal 20, UU No. 2/2012.  
49 Pasal 5, UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.  



masyarakat yang diatur dalam UU Hak Asasi Manusia mencakup anak-anak, orang miskin, dan 
orang cacat. Mereka harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan untuk peningkatan martabat 
manusia, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. 

 
72. Elemen Kunci 5 mewajibkan pembentukan mekanisme penanganan keluhan untuk 
menampung dan memfasilitasi penyelesaian masalah orang-orang yang terkena dampak. UU 
No. 2/2012 menetapkan bahwa sistem untuk menyelesaikan perselisihan dapat dimasukkan 
dalam tahap persiapan dan pelaksanaan proses pembebasan lahan.50 Kerangka hukum  PLN 
dinilai setara dengan elemen kunci ini. Persyaratan untuk mekanisme penanganan keluhan baik 
dalam tahap persiapan maupun tahap pelaksanaan pengadaan tanah ditetapkan secara jelas 
dalam UU No. 2/2012 dan Perpres No. 71/2012. Pasal 35–40 Perpres No. 71/2012 menetapkan 
mekanisme pengelolaan keluhan untuk penentuan lokasi proyek pada tahap persiapan 
pengadaan tanah. Pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah, GRM menetapkan bahwa 
lembaga yang membutuhkan lahan harus melaporkan keluhan apapun kepada gubernur 
melalui Tim Persiapan. Pasal 61 dan 73 Perpres No. 71/2012 juga mewajibkan GRM pada 
tahap pelaksanaan pengadaan tanah.  
 
73. Elemen Kunci 6 mensyaratkan dukungan sosial dan budaya orang-orang yang 
dipindahkan dan masyarakat tuan rumah mereka. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 
15 (2) mewajibkan dokumentasi perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi 
kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek studi yang 
dibutuhkan meliputi studi tentang budaya masyarakat, politik, keamanan, atau urusan 
keagamaan untuk mengantisipasi dampak tertentu akibat pembangunan untuk kepentingan 
umum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman 
mendefinisikan "kawasan perumahan dan permukiman". Menurut pasal ini, sebuah "kawasan 
perumahan dan permukiman" adalah sebuah sistem kesatuan yang terdiri dari penasehatan, 
pengembangan kawasan perumahan, dan permukiman, pemeliharaan, perbaikan, pencegahan 
dan peningkatan kualitas mengenai perumahan dan permukiman kumuh, untuk menyediakan 
lahan, dana, fasilitas keuangan, dan partisipasi masyarakat "permukiman" adalah bagian dari 
kawasan permukiman yang terdiri dari lebih dari satu unit perumahan yang menyediakan 
sarana dan prasarana umum, utilitas publik, dan dukungan untuk fungsi lain di daerah 
perkotaan atau pedesaan. "Fasilitas dasar" (prasarana) merupakan fasilitas dasar pemukiman 
dan sekitarnya yang memenuhi standar tertentu untuk kehidupan yang layak, sehat, aman, dan 
nyaman. "Fasilitas pendukung" (sarana) merupakan fasilitas permukiman sekitar yang 
bertujuan untuk menunjang kegiatan ekonomi. "Utilitas publik" adalah fasilitas pendukung untuk 
pengabdian masyarakat.51  
 
74. Elemen kunci 7 mensyaratkan agar tahap persiapan sosial harus dilakukan sebelum 
penentuan ganti kerugian dan permukiman kembali diputuskan untuk proyek-proyek dengan 
risiko dan dampak permukiman kembali tidak secara sukarela yang enting dan kompleks.  Pasal 
15 UU No. 2/2012 menyatakan bahwa rencana persiapan sosial harus dicakupkan dalam studi 
kelayakan yang meliputi: survei sosial ekonomi, kelayakan lokasi. Analisis baiya dan manfaat 
dan penilaian tanah seta analisis dampak lingkungan dan sosial. Dalam hal iini kerangka hukum 
melampaui tingkat persyaratan elemen kunci. 
 
75. Kesetaraan Parsial. UU No. 2/2012 Tentang pengadaan tanah bagi pembangunan 
untuk kepentingan umum dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan PLN mengatur 
konsultasi bermaknsa dan partisipasi masyarakat yang terkena dampak selama proses 

                                                
50 Pasal 20, 22, 23, 26, 35, 38 dan 39 UU No. 2/2012. 
51 Pemerintah Indonesia. 2011. UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 1.  



pengadaan tanah. Yang akan dilaksanakan selama perencanaan, pelaksanaan sapai tahap 
pencapaian hasil. Meskipun ada ketentuan upaya perlindungan sosial dan hak asasi manusia 
umum dalam undang-undang yang berlaku untuk beberapa jenis kelompok rentan sesuai 
dengan SPS, kerangka hukum tidak mensyaratkan untuk memberikan perhatian khusus 
terhadap kebutuhan kelompok rentan dan untuk memastikan partisipasi mereka dalam 
konsultasi. Selain itu, beberapa kelompok tidak selalu dianggap rentan (mis., Wanita, yang tidak 
memiliki tanah, dan mereka yang tidak memiliki hak atas tanah). 

 
76. Rencana tindakan. PLN melaksanakan peraturan dewan direksi untuk memberi 
perhatian pada kelompk miskin danrentan, khususnya mereka yang berada di abwah garis 
kemiskinan, tak memiliki tanah, orang tua dan perempuan serta anak-anak dan masyarakat 
adat, dan orang-orang yang tak memiliki hak hukum atas tanah, dan PLN memastikan 
partisipasi mereka dalam konsultasi.  
 

 
 
Prinsip Kebijakan 3 dibagi dalam empat elemen kunci. 

 
77. Elemen Kunci 1 mewajibkan pemrakarsa requires that the proponent harus 
memperbaiki, atau paling tidak memulihkan, mata pencaharian semua orang yang dipindahkan 
melalui strategi permukiman kembali berbasis lahan bila penghidupan yang terkena dampak 
berbasis lahan jika memungkinkan atau kompensasi tunai atas nilai pengganti tanah ketika 
hilangnya lahan tidak merusak mata pencaharian. UU No. 2/2012, Pasal 2 menetapkan bahwa 
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus diselenggarakan berdasarkan azas: 
keadilan,52 manfaat,53 dan kesejahteraan,54 sedang pasal 36 UU No. 2/2012 dan Perpres No. 
71/201255 menetapkan bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk tunia, tanah 
pengganti; permukimna kembali;56 kepemilika saham;57 atau bentuk lain yang telah disepakati 
oleh semua pihak.58 Walaupun UU No. 2/2012 dan Perpres No. 71/2012 dan peraturan 

                                                
52 “Azas keadilan "berarti menjamin imbalan yang masuk akal dengan imbalan tanah yang diperoleh kepada Pihak 

yang Berhak dalam proses PengadaanTanah sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan 
mereka yang lebih baik. 

53 “Azas manfaat "berarti hasil PengadaanTanah dapat memberi manfaat bagi masyarakat, negara, dan negara. 
54 “Azas kesejahteraan” berarti hasil PengadaanTanah dapat memberi nilai tambah terhadap kelangsungan hidup 

Pihak yang Berhak dan masyarakat pada umumnya. 
55 Pasal 74 (1) Perpres No. 71/2012.  
56 UUNo. 2/2012 penjelasan pasal 36(c): “Pemukiman Kembali" berarti proses penggantian lahan Pihak yang berhak 

dengan tanah dari lokasi yang berbeda sesuai kesepakatan selama proses pengadaan tanah”. 
57 UUNo. 2/2012 penjelasan pasal 36(d): “Kepemilikan Saham "berarti penempatan saham dalam kegiatan 

pembangunan yang relevan untuk kepentingan umum dan / atau pengelolaannya dilakukan dengan persetujuan 
para pihak.” 

58 UUNo. 2/2012 penjelasan pasal 36(e): bantuk lain yang telah disepakati oleh semua pihak meliputi  misalnya, 
gabungan dari dua tau lebih bentuk ganti kerugian seperti dimaksud pada butir , (a), butir (b), butir (c), dan butir (d). 

