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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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AKRONIM 

ADB   –  (Asian Development Bank) 
AMDAL   –  (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) 
ANDAL   – (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) 
BLH   – (Badan Lingkungan Hidup sekarang  menjadi Dinas Lingkungan Hidup) 
CSR  – (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) 
DEM   – (Deputi Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup) 
DEP  – (Deputi Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup) 
EIA   – (Analisis Dampak Lingkungan) 
EMP   – (Rencana Pengelolaan Lingkungan) 
ESIA   –  (Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial) 
GR   – (Peraturan Pemerintah) 
GRM   – (Mekanisme Penanganan Keluhan) 
HKP   – (Hukum, Komunikasi dan Pengadaan Tanah) 
HSSE   – (Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan)  
IEC   – (Komisi Teknik Internasional) 
IEE   – (Kajian Lingkungan Awal) 
IPB   – (Institut Pertanian Bogor) 
ISO   – (International Standard Organization) 
ITS   – (Institute Sepuluh November) 
IUCN   – (Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam) 
JBB   – (Jawa Bagian Barat) 
JBT   – (Jawa Bagian Tengah) 
JBTB   – (Jawa Bagian Timur dan Bali) 
K2   – (Keselamatan Ketenagalistrikan) 
K3   – (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 
K3L   – (Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) 
KLHK   – (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 
KORIGI   – (Konsorsium Riset Geopolimer Indonesia) 
LARAP   – (Rencana Pengadaan Lahan  dan Permukiman Kembali Tidak Secara 
Sukarela) 
LIPI   – (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) 
MOEF   –  (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) 
MOU   – (Nota Kespahaman) 
NGO   – (Lembaga Swadaya Masyarakat) 
PCB   – (Polychlorinated biphenyl) 
PIPPIB   – (Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru) 
PKK   – (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) 
PLN   – (Perusahaan Listrik Negara) 
PLTA   – (Pembangkit Listrik Tenaga Air) 
PLTD   – (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) 
PLTG   – (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) 
PLTP   – (Pembangkit Listrik Tenaga Panas BUmi) 
PLTU   – (Pembangkit Tenaga Listrik Uap) 
POE   – (Pool of Experts) 
PP   – (Peraturan Pemerintah) 
PROPER   – (Program Penilaian Kinerja Lingkungan) 
PUPR   – (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 
RKL-RPL  – (Rencana Pengleolaan Lingkungan- Rencana Pemantauan Lingkungan, ) 
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ROW   – (Right of way) 
RTRW  – (Rencana Tata Ruang Wilayah) 
SKKLH  – (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup) 
SMK3L  – (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan) 
SNI  – (Standar Nasional Indonesia)) 
SOP  – (Prosedur Operasi Standar) 
SPPL  – (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 
SPS  – (Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan) 
SPT  – (Saran Pendapat dan Tanggapan) 
STT  – (Sekolah Tinggi Teknik) 
SUTM  – (Saluran Udara Tegangan Menengah) 
TOR  – (Kerangka Acuan)) 
UGM  – (Universitas Gajah Mada) 
UI  – (Universitas Indonesia) 
UIP  – (Unit Induk Pembangunan) 
UPP  – (Unit Pelaksana Proyek) 
USD  – (US Dollar) 
WB  – (World Bank) 
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No. Komponen/ 
Sub-Komponen 

W/M/S1 Parameter Kualitatif 

 

Hasil Kajian 

A. Kapasitas Kelembagaan   

A.1 Struktur 
Kelembagaan 

 Struktur kelembagaan dan sumber daya 
manusia instansi pelaksana dalam menjalankan 
mandat hukum dan komitmen perusahaan 
terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup 
dan kesehatan dan keselamatan kerja di tingkat 
pusat dan operasional (UIP).2   

Struktur kelembagaan PLN (Perusahaan Listrik 
Negara) Indonesia memiliki sejumlah tingkatan 
dalam hal tanggung jawab terhadap upaya 
perlindungan lingkungan hidup.  
 
Sub Divisi Lingkungan dalam Divisi K3L  
Divisi K3L3 di Kantor pusat PLN memiliki sebuah 
sub-divisi, yaitu Sub-Divisi Lingkungan, yang 
bertanggung jawab atas upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan pada tahap 
perencanaan dan pelaksanaan di tingkat korporasi. 
Sebagai salah satu dari fungsi korporat, Sub-Divisi 
Lingkungan dibagi menjadi dua kelompok utama 
yang dikelola oleh Deputi Perencanaan Lingkungan 
(DEP) dan Deputi Pengelolaan Lingkungan (DEM); 
Deputi perencanaan lingkungan bertanggung jawab 
untuk membantu UIP/ UPP dan unit pembangkit 
listrik Wilayah / Wilayah dalam menyusun AMDAL / 
UKL-UPL selama tahap perencanaan proyek, 
sedangkan Deputi Pengelolaan Lingkungan 
bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau 
operasi proyek PLN. Sub-Divisi Lingkungan juga 
mendukung UIP dan para insinyur lingkungan UPP 
dalam menerapkan upaya perlindungan/pengelolaan 
lingkungan. 
  
Tanggung jawab Sub-Divisi Lingkungan terkait 
dengan upaya perlindungan/pengelolaan lingkungan 
termasuk: 
a) Menyiapkan dan mengevaluasi kebijakan, 

strategi, standar dan prosedur 

M Struktur kelembagaan atau personil yang 
memadai tersedia untuk mendukung 
dilaksanakannya mandat hukum dan 
perusahaan. 

 Tidak ada struktur kelembagaan maupun 
personil yang memadai yang ditugaskan untuk 
mendukung mandat hukum dan komitmen 
perusahaan. 

                                                
1 ‘W’ untuk lemah, ‘M’ untuk sedang dan ‘S’ untuk Baik. 
2 UIP (Unit Induk Pembangkit / Unit Proyek Konstruksi) bertanggung jawab atas pembangunan proyek pembangkit listrik dan memiliki unit khusus yang 

bertanggung jawab atas upaya perlindungan lingkungan.. 
3 K3 adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 
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perlindungan/pengelolaan lingkungan dan 
menerapkan kebijakan lingkungan perusahaan; 

b) Mempersiapkan dan melakukan kajian 
lingkungan untuk proyek baru yang menjadi 
tanggung jawab Kantor Pusat PLN 4 dan 
membantu unit wilayah dalam mempersiapkan 
kajian lingkungan yang diperlukan; 

c) Mempersiapkan dan melaksanakan serta  
mengevaluasi program kantor pusat PLN dalam 
prelindungan/pengelolaan lingkungan dan 
menjalin kerjasama dengan pemangku 
kepentingan; 

d) Melakukan integrasi dan validasi laporan 
pengelolaan lingkungan dan mengkoordinasikan 
administrasi perizinan yang diperlukan untuk 
penggunaan kawasan hutan. 

 
K3L akan meningkatkan saluran pelaporan ke 
manajemen puncak PLN. Senior Manager dari Sub-
Divisi Lingkungan melapor kepada Kepala Divisi K3L, 
yang melapor kepada Direktur Human Capital 
Management, yang melapor kepada Direktur Utama 
PLN. Untuk memperkuat kewenangan K3L, PLN 
sedang melaksanakan kajian internal untuk 
meningkatkan K3L sebagai unit yang lebih kuat.  
 
Unit Induk Pembangunan (UIP) 
UIP bertanggung jawab atas pembangunan 
infrastruktur pembangkit tenaga listrik, termasuk 
infrastruktur panas bumi, dan saluran transmisi 
listrik.5. PLN memiliki 18 UIP untuk seluruh daerah di 
Indonesia6. Insinyur Lingkungan / Asisten Insinyur 
Lingkungan Hidup (lihat sub-komponen A3) 

                                                
4 AMDAL or EIA for development partners funded projects  
5 PLN tidak melakukan konstruksi untuk seluruh pembangkit listrik di Indonesia. Beberapa pembangkit listrik dibangun oleh penghasil listrik independen yang 
kemudian menjual listrik yang dihasilkan ke PLN. 
6 Terdapat 4 UIP di Sumatera, 5 UIP di Jawa, 3 UIP di Kalimantan, 2 UIP di Sulawesi, 1 UIP diNusa Tenggara, 1 UIP di Maluku, 1 UIP di Papua, and 1 UIP ISJ. 
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ditugaskan dalam di dua unit di masing-masing UIP: 
Unit Perencanaan Umum (dalam Sub-divisi 
Perencanaan) dan Unit Pengendalian Proyek (dalam 
Unit Induk Pembangunan). Di UIP, staf lingkungan 
adalah insinyur lingkungan atau asisten insinyur 
lingkungan. Insinyur lingkungan/ Asisten insinyur 
lingkungan di unit perencanaan bertanggung jawab 
untuk memastikan bahwa perencanaan lingkungan, 
khususnya mempersiapkan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kegiatan kajian dampak lingkungan 
dan perlindungan/pengelolaan lingkungan selama 
tahap perencanaan. Insinyur Lingkungan / Asisten 
insinyur Lingkungan Unit Konstruksi bertanggung 
jawab untuk mengawasi dan memantau program 
lingkungan selama tahap konstruksi proyek.   
 