Prinsip Kebijakan 3: 
 
Meningkatkan, atau paling tidak memulihkan, penghidupan orang-orang yang dipindahkan 
melalui (i) strategi pemukiman kembali sedapat mungkin berbasis lahan jika mata 
pencaharian orang-orang yang terkena dampak berbasis lahan atau memberikan ganti rugi 
uang tunai sesuai dengan nilai penggantian jika kehilangan lahan tidak mengurangi 
penghidupan mereka, (ii) segera memberikan ganti rugi atas aset dengan akses atas aset 
yang bernilai setara atau lebih tinggi, (iii) segera memberikan penggantian secara penuh 
untuk aset-aset yang tidak bisa dipulihkan, dan (iv) tambahan penghasilan dan layanan 
melalui skema pembagian manfaat jika memungkinkan 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 



pelaksanaannya tidak mengatur tentang perbaikan atau pemulihan penghidupan orang-orang 
yang dipindahkan, pasal 11 of Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 
— yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam UU No. 11/200559— menetapkan bahwa untuk 
mematuhi Kovenan tersebut pemerintah harus menyediakan mata pencaharian yang memadai 
bagi warganya. UU No. 2/2012 mengatur bahwa pihak yang berhak harus "diberi ganti kerugian 
yang cukup dan adildan penjelasan pasal 27(1) menetapkan dengan kesepakatan masyarakat 
mengenai jumlah ganti kerugian yang. Standar Penilaian Indonesia (SPI 306) memiliki konsep 
serupa.60  
 
78. UU No. 2/2012 mewajibkan penilai independen dan profesional yang telah menerima 
surat kuasa dari Menteri Keuangan dan surat izin dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / 
Badan Pertanahan Nasional untuk menghitung nilai / harga dari objek pengadaan tanah. Untuk 
melaksanakan mandat hukum undang-undang pengadaan tanah MAPPI telah menetapkan 
kerangka peraturan untuk penilaian kompensasi yang disebut "Standar Penilaian Indonesia" 
(SPI 306): "Penilaian untuk pengadaan tanah demi pembangunan untuk Kepentingan Umum. 
"SPI  306 dikembangkan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pengadaan tanah dan 
menerapkan standar penilaian internasional. SPI 306 menekankan nilai nilai wajar, yang berarti 
nilai untuk keuntungan pemilik yang akan didasarkan pada nilai pasar suatu properti, dengan 
perhatian khusus pada unsur-unsur kerugian non fisik dari kepemilikan properti yang 
disebabkan oleh pengambilan hak milik. Standar MAPPI mencakup metode penilaian untuk 
ganti kerugian fisik dan non-fisik yang mencakup tingkat premi untuk kerugian emosional 
(solatium) sebesar 10% -30% dari total nilai kerugian fisik, kehilangan pekerjaan atau 
perubahan bisnis atau ahli profesi, biaya transaksi, bunga, kehilangan sisa tanah, dan kerugian 
fisik lainnya.  
 
79. Keputusan Direksi PLN No.0344.I.DIR / 2016 menyatakan bahwa PLN dapat 
menentukan ganti kerugian dengan menggunakan analisis biaya dan manfaat, jika pemegang 
tanah tidak setuju dengan nilai penilaian oleh penilai independen. Namun, metode ini 
dicadangkan sebagai upaya terakhir jika upaya alternatif terbaik gagal mencapai kesepakatan. 
Upaya terbaik tersebut meliputi penilaian ganti kerugian oleh penilai, pertimbangan 
kompensasi, mediasi lebih lanjut, dan musyawarah yang melibatkan pemangku kepentingan 
termasuk tokoh masyarakat dan kepala kantor desa.61     

 
80. Elemen Kunci 2 mengharuskan pemrakarsa untuk memperbaiki, atau setidaknya 
memulihkan, penghidupan semua orang yang dimukimkan kembali melalui penggantian aset 
dengan segera dengan aset yang setara atau bernilai lebih tinggi. UU No. 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan tanah dan Keputusan Direksi PLN mengenai Pengadaan Tanah menjamin nilai 
pengganti sebagai dasar ganti kerugian, dengan tujuan memastikan bahwa pihak-pihak yang 
berhak dan yang kehilangan tanah dan aset non-tanah untuk proyek dapat mempertahankan atau 
memperbaiki mata pencaharian mereka sebagai prinsip keadilan. UU No. 2/2012 dan peraturan 
pelaksanaannya, serta Keputusan PLN tentang Pembebasan Lahan, mendelegasikan tanggung 
jawab untuk menghitung jumlah ganti kerugian kepada penilai independen atau profesional..62 
Penentuan jumlah ganti rugi dibuat oleh penilai berdasarkan bidang per bidang tanah.63 Jenis 

                                                
59 Pemerintah Indonesia. 2005. UU No. 11/2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak 

Ekonomi, Sosial dan Budaya. 
60.” Masyarakat Penilai Indonesia (MAPPI) telah membentuk kerangka peraturan untuk penilaian ganti kerugian: 

Standar Penilaian 306, "Penilaian dalam pengadaan tanah demi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
61 Pasal 17, Peraturan Dewan Direksi PLN No. 0344.P.DIR/2016 tnetang Pengadaan Tanah.  
62 Standar Penilaian Indonesia (SPI) menentukan metode penilaian ganti kerugian mencakupkan solatium (tekanan 

emosional yang diakibatkan oleh pembebasan lahan). 
63 UU No. 2/12 Pasal 32, Pasale 33.   



aset yang memenuhi syarat untuk kompensasi adalah: tanah, ruang di atas dan di bawah 
permukaan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang terkait dengan tanah, dan / atau 
kerugian yang dapat dinilai lainnya.64 Selanjutnya, proses inventarisasi dan identifikasi 
kepemilikan yang didefinisikan dalam Pasal 28-30 memastikan bahwa orang-orang yang terkena 
dampak diberi ganti kerugian untuk semua Objek di Tanah yang diperoleh, yang 
memperhitungkan barang-barang yang berkaitan dengan lokasi, ukuran, status, dan jenis 
penggunaan dan pemanfaatan tanah.65    
 
81. Elemen Kunci 3 mensyaratkan perbaikan, atau setidaknya pemulihan, penghidupan 
semua orang yang dipindahkan melalui ganti kerugian segera dengan biaya penggantian penuh 
untuk aset yang tidak dapat dipulihkan. SPI MAPPI mencakup penilaian kerusakan fisik, jika 
bagian bangunan terputus karena pembebasan lahan dan perbaikan yang mahal harus 
dilakukan untuk mengembalikan fungsinya. Selain itu, sesuai Perpres No. 71/2012 tentang sisa 
lahan, SPI MAPPI juga mencakup hilangnya sisa lahan. Jika lahan yang tersisa tidak lagi layak, 
penilaian kompensasi harus mencakup keseluruhan nilai tanah.  
 
82. Elemen Kunci 4 mnsyaratkan perbaikan, atau setidaknya pemulihan, penghidupan 
semua orang yang dipindahkan melalui dengan memberi penghasilan tambahan melalui skema 
bagi manfaat jika memungkinkan.  Pasal 1 ayat 2 and Pasal 1 ayat 10 UU No. 2/2012 enetapkan 
ketentuan yang sama bahwa "pengadaan tanah" berarti setiap kegiatan menyediakan lahan 
dengan memberikan ganti kerugia yang wajar dan adil kepada pihak yang berhak, dan bahwa 
"ganti kerugian" berarti ganti kerugian yang layak dan adil yang diberikan kepada pihak yang 
berhak sebagai imbalan atas perolehan tanah. Selain itu, Perpres No. 71/2012 Pasal 78 dan 
79, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Pasal 1 dan 106 mengatur manfaat melalui pendapatan dan pelayanan bagi orang-orang yang 
terkena dampak.  
 
83. Meskipun pembagian keuntungan tidak diatur dalam Keputusan PLN, Peraturan Menteri 
BUMN PER-09 / MBU / 07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha 
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Pengembangan Masyarakat mensyaratkan 
kegiatan program pengembangan masyarakat. Setiap tindakan sosial termasuk program 
pemulihan pendapatan orang atau rumah tangga yang terkena dampak, manfaat proyek 
kepada orang atau rumah tangga yang terkena dampak dan masyarakat di sekitar area proyek 
akan diambil dan disertakan dalam program CSR. Dengan ketentuan ini, upaya perlindungan 
PLN dianggap setara dengan Elemen Utama 4.  
 
84. Kesetaraan Penuh: UU No. 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur perbaikan, atau setidaknya 
pemulihan kehidupan semua orang yang dipindahkan.  
 
85. Rencana Tindakan. Tidak ada yang disyaratkan 
 

                                                
64 UU No. 2/12 penjelasan pasal 33 (f): “Kerugian yang dapat dinilai lainnya "berarti kerugian nonfisik yang setara 

dengan nilai uang, misalnya kerugian akibat kehilangan usaha atau pekerjaan, biaya perubahan lokasi, biaya alih 
profesi, dan hilangnya nilai properti yang tersisa. 

65 UUNo. 2/12 Pasal 32, Penjelasan pasal 28.  



 
 
Prinsip Kebijakan 4 dibagi menjadi tiga elemen kunci.  
 
86. Elemen kunci 1 mensyaratkan pemrakarsa untuk menyediakan untuk orang-orang yang 
dimukimkan kembali secara fisik dan ekonomi dengan bantuan yang dibutuhkan antara lain, 
jaminan kepemilikan lahan relokasi, perumahan yang lebih baik di lokasi permukiman kembali 
dengan akses yang sebanding terhadap kesempatan kerja dan produksi; untuk 
mengintegrasikan orang-orang yang dimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam 
komunitas tuan rumah mereka; dan untuk memperluas manfaat proyek kepada masyarakat 
tuan rumah. Penjelasan Pasal 2 UU No. 2/2012 mendefinisikan ganti rugi "imbalan yang masuk 
akal dengan imbalan tanah yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berhak dalam proses 
pengadaan tanah sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih 
baik." Komitmen ini diwujudkan, sebagian, melalui studi kelayakan, yang harus 
mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi daerah dan masyarakat 
setempat (Penjelasan Pasal 15 ayat 2).  
 
87. UU No. 2/2012 dan peraturan presiden No. 71/2012 tidak menyatakan secara spesifik 
mengenai masalah jaminan kepemilikan lahan untuk menjamin perumahan yang lebih baik bagi 
orang-orang yang kehilangan tempat tinggal di lokasi pemukiman kembali dan fasilitas umum 
sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1/2011. Baik undang-undang pengadaan 
tanah, undang-undang perumahan dan permukiman, atau peraturan PLN mewajibkan integrasi 
orang-orang yang dipindahkan ke masyarakat tuan rumah dan perluasan manfaat proyek 
kepada masyarakat tuan rumah. Oleh karena itu untuk prinsip kebijakan ini diberikan peringkat 
kesetaraan parsial. 
 
88. Rencana Tindakan: PLN akan menjalankan keputusan Dewan Direksi untuk 
memberikan orang-orang yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi dengan bantuan yang 
diperlukan, termasuk, termasuk jika adapermukiman kembali, jaminan kepemilikan tanah di 
lokasi baru, perumahan yang lebih baik di lokasi pemukiman kembali dengan akses yang 
sebanding terhadap kesempatan kerja dan produksi. Mengintegrasikan orang-orang yang 
dimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam komunitas tuan rumah mereka, dan 
memberikan manfaat proyek kepada masyarakat tuan rumah. 
 
89. Elemen Kunci 2 mewajibkan pemrakarsa untuk menyediakan orang-orang yang 
dipindahkan secara fisik dan ekonomi dengan bantuan pembangunan dan pembangunan 
sementara, seperti pengembangan lahan, fasilitas pinjaman, pelatihan, atau kesempatan kerja. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No. 88/2014 tentang 
Kawasan Perumahan dan Permukiman menetapkan pedoman umum dan teknis yang berlaku 
untuk proyek perumahan dan kawasan permukiman bagi orang-orang yang dimjkimkan kembali 
karena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, 

Prinsip kebijakan 4: 
Memberikan bantuan yang diperlukan kepada penduduk yang dipindahkan secara fisik dan 
ekonomi, termasuk berikut ini: (i) jika ada relokasi, menyediakan lahan relokasi, perumahan 
yang lebih baik di lokasi pemukiman kembali dengan akses terhadap pekerjaan dan 
peluang produksi yang sebanding, integrasi penduduk yang dimukimkan kembali secara 
ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat tempatan, (ii) bantuan transisional dan bantuan 
pembangunan, seperti misalnya pengembangan lahan, fasilitas kredit, pelatihan, atau 
peluang pekerjaan; dan (iii) prasarana untuk warga dan layanan masyarakat, sesuai 
kebutuhan 
 

Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Upaya perlindungan. Manila. p. 17. 



dan kota bertanggung jawab untuk mengembangkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
pembangunan perumahan. Ketentuan tentang permukiman, perumahan, fasilitas dasar, 
fasilitas pendukung, utilitas umum, dan persyaratan terkait lainnya cukup menetapkan bahwa 
relokasi harus dilakukan dengan cara yang tepat, termasuk dengan menyediakan tempat 
tinggal yang terjamin, perumahan yang layak, infrastruktur kewarganegaraan, dan layanan 
masyarakat.   

 
90. Undang-undang dan peraturan terbatas untuk mendukung pembangunan perumahan 
dan permukiman dan biaya pindah, dan tidak termasuk bantuan pembangunan dan 
pembangunan sementara, seperti pengembangan lahan, fasilitas pinjaman, pelatihan, atau 
kesempatan kerja. Kaenanya, prinsip kebijakan ini diberi nilai kesetaraan parisal.  
 
91. Komitmen PLN terhadap Kesejahteraan Sosial mencakup ketentuan untuk memberi 
manfaat bagi masyarakat sekitar melalui lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja setempat dan 
peluang bisnis untuk penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan.66 Selain itu, program CSR 
PLN mencakup antara lain bantuan untuk pendidikan, pelatihan pemberdayaan sosial dan 
ekonomi masyarakat, dan bantuan dalam pembangunan sarana dan prasarana publik.67  
Sejauh ini, CSR PLN melampaui persyaratan CSS Indonesia.68 

 
92. Elemen Kunci 3 mensyaratkan pemrakarsa untu menyediakan bagi orang-orang yang 
dipindahkan, jika diperlukan, indrastruktur dan layanan masyarakat. Pasal 1 UU tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman mendefiniskan Perumahan dan kawasan permukiman 
sebagai  sebuah sistem kesatuan yang terdiri dari penasehatan, pembangunan perumahan dan 
kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan perbaikan mutu terkait 
perumahan dan kawasan hunian kumuh, pemeliharaan, peningkatan, pencegahan dan 
peningkatan kebutuhan pendampingan, pemeliharaan, peningkatan, pencegahan dan 
peningkatan kualitas mengenai perumahan dan permukiman kumuh, dan termasuk tanah, 
fasilitas keuangan, dan partisipasi masyarakat. dan termasuk tanah, fasilitas keuangan dan 
keikutsertaaan masyarakat. Kawasan permukiman terdiri dari lebih dari satu unit rumah yang 
menyediakan prasarana dan saranan umum. termasuk utilitas umum serta bantuan untuk 
fungsi-fungsi lain dalam kawasan tersebut. Disyaratkan bahwa fasilitas tersebut memenuhi 
standar kualitas tertentu untuk menjamin tingkat penghidupan, kesehatan, keamanan dan 
kenyamanan yang layak. Selain itu, Perpres No. 71/ 2012, Pasal 119, menetapkan alokasi dana 
untuk mendukung pengadaan tanah, termasuk ongkos, biaya oerasional dan biaya penunjang 
untuk kegiatan perencanaan, persediaan dan pelaksanaan serta pencapaian hasil, administrasi 
dan pengelolaan, serta sosialisasi. Dengan keterangan tersebut di atas maka elemen kunci 3 
dinilai setara sepenuhnya.  
 
93. Kesetaraan Parsial: CSS Indonesia dan upaya perlindungan PLN dianggap setara 
secara parsial karena alas an-alasan berikut: (i) UU pengadaan tanah, UU perumahan dan 
kawasan Permukiman dan peraturan-peraturan upaya perlindungan PLN tidak menetapkan 
tentang integrasi orang-orang yang dipindahkan ke dalam masyarakat tuan rumah dan 
perluasan manfaat proyek kepada masyarakat tuan rumah; (ii) Dalam UU No. 2/2012 dan  No. 
1/2011 bantuan permukiman kembali terbatas untuk pengembangan perumahan dan kawasan 
permukiman dan biaya pindah, dan tidak mencakup bantuan transisi dan bantuan 
pembangunan. Seperti pembangunan tanah, fasilitas kredit, pelatihan, atau kesempatan 

                                                
66 Laporan Dewan Direksi, Laporan Tahuna PLN 2016, hal 25. 
67 Program CSR PLN dalam lapaoran berkelanjutan PLN 2016, halaman 82. 
68 Namun, cakupan Skema CSR PLN disediakan cberdasarkan pemintaan, dan belum dilembagakan; perlu 

melembagakan CSR sebagai cara mitigasi risiko sosial yang potensial, mulai dari tahap pengadaan tanah.  



lapangan kerja. Namun PLN memiliki program tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat 
mendukung program seperti tersebut di atas.  
 
94. Rencana Tindakan:  PLN menjalankan Keutusan Dewan Direksinya dengan: (i) 
menyediakan bagi orang-orang yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi bantuan yang 
dibutuhkan, jika ada permukiman kembali, berupa kepemilikan tanah yang dijamin di tanah 
relokasi, tperumahan yang lebih baik di tempat relokasi dengan akses sebanding kepada 
pkesempatan kerja dan produksi. ekerjaan dan produksi; (ii) Mengintegrasikan orang-orang 
yang dipindahkan secara fisik dan eknomi pada masyarakat tempatan, dan memperluas 
manfaat proyek untuk msyarakat tempatan/tuan rumah; (iii) penyediakan orang-orang yang 
dipindahkan secara fisik dan eknom dengan bantuan pembangunan seperti pengembangan 
tanah, fasilitas kredit, pelatihan atau kesempatan kerja. 
 

 
 
Prinsip Kebijakan 5 dibagi dalamtiga elemen kunci. 

 
95. Elemen Kunci 1 mewajibkan pemrakarsa untuk memperbaiki tingkat penghidupan orang-
orang miskin dan kelompok rentan yang dipindahkan, termasuk perempuan dan anak-anak, pada 
setidaknya standar minimum tingkat nasional. . UU No. 2/2012 tidak menangani secara khsusu 
pemulihan tingkat penghidupan orang-orang miskin dan kelompok yang dipindahkan. Namun 
peraturan yang berkaitan dengan ini ditetapkan dalam UU No. 39/1999 tentang hak asasi 
manusia. Pasal 5 menyatakan bahwa (1) setiap orang diakui sebagai individu dengan hak untuk 
menuntut dan mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama di hadapan hukum yang 
sesuai dengan martabat manusia; (2) setiap orang memiliki hak atas dukungan dan perlindungan 
yang adil dari peradilan yang objektif dan tidak memihak; dan (3) semua anggota kelompok rentan 
di masyarakat, seperti anak-anak, orang miskin, dan orang cacat, berhak mendapatkan 
perlindungan hak asasi manusia yang lebih besar. 69 Selain itu, Pasal 5-12 UU No. 11/200970 
tentang kesejahteraan sosial menyatakan bahwa pelaksanaan kesejahteraan sosial 
diprioritaskan untuk mereka yang memiliki standar hidup yang lebih rendah yang terbukti dengan 
seperti kriteria kemiskinan, pengabaian / pemindahan, kecacatan, dan keterpencilan. 
Pelaksanaan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan 
sosial, dan perlindungan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan dalam bentuk pelatihan 
ketrampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan bisnis dan tempat usaha, 
peningkatan akses pasar, advokasi sosial, penguatan harmoni, dan panduan lebih lanjut.  

                                                
69 Selain itu, Undang-undang Nomor 16/2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kesempatan pelayanan hukum 

bagi orang atau kelompok masyarakat miskin jika mereka memerlukan bantuan sehubungan dengan masalah hukum 
proses pengadaan tanah. Ketentuan dasar tersebut dengan jelas menyatakan bahwa layanan hukum semacam itu 
harus diberikan secara pro bono. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum yang memenuhi 
syarat termasuk orang atau kelompok orang miskin manapun. Penyedia bantuan hukum adalah lembaga bantuan 
hukum atau kelompok masyarakat sipil yang menyediakan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.  

70 Pemerintah Indonesia, 2009UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  

Pirnsip Kebijakan 5: 
 
Meningkatkan standar-standar hidup penduduk miskin yang dipindahkan dan kelompok-
kelompok rentan lainnya, termasuk perempuan, paling tidak hingga memenuhi standar-
standar minimum di tingkat nasional. Di kawasan pedesaan, menyediakan akses yang sah 
dan terjangkau terhadap lahan dan sumber daya, dan di kawasan perkotaan memberikan 
sumber-sumber penghasilan dan akses yang sah dan terjangkau terhadap perumahan 
yang memadai.  
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 



 
96. Elemen kunci 2 mewajibkan pemrakarsa untuk menyediakan orang-orang yang 
dipindahkan yang miskin dan kelompok rentan lainnya, termasuk perempuan, dengan akses legal 
dan terjangkau atas tanah dan sumber daya. UU No. 2/2012 menetapkan ganti kerugian yang 
wajar dan adil kepada pihak yang berhak. Selain UU No. 2/2012, UU No. 39/1999 tentang Hak 
Asasi Manusia mengatur kebutuhan "kelompok rentan" sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 
(3).71 Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budayasebagaimana 
diratifikasi oleh Undang-Undang No. 11/2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya yang mengatakan bahwa "Pihak Negara dalam Kovenan ini 
mengakui hak setiap orang terhadap standar kehidupan yang layak untuk dirinya dan 
keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal yang memadai, dan perbaikan terus 
menerus tingkat kehidupannya.” 
 
97. Elemen kunci 3 pensyaratkan bahwa di kawasan perkotaan pemrakarsa harus 
menyediakan orang-orang yang dipindahkan yang miskin dan kelompok rentan lainnya, termasuk 
perempuan, sumber pendapatan yang layak, dan akses hukum dan terjangkau untuk perumahan 
yang layak. UU No. 2/2012 mensyaratkan ganti kerugianyang layak dan adil kepada pihak yang 
berhak. Selain UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 
mendefinisikan fasilitas dasar dan pendukung tersebut,72 bersama dengan peraturan-peraturan 
lainnya.73  
 
98. Kesetaraan Penuh. Berdasarkan hasil pengkajian, CSS Indonesia dan upaya 
aperlindungan PLN dinilai sebagai setara penuh dengan Prinsip kebijakan ini.  
 
99. Rencana Tindakan: tidak ada yang disyaratkan 
 

 
 
Prinsip kebijakan 6 dibagi menjadi dua elemen kunci. 
 
100. Elemen Kunci 1 mensyaratkan pemrakarsa untuk menyusun prosedur yang transparan, 
konsisten dan adil untuk pengadaan tanah berdasarkan penyelesaian yang dinegosiasi. 
Peraturan Pemerintah awalnya menetapkan satu hektare sebagai luas maksimum yang diperoleh 
untuk kepentingan umum yang bisa dilakukan melalui penyelesaian yang dinegosiasikan. 

                                                
71 Semua anggota kelompok rentan, seperti anak-anak, kaum miskin, penyandang cacat, berhak untuk mendapat 

perlindungan asas manusia yang lebih. UU No. 39/1999 tentang hak azasi manusia pasal 5(3).  
72 “Fasilitas dasar "adalah fasilitas pemukiman di sekitarnya yang memenuhi standar tertentu untuk kehidupan yang 

layak, sehat, aman, dan nyaman. "Fasilitas pendukung" adalah fasilitas pemukiman di sekitarnya yang bertujuan 
untuk menunjang kegiatan ekonomi. "Utilitas publik" adalah fasilitas pendukung untuk pengabdian masyarakat. 

73 Undang-undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menetapkan ketentuan untuk "kelompok rentan," dan Pasal 
11 dari hak sipil dan politik  dan kovenan internasional hak hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESC) sebagaimana 
diratifikasi oleh Undang-Undang No. 11/2005 tentang Hak ICESC mengatakan bahwa Negara Pihak dalam Kovenan 
ini mengakui hak setiap orang untuk standar kehidupan yang memadai untuk dirinya dan keluarganya, termasuk 
makanan, pakaian dan perumahan yang memadai, dan perbaikan kondisi kehidupan secara terus-menerus. 

Prinsip Kebijakan 6: 
 
Menyusun prosedur-prosedur secara transparan, konsisten dan setara jika penyelesaian 
dalam pembebasan lahan dilakukan melalui perundingan untuk memastikan bahwa mereka 
yang terlibat dalam upaya mencapai penyelesaian lewat perundingan akan tetap 
mempunyai penghasilan dan status penghidupan yang sama atau lebih baik 
 

Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 



Ambang batasnya ini diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/201474 
dengan merubah luas tanah dari satu ha menjadi 5 ha. Instansi yang memerlukan tanah dapat 
memuaskan secara langsung pihak yang berhak dengan membeli atau menukar atau dengan 
cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak (pasal 21). Menurut Peraturan kementerian 
agrarian dan tata ruang/ badan pertanahan nasional No.   6/2015 tentang perubahan peraturan 
kepala badan pertanahan No. 5/2012 tentang pedoman teknis pelaksanaan pengadaan tanah. 75 
Instansi yang memerlukan tanah harus menggunakan penilai independen untuk menentukan nilai 
beli atau tukar atau cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Peraturan pemerintah 
tentang penyelesaian yang dinegosiasikan penetapkan sebuah prosedur untuk pelaksaaan 
pembelian langsung sebidang tanah seluas 5 ha atau kurang; namun PLN masih dapat pemicu 
eminent domain jika negosiasi gagal dan menitipkan jumlah uang ganti rugi di rekening 
pengadilan (escrow account).  Prosedur tersebut, seperti yang telah diterangkan, tidak membuat 
strategi jalan keluar untuk rumah tangga yang terkena dampak jika tidak setuju dengan 
persyaratan penyelesaian. Eminent domain tidak diberlakukan untuk pengadaan tanah yang 
bukan untuk kepentingan publik (seperti kantor PLN, gudang, perumahan pegawai). Untuk itu 
PLN tidak menitipkan ganti kerugian kepada pengadilan. Artinya PLN tidak dapat memaksa untuk 
membeli tanah tersebut, jika pemilik tanah tidak setuju dengan ganti kerugian yang ditawarkan 
oleh PLN.  
 
101. Selanjutnya, prosedur yang ditetapkan tidak memasukkan keterlibatan monitor pihak 
ketiga yang independen untuk mengkonfirmasi bahwa proses pembelian bebas dari pemaksaan, 
memiliki keseimbangan daya tawar dan bersifat adil. CSS Indonesia mensyaratkan bahwa setiap 
transaksi tanah harus disetujui oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) menetapkan bahwa tugas utama PPAT 
adalah mengelola setiap transaksi yang berkaitan dengan hak atas tanah, termasuk hak "strata 
title" 76. Pembuatan akta harus disaksikan oleh paling sedikit 2 saksi untuk bertindak sebagai 
saksi dalam suatu tindakan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran 
para pihak atau kuasanya, adanya dokumen dokumentasi yang ditunjukkan dalam pembuatan 
akta, dan telah dilaksanakan tindakan hukum oleh pihak-pihak terkait. PPAT harus membaca 
akta tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memberikan penjelasan tentang isi 
dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilakukan lebih lanjut sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pihak yang terlibat dalam transaksi ini, dan mungkin 
tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang idependen.  

 
102. Elemen Kunci 2 mensyaratkan pemrakarsa untuk menjamin mereka yang melakukan 
penyelesaian dengan negosiasi akan memiliki tingkat penghidupan yang lebih baik atau 
setidaknya sama. UU No. 2/2012 menetapkan bahwa “pengadaan tanah” berarti setiap kegiatan 
membuat tanah menjadi tersedia dengan memberi ganti rugi yang layak dan adil pada pihak yang 
berhak, terlepas dari jenis pengadaan tanahnya.  

 
103. Kesetaraan Parsial. Kerangka hukum dinilai setara secara parsial untuk prinsip kebijakan 
ini karena ada eminent domain yang mungkindipicu dalam transaksi penyelesaian dengan 
negosiasi dan tidak adanya pemantauan dari pihak ketiga.  

                                                
74 emerintah Indonesia. 2014. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1414 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan pengadaan tanah demi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum. 

75 Pemerintah Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No. 6/2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5/2012 tentang Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 

76 “Strata title "adalah bentuk kepemilikan yang dibuat untuk blok apartemen multi level dan subdivisi horizontal dengan 
area bersama.  



 
104. Rencana Tindakan. Dewan Direksi PLN menyusun prosedur yang bersifat trasnparan, 
konsisten dan adil jika pengadaan tanah dilakukan melalui penyelesaian melalui negosiasi.    

 

 
 
Prinsip kebijakan 7 memiliki satu elemen kunci. 
 
105. Elemen Kunci 1 mewajibkan pemrakarsa untuk memastikan agar orang-orang yang 
dipindahkan yang tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah atau hak-hak yang dapat diakui 
secara hukum berhak untuk mendpatkan bantuan permukiman kembali dang anti kerugian atas 
aste non-lahan. UU No. 2/2012 mengakui orang yang tidak memiliki hak milik tanah sampai 
tingkat tertentu. Penjelasan pasal 40 UU No. 2/2012 menetapkan bahwa jika bangunan, tanaman, 
atau benda lain yang berhubungan dengan tanah belum dimiliki atau dimiliki tanpa hak atas 
tanah, ganti kerugian diberikan kepada pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang 
berhubungan dengan tanah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/2012, Pasal 25, 
selanjutnya memberikan keberhakan pengguna tanah yang tidak memiliki hak atas tanah untuk 
mendapatkan ganti kerugian. UU ini menetapkan bahwa pemilik bangunan, pabrik, atau aset lain 
yang berkaitan dengan tanah tersebut adalah perorangan, badan hukum, badan sosial, badan 
keagamaan atau lembaga pemerintah yang memegang bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang mengenai hunian bangunan, tanaman atau aset lain yang terkait dengan tanah. 
Kepemilikan bangunan, tanaman dan aset lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan: (i) ijin bangunan (IMB) banguna secara fisik; 
(ii) Surat tanda tinggal secara fisik; atau atau (iii) tagihan listrik, telepon, dan air untuk bulan 
terakhir. Ketentuan dalam Undang-undang No. 2/2012 mengubah ketentuan Undang-Undang 
Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Penggunaan Lahan Tanpa Izin pemilik atau Kuasanya 
(Pokok Agraria),77 mengenai larangan penggunaan tanah tanpa izin dari pemiliknya atau 
kuasanya dengan menetapkan bahwa penghuni ilegal tidak berhak atas ganti kerugiantanah 
namun dapat diberi ganti kerugian jika aset mereka rusak / hancur karena proyek tersebut.  
 
106. Secara keseluruhan UU No. 02/12 menyediakan ganti kerugian untuk pengguna tanah 
yang tak memiliki ha katas atanah, namun, UU ini mengharuskan adanya tanda bukti untuk 
membuktikan penggunaan bangunan dan asset. Persyaratan untuk menunjukkan bukti tersebut 
akan mengesampingkan pengguna tanah yang tidak legal jika mereka tidak dapat 
memperlihatkan bukti yang diminta. SPS tidak membebeankan tanda bukti kepada pengguna 
tanah/ bangunan yang tidak memiliki keterangan bukti; Sebagai gantinya SPS menggunakan 
prosedur penyaringan untuk mengidentifikasi keberadaan orang yang terkena dampak yang tak 
punya ha katas tanah dan dengan demikian, menetapkan keberhakan mereka untuk mendapat 
ganti rugi.  

 
107. UU2/12 tidak memperluas untuk mencakupkan penguuna tanah tanpa hak kepemilikan 
dalam hal pembatasan hak lewat, ijin ROW dan pembelian tanah secara langsung. Untuk hal ijin 

                                                
77 Pemerintah Indoensia. 1960. UU No. 51/1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin dari orang yang 

berhak atau Kuasanya.  

Prinsip Kebijakan 7: 
 
Memastikan bahwa penduduk yang dipindahkan yang tidak punya sertifikat hak milik atas 
lahan atau hak-hak atas lahan yang diakui secara hukum mempunyai hak untuk 
mendapatkan bantuan pemukiman kembali dan ganti rugi atas hilangnya aset non-lahan. 

 

Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya prlindungan. Manila. p. 17. 



ROW, Perpres No. 56/2017menetapkan kriteria keberhakan ganti kerugian untuk rumah tangga 
dengan klaim atas tanah yang dapat diakui, jika terkena dampak proyek strategis nasional, 
namun tunjangan yang diberikan tersebut tidak sepenuhnya sebanding dengan persyaratan SPS 
(misalnya pemberlakuan biaya penggantian penuh untuk bangunan tidak termasuk di dalamnya). 
Disamping itu peraturan No. 56/2017 tidak mencakup pryek strategis Nasional. UU No. No. 
30/2009 tentang ketenagalistirkan, pasal 30 menetapkan bahwa tanah yang akan digunakan 
untuk kelistikan di mana ada bidang tanah yang dikuasai oleh pengguna tanah atau pengguna 
tanah Negara sebelum dimulainya kegiatan pembangunan tenaga lsirik, pemilik ijin 
pembangunan listirk harus terlebih dahulu menyelesaikan maslah-masalah tanah sesuai dengan 
undang-undang pertanahan. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa penyelesaian masalah 
terkait tanah ulayat harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang pertanahan dan 
memeprtimbangkan hukum adat setempat.78  

 
108. Kesetaraan Parsial. CSS Indonesia memiliki ketentuan dasar berkenaan dengan ganti 
kerugian untuk orang-orang yang tidak memiliki hak milik dan orang-orang yang tidak memiliki 
hak legal atas tanah. Namun, kerangka hukum Indonesia tidak mencakup semua jenis pengguna 
tanah tanpa hak legal. Untuk itu CSS Indonesia dinilai setara secara parsial dengan prinsip 
kebijakan.  
 
109. Rencana Tindakan: PLN menggunakan keputusan Dewan Direksi PLN untuk 
memastikan agar orang-orang yang dipindahkan yang tidak memiliki hak mili atas tanah aytau 
hak legal atas tanah berhak untuk mendapat bantuan permukiman kembali dan ganti kerugian 
atas kerugian asset non tanah.  
 

 
 
Prinsip kebijakan 8 terbagi dalam lima elemen kunci. 
 
110. Elemen Kunci 1 mensyaratkan pemrakarsa untuk penyiapkan rencana permukiman 
kembali yang menguraikan keberhakan orang-orang yang dipindahkan. UU No. 2/2012, PerPres 
No. 71/2012, and peraturan PLN mensyaratkan persiapan rencana pengadaan tanah 
berdasarkan studi kelayakan. Dokumen ini disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah pada 
tahap perencanaan pengadaan tanah. Dokumen perencanaan pengadaan tanah harus meliputi 
tujuan dan maksud rencana pembangunan, konsiten dengan rencana tata ruang dan rencana 
pembanguna nasional dan   daerah, lokasi tanah, luas tanah, status tanah, pperkiraan waktu 
pelaksanaan pengadaan tanah dan konstruksi. Perkiraan nilai tanah dan rencana anggaran.  
Walaupun dokumen perencanaan tidak mencakupkan keberhakan orang-orang yang 
dipindahkan, pengaturan kelembagaan, atau kerangka pemantauan dan pelaporan, namun 
ketetapan-ketetapan UU 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya dengan jelas menetapkan 
keberhakan pihak-pihak yang berhak, identifikasi dampak permukiman kembali dan pihak yang 
berhak, konsultasi dan pengungkapan, pengaturan kelembagaan dan mekanisme penanganan 
keluhan. Pihak-pihak yang berhak menurut UU No. 2/2012 dan Perpres No. 71/2012, dapat 

                                                
78 Pasal 30 (5), UU No. 30/2009 Tentang Ketenagalistirkan.  

Prinsip Kebijakan 8: 
 
Menyusun satu rencana pemukiman kembali yang merinci hak penduduk yang 
dipindahkan, strategi untuk memulihkan penghasilan dan penghidupan, pengaturan 
kelembagaan, kerangka kerja pemantauan dan pelaporan, anggaran dan jadwal 
pelaksanaan yang terikat waktu. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya prlindungan. Manila. p. 17. 



meliputi antara lain: (i) pengguna tanah; (ii) penyewa tanah; (iii) pengurus waqf79, dalam hal tanah 
waqf; (iv) pemilik bekas tanah adat; (v) masyarakat adat; (vi) pihak yang menduduki tanah negara 
dengan itikad baik; (vii) pemegang hak kepemilikan tanah; dan (viii) pemilik bangunan, tanaman 
atau benda lain yang berhubungan dengan tanah. 
  
111. Elemen Kunci 2 mensyaratkan pemrakarsa untuk menyusun rencana permukiman 
kembali dengan menguraikan strategi pemulihan penghasiland an penghidupan. Walaupun UU 
No. 2/2012 mengatur penyusunan rencana pengadaan tanah dengan daftar rinci persyaratan-
persyaratan, strategi pemulihan penghasilan dan penghidupan tidak ditentukan secara jelas 
dalam peraturan perundang undangan tersebut. Berdasrkan ini, CSS Indonesia dan upaya 
perlindungan PLN dinilai setara secara parsial.  
 
112. Elemen kunci 3 mensyaratkan pemrakarsa untuk menyiapkan rencana permukiman 
kembali dengan menguraikan pengaturan kelembagaan dan kerangka waktu pelaksanaan yang 
terikat waktu. Tahap-tahap pengadaan tanah menurut UU No. 2/2012, dan peraturan 
pelaksanaannya serta peraturan PLN adalah: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 
pencapaian hasil. Dalam tiap tahap ada institusi penanggung jawab dengan tugas yang 
ditetapkan, dan dengan jawal pelaksanaan yang terikat waktu.80 

 
113. Elemen Kunci 4 mensyaratkan pemrakarsa untuk menyiapkan rencana permukiman 
kembali dengan menguraikan kerangka pelaporan dan pemantauan. Walaupun tidak ada 
persyaratan untuk mencakupkan pemantauan dan pelaporan dalam rencana permukiman 
kembali, UU No. 2/2012 pasal 51 dengan jelas menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional 
bertanggugn jawab atas pemantauan dan peninjuan tentang penggunaan dan kepemilikan tanah 
serta kegunaan dan manfaat hasil pengadaan tanah. Selain itu PLN menggunakan pedoman 
teknik untuk memantau perkembangan rencana permukiman kembali.  
 
114. Elemen Kunci 5 mensyaratkan pemrakarsa untuk menyiapkan rencana permukiman 
kembali dengan menguraikan anggaran. Pasal 5 (10) Perpres No. 71/2012 mensyaratkan 
perencanaan anggrana dalam dokumen rencana permukiman kembali. Rencana anggaran harus 
menerangkan nilai anggaran, sumber anggaran, alikasi anggaran rinci untuk rencana, persiapan, 
pelaksanaan dan poenyerahan hasil pengadaan tanah, baiaya administrasi dan pengelolaan, dan 
sosialisasi.81 Dismaping itu, UU 2012, Pasal 53 dan 54 menerangkan secara rinci tentang dana 
pengadaan tanah, termasuk tanggung jawab instansi yang memerlukan tanah. UU tersebut juga 
menyatakan bahwa ketersediaan anaggaran untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum 
harus dijamin dan dialokasikan oleh instansi sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  
 
115. Kesetaraan Parsial. UU No. 2/2012 dan Perpres No. 71/2012 mensyaratkan persiapan 
rencana pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakanan. Namun Kerangka hukum Indonesia 
tidak memiliki ketentuan tentang strategi pemulihan penghasilan dan penghidupan orang-orang 
yang dimukimkan kembali dalam rencana permukiman kembali.  Oleh karena itu, CSS Indoensia 
dan Upaya Perlindungan PLN dainilai setara secara parsial dengan Prinsip kebijakan ini. 

 

                                                
79 Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam republik Indoensia mengartikan waqf sebagai tindakan hukum oleh 

seseorang atau sebuah kelompok orang atau kesatuan hukum untuk memisahkan property yang dimiliki untuk 
keperluan keagamaan untuk keseluruhan waktu atau untuk keperluan umum lain berdasarkan islam. 
http://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/04/IJBEL-15.pdf 

80 Buku Panduan Pengadaan Tanah PLN, 2015, halaman 17–18. 
81 Apasal 5 (5) dan (10) of Perpres No. 71/2012.  



116. Rencana Tindakan: PLN menggunakan keputusan Dewan Direksi PLN untuk menyusun 
rencana pengadaan tanah dengan menguraikan strategi pemulihan penghasilan dan 
penghidupan.   
 

   
 
Prinsip Kebijakan 9 dibagi dalam dua elemen kunci. 
 
117.Elemen kunci 1 mensyaratkan pengungkapan mensyaratkan pengungkapan rancangan 
rencana pemukiman kembali, termasuk dokumentasi proses konsultasi secara tepat waktu, 
sebelum penilaian proyek. Tidak ada persyaratan untuk mengungkapkan dokumen perencanaan 
permukiman kembali dalam satu kesatuan. Rencana permukiman kembali yang diungkapkan 
harus diletakkan di tempat yang mudah diakses dan bentuk dan bahasa yang dapat dimengerti 
oleh orang-orang yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya. Tidak ada 
persyaratan untuk mengungkapkan hasil konsultasi. Namun, berbagai komponen informasi 
pengadaan lahan diungkapkan sepanjang proses pengadaan tanah secara terfragmentasi. 
Berdasarkan UU No. 2/2012, setelah dokumen perencanaan diselesaikan oleh instansi yang 
membutuhkan tanah, pihak yang berhak diberi informasi diundang ke konsultasi publik untuk 
memastikan bahwa semua data dan informasi akurat dan bahwa semua orang yang berhak telah 
diidentifikasi dan diberi ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 
2/2012, Pasal 16,18,19, 20 dan 21). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik, Pasal 1, 2 dan 4 memberkan definisi dan peraturan tentang pengungkapan 
informasi, dan orang-orang yang berhak harus menerima informasi publik. 
 
118. Elemen Kunci 2 mensyaratkan pengungkapan rencana permukiman kembali final dan 
peutakhirannya pada orang-orang terkena dampak dan pemangku kepentingan. No. 2/2012, 
Pasal 16 menetukan bahwa setelah dokumentasi perencanaan diselesaikan dan disertifikasi oleh 
instansi yang memerlukan tanah, dikumen tersebut akan diungkapkan pada pihak-pihka yang 
berhak dan pemerintah daerah melalui konsultasi publik masukan masukan diharapkan selama 
konsultasi publik berlangsung yang akan merevisi dokumen perencanaan. Dokumen 
perencanaan harus direvisi jika masih ada keberatan dari pihak/ kelompok yang berhak. Namun 
rencana pengadaan tanah sebagai dokumen yang lengkap dan utuh hanya ada pada tahap studi 
kelayakan dan perencanaan. Tidak ada persyaratan untuk memasukkan informasi yang 
dimutakhrikan dan mengungkapkan kembali rencana permukiman kembali final pada orang-
orang terkena dampak dan pemangku ketingan lain.    

 
119. Pada tahap pelaksanaan, inventarisasn da identifikasi final dari obyek pengadaan tanah 
dan pihak-pihak yang berhak diumumkan di kantor desa dan di kanotr kecamatan serta di lokasi 
pembangunan selama stidaknya 14 hari kerja.  Jika ada keberatan dari pihak-pihak yang berhak 

 

Prinsip kebijakan 9 
 
Mengungkapkan satu draft rencana pemukiman kembali, termasuk dokumentasi proses 
konsultasi secara tepat waktu, sebelum dilakukan penilaian proyek, di tempat yang dapat 
dijangkau dan dalam bentuk dan bahasa (bahasa-bahasa) yang bisa dipahami penduduk 
yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Mengungkapkan rencana 
akhir pemukiman kembali dan pembaharuannya kepada penduduk yang terkena dampak 
dan para pemangku kepentingan lainnya 
  
Source: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 



maka mereka berhak untuk mengajukan keberatannya pada tim pelaksana pengadaan tanah 
dalam waktu 14 hari kerja setelah pengumuman inventarisasi dan identifikasi.82  

 
120. Kesetaraan Parsial. Tidak adanya persyaratan untuk mengungkapkan hasil konsultasi 
dan dokumen keseluruhan selama revisi dan oemutakhiran membuat prinsip kebijakan ini setara 
secara paarsial.  
 
121. Rencana Tindakan. PLN menggunakan keputusan Dewan Direksi PLN untuk: (i) 
mengungkapkan draft rencanan permukiman kembali, termasuk dokumen tentang proses 
konsultasi secara tepat waktu sebelum penilaian proyek. Rencana permukiman kembali yang 
telah diungkapkan harus ditempatkan pada tempat yang dapat diakses dan dalam bentuk dan 
bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang-orang terkena dampak dan pemangku kepentingan 
lain. (ii) mengungkapkan rencana permukiman kembali final pada orang-orang terkena dmpak 
dan pemangku kepentingan lain  
 

 
 
Prinsip Kebijakan dibagi dalam tiga elemen kunci. 
 
122. Elemen Kunci 1 mensyaratkan pemrakarsa untuk menyusun dan menjalankan 
permukiman kembali sebagai bagian dari proyek atau program pembangunan.  UU No. 2/2012, 
Pasal 14 menyatakan bahwa rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus 
mengacu pada Perencanaan Tata Ruang dan rencana prioritas pembangunan berjangka 
menengah, rencana strategis, rencana kerja instansi-insatnsi terkait. PLN juga menyatakan hal 
ini dalam keputusan dewan direksi tahun 2016. 
 
123. Terkait Elemen Kunci 1, pemerintah menetapkan Prioyek Strategis Nasional dan 
beberapa peraturan telah diterbitkan untuk mempercepat implementasinya. (Proyek 
infraastruktur).83 perpres No. 3/2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional 
menetapkan prosedur khusus tentang ijin penentuan lokasi proyek  pada tahap persiapan 
pengadaan tanah dan dimulainya konstruksi. Perpres No. 102/2016 tentang pendanaan 
pengadaan tanah demi pembangunan untuk kepentingan umum memengendalikan pendanaan 
pengadaan tanah melalui investasi pemerintah baik melalui kementerian-kementerian dan/ atau 
menggunakan pendanaan perusahaan terlebih dahulu. Perpres ini juga mensyaratkan 
pemantauan dan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.  Disamping 
itu, kementerian TataPerencanaan Tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan 
instruksi kementerian untuk mempercepat pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional 

                                                
82 Pasal 17 dan 18, Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan No. 5/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

pengadaan tanah.  
83 “"Proyek Strategis Nasional" adalah proyek yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan / atau badan 

usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan untuk 
meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan daerah. Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang 
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

Prinsip Kebijaksanaan 10: 
 
Menyusun dan melakukan pemukiman kembali tidak secara sukarela sebagai bagian dari 
satu proyek atau program pembangunan. Memasukkan seluruh biaya pemukiman kembali 
dalam presentasi tentang biaya dan manfaat proyek. Untuk sebuah proyek yang memiliki 
dampak besar dalam pemukiman kembali tidak dengan sukarela, mempertimbangka 
. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan kebijakan upaya perlindungan. Manila. p. 17. 



melalui koordinasi yang ketat dengan pemangku-pemangku kepentingan, pemantauan dan 
evaluasi proses yang ketat proses, dan menangani masalah-masalah yang timbul denga tepat 
waktu.84  
 
124. Elemen kunci 2 mensyaratkan pemrakarsa untuk memasukkan biaya permukiman 
kembali yang lengkap dalam presentasi biaya dan manfaat proyek. UU No. 2/2012, Pasal 52,85 
53,86 dan 5487 mengatur secara khusus pencakupan anggaran proses pengadaan tanah dan 
sumber anggaran.  
 
125. Elemen Kunci 3 dalam proyek-proyek berdampak pepermukiman kembali yang signifikan, 
pemrakarsa diwajibkan untuk mempertimbangkan pelaksanaan permukiman kembal proyek 
sebagai proyek yang berdiri sendiri. UU No. 2/2012, Pasal 14 dan 15 mewajibkan persiapan 
dokumen pengadaan tanah harus mengacu pada Perencanaan Tata Ruang dan rencana prioritas 
pembangunan berjangka menengah, rencana strategis, rencana kerja instansi-insatnsi terkait. 
 
126. Kesetaraan penuh. UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaanya, dan PLN and the 
implementing regulations, and PLN memenuhi ketentuan ini dengan oleh instansi yang 
membutuhkan lahan mempersiapkan dokumen perencanaan pengadaan tanah yang mencakup 
data dan informasi yang akurat mengenai manfaat yang akan diperoleh dari pengadaan tanah, 
serta dampak dan risiko lingkungan dan sosialnya. Ketentuan ini memastikan bahwa pengadaan 
tanah diintegrasikan ke dalam keseluruhan rancangan proyek atau program pembangunan. 
Dengan hasil penilaian tersebut, upaya perlindungan PLN dan CSS Indonesia dinilai setara 
dengan perinsip kebijakan ini. 
 
127. Rencana Aksi. Tidak ada yang disyaratkan. 
 

 
 
prinsip Kebijakan 11 dibagi dalam dua elemen kunci  
 
128. Elemen Kunci 1 mensyaratkan pemrakarsa untuk membayar ganti kerugian dan 
keberhakan permukiman kembali sebelum pemindahan secara fisik dan ekonomi dimulai. 
Perpres No. 71/2012, pasal 76 menyatakan bahwa ganti kerugian untuk pengadaan tanah ahrus 
diterima dengan segera oleh pihak yang berhak sebelum tanah dan obyek tanah diserahkan. 

                                                
84 Pemerintah Indonesia, 2016; Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 2 / Inst 

/ VIII / 2016 tentang Percepatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum untuk Pelaksanaan Pembangunan 
Strategis Nasional.   

85 UU No. 2/2012, Pasal 52 (1) Pendanaan untuk pngadaan tanah untuk Kepentingan Umum berasal dari APBN dan / 
atau APBD; (2) Apabila suatu Badan yang membutuhkan tanah adalah Badan Hukum Milik Negara / Badan Usaha 
Milik Negara dengan penugasan khusus, maka dana tersebut berasal dari perusahaan internal atau sumber lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

86 UU No. 2/2012, Pasal 53 (1): Dana pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 52 meliputi dana untuk: 
perencanaan; persiapan; pelaksanaan; pencapaian hasil; administrasi dan manajemen; dan sosialisasi. 

87 UU No. 2/2012, Pasal 54: Ketersediaan dana untuk Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum dijamin dan 
dialokasikan oleh instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Prinsip Kebijakan 11: 
 
Membayar ganti rugi dan menyediakan hal-hal lain yang menjadi hak penduduk dalam 
pemukiman kembali sebelum dilakukan pemindahan secara fisik dan ekonomi. 
Melaksanakan rencana pemukiman kembali dengan pengawasan yang ketat di seluruh 
pelaksanaan proyek. 
 
Sumber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 



Pasal 77 menyatakan bahwa pihak yang berhak harus melepaskan tanahnya selama 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah penyerahan ganti kerugian atau 
keputusan pengadilan final. Namun, UU No. 2/12 mengijinkan perkecualian dalam keadaan 
darurat. Pada keadaan bencana alam, perang, atau pertikaian yang memuncak, permukiman 
kembali dapat dilakukan sebelum pembayaran ganti rugi selama pengadaan tanah. Ketentuan ini 
merupakan bagian dari tanggapan pengelolaan bencana yang mewajibkan pemenrintah untuk 
melakukan langkah darurat untuk menangani dampak merugikan, yang termasuk penyelamatan 
dan evakuasi para korban dan pemulihan infrastruktur dan fasilitas.88  Menurut ayat (1 dan 2) 
Pasal 49 UU 2/12, pengumuman rencana pembangunan untuk keperluan darurat harus 
dikomunikasikan pada pihak-pihak yang berhak dan persetujuan dari mereka harus diperoleh.89 
Pembayaran ganti kerugian parsial akan diberikan sebelum pemindahan dan siasnya- setelah 
indentifikasi final obyek pengadaan tanah dan penilaian penuh oleh penilai independen selesai.  
 
129. Untuk memenuhi kebutuhan darurat par pihak yang berhak termasuk kebutuhan dalam 
bencana alam, uang sekolah, upacara keagamaan, pengobatan dan pembayaran hutang, maka 
ganti kerugian tunai bisa disediakan dimuka untuk orang-orang yang terkena dampak-pihak yang 
berhak sebesar sampai 25% dari perkiraan ganti rugi setelah penentuan lokasi proyek, dan 
sisanya akan dibayarkan setelah ada kesepakatan tentang ganti kerugian berdasarkan penilaian 
penilai independen.90   
 
130. Elemen Kunci 2 mensyaratkan pemrakarsa untuk melaksanakan recana permukiman 
kembali di bawah pengawasan ketat sepanjang pelaksanaan proyek.  Perpres No. 71/2012, 
Pasal115 menyatakan bahwa Badan Pertanahan Nasional harus melakukan pemantauan dan 
evaluasi tentang pengendalian, kepemilikan dan penggunaan serta penggunaan dan manfaat 
hasil pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 
 
131. Kesetaraan Parisal. UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya memenuhi peraturan 
untuk membayar ganti kerugian penuh sebelum pemindahan fisik dan ekonomi. Dengan 
perkecualian pengadaan tanah dalam keadaan bencana alam dan darurat lain. Pada situasi 
seperti itu pemerintah berhak untuk memindahkan warha sebelum pembayaran penuh ganti 
kerugian, namun sebagian ganti kerugian dapat diberikan.  
 
132. Rencana Tindakan: PLN menggunakan Keputusan Dewan Direksi PLN untuk membayar 
ganti kerugian dan menyediakan keberhakan permukiman kemblai sebelum pemindahan fisik 
dan ekonomi.  
 

                                                
88  Pemerintah Indonesia No. 21/2008 tentang Pelaksanaan Penanggulangan Bencana, Ayat 8 menetapkan bahwa 

serangkaian kegiatan untuk merespon bencana harus segera dilakukan pada saat bencana untuk menghadapi 
dampak buruk, yang meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, properti, kebutuhan dasar, perlindungan 
pengelolaan pengungsi, penyelamatan, dan pemulihan sarana dan prasarana. 

89 Ayat (1 dan 2) Pasal 49 UU 2/2012 menetapkan bahwa pengadaan tanah dalam keadaan darurat karena bencana 
alam, peperangan, konflik sosial yang meningkat, dan epidemi dapat pembangunan dapat segera dimulai pada saat 
konfirmasi lokasi pembangunan. Sebelum konfirmasi lokasi yang memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang 
berhak, harus ada pemberitahuan mengenai rencana pembangunan kepada pihak-pihak yang berhak.   

90 Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 6/2015, Tentang Perubahan Perkaban No. 5/2012 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pengadaan Tanah demi pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 34 dan 36.  



  
 
Prinsip Kebijaksanaan 12 dibagi ke dalam dua elemen kunci  
 
133. Elemen kunci 1 mensyaratkan pemantauand dan pengkajian hasil pengadaan tanah, 
dempaknya pada tigkat kehidupan orang-orang yang dipindahkan, dan apakah tujuan rencana 
permukiman kembali telah tercapai dengan mempertimbapngkan kondisi rona awal dan hasil 
pemantauan permukiman kembali. UU No. 2/2012 dan Perpres No. 71/2012 mensyaratkan 
Menteri Agraria dan Rencana Tata Ruang/ kepala BPN untuk melakukan pemantauan dan 
evaluasi tentang kepemilikan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah karena 
pengadaan tanah. untuk Proyek-proyek strategis, keputusan Menteri Agraria dan Rencana Tata 
Ruang/ kepala BPN 2/Ins/VIII/2016 mewajibkan DIrjen Pengadaan Tanah untuk melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi tentang pelaksanaan proyek strategis pada kanotr pertanahan daerah 
ayng melaksanakan proyek pembangunan strategis. Para ahli pengadaan tanah pada 
KATR/BPN disyaratkan untuk melaksanakan tinjauan secara langsung tentang kemajuan 
pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan strategis di seluruh Indonesia dan 
mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.91  
 
134. Mengingat bahwa pengadaan tanah harus mematuhi Rencana pengadaan tanah, 
persyaratan pemantauan dan evaluasi KATR / BPN telah memenuhi komponen Prinsip 
Kebijakan12 ini. Namun, Undang-undang No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya tidak 
memerlukan pemantauan dampak permukiman kembali terhadap standar kehidupan orang-
orang yang dipindahkan untuk menentukan apakah tujuan rencana permukiman kembali telah 
tercapai, dan oleh karena itu, CSS Indonesia dan upaya perlindungan PLN dinilai setara secara 
parsial dengan Elemen Kunci ini.   
 
135. Elemen Kunci 2 mensyaratkan pemrakarsa untuk mengungkapkan laporan pemantauan. 
Walaupun UU No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaanya tidak mensyaratkan pengungkapan 
tersebut, menurut pasal 9 dan 10 UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi untuk umum 
entitas pemerintah telah memiliki kewajiban tuntuk mengungkapkan informasi tersebut untuk 
umum.  
 
136. Kesetaraan Parsial: UU No. 2/2012, dan peraturan pelaksanaannya, atau peraturan PLN 
tidak ada yang mensyaratkan pemantauan atas dampak pengadaan tanah/ permukiman kembali 
pada tingkat penghidupan dan kehidupan orang-orang yang dimukimkan kembali.  dan tidak ada 
yang menangani apakah tujuan permukiman kembali telah tercapai, berdasarkan hal ini maka 
CSS Indoensia dan Upaya perlindungan PLN dinilai setara secara Parsial dengan Prinsip 
kebijakan ini. 
 
137. Rencana Tidnakan.  PLN menggunakan peraturan Dewan Direksi PLN untuk memantau 
dan pengkaji hasil permukiman kembali dan dampaknya pada tingkat oenghidupan dan 

                                                
91 Pemerintah Indonesia, 2016. KATR/BPN2/Ins/VIII/2016.  

Prinsip Kebijakan 12: 
 
Memantau dan menilai hasil-hasil dari pemukiman kembali, dampaknya terhadap standar-
standar hidup penduduk yang dipindahkan, dan apakah tujuan-tujuan rencana pemukiman 
kembali telah tercapai dengan mempertimbangkan kondisi awal (baseline) dan hasil dari 
pemantauan terhadap pemukiman kembali. Mengungkapkan hasil pemantauan. 
 
SUmber: ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan. Manila. p. 17. 



kehidupan orang-orang yang dipindahkan, dan apakah tujuan permukiman kembali telah dicapai 
dengan mempertimbangkan kondisi rona awal dan hasil dari pemantauan permukiman kembali. 

 
 