Insinyur lingkungan/ asisten insinyur lingkungan di 
sub-Divisi Perencanaan dan Pembangunan dalam 
UIP melapor langsung pada deputy manager di 
masing masing unit. Insinyur Lingkungan / asisten 
Insinyur Lingkungan secara formal 
mengkoordinasikan pekerjaan mereka.  
 
Insinyur Lingkungan / Asisten insinyur Lingkungan di 
Unit Perencanaan Umum menyerahkan tanggung 
jawab atas pelaksanaan RKL-RPL kepada Insinyur 
Lingkungan / Asisten Lingkungan di Unit 
Pengawasan Proyek. Prosedurnya sama untuk 
kegiatan yang memerlukan UKL-UPL. Semua 
dokumen yang terkait dengan upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan harus 
diserahkan melalui Deputy Manager dari masing-
masing unit kepada masing-masing Manajer Sub-
Divisi yang melapor ke General Manager UIP. 
General Manajer UIP memiliki kewenangan dalam 
upaya perlindungan/pengelolaan lingkungan di 
tingkat regional dan melaporkan kegiatannya kepada 
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masing-masing Direktur Regional dan, secara 
paralel, berkoordinasi dengan Kepala Divisi K3L 
mengenai semua masalah yang berkaitan dengan 
upaya perlindungan/pengelolaan lingkungan. 
 
Unit Pelaksana Proyek (UPP) 
Untuk setiap UIP terdapat sekitar 2 – 3 UPP dan hal 
ini tergantung dari wilayah kerjanya. Dalam UPP 
terdapat seorang asisten insinyur lingkungan atau 
insinyur lingkungan muda yang ditugaskan di sub-
unit teknik. Asisten Insinyur Lingkungan Hidup atau 
Insinyur Lingkungan Hidup junior bertanggung jawab 
untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan survei 
untuk perencanaan proyek terkait dengan 
pelaksanaan kajian dampak lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan. Selain itu, staf lingkungan 
bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau 
parameter lingkungan selama pelaksanaan proyek. 
 
Insinyur Lingkungan Hidup / Insinyur Lingkungan 
Hidup di UPP melaporkan kegiatannya kepada 
Asisten Manajer Teknik (ASMAN Teknik). ASMAN 
Teknik  melapor kepada Manajer UPP. Manajer UPP 
melapor ke Manajer Umum UIP. 
 
Insinyur Lingkungan Hidup di UIP dan UPP tidak 
melapor langsung kepada General Manajer UIP dan 
rekan-rekan mereka di wilayah tidak melapor 
langsung kepada Manajer Distribusi. 
 
 
Kantor PLN Wilayah/Regional 
Secara kewilayahan, PLN dibagi menjadi 15 kantor 
wilayah di seluruh Indonesia.7  Supervisor untuk 

                                                
7  Terdapat enam Wilayah PLN di Sumatera, tiga Wilayah di Kalimantan, dua Wilayah di Sulawesi, dua Wilayah di Nusa Tenggara, satu Wilayah di Maluku, dan 

satu Wilayah di Papua. Selain itu, untuk layanan pelanggan, terdapat tujuh PLN Distribusi yang berada di Jawa Barat, Jakarta Raya dan Tangerang, Banten, 
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Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan 
(K3L) di masing-masing kantor wilayah, melapor 
kepada Deputy Manager untuk Pengendalian 
Operasional Sistem Distribusi.  
 
Karena struktur PLN yang terdesentralisasi, Sub-
Divisi K3L hanya memiliki wewenang secara tidak 
langsung untuk mengelola / mengendalikan upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan di tingkat UIP, 
UPP dan Wilayah. 

A.2 Anggaran  Alokasi anggaran khusus yang memadai untuk 
mendukung mandat perusahaan dan komitmen 
terhadap SML 

PLN telah mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan untuk K3L, 
UIP, UPP dan Wilayah. Kantor Pusat PLN bertugas 
dalam menyediakan anggaran secara keseluruhan 
yang termasuk anggaran untuk UIP, UPP dan 
Wilayah. 
 
Anggaran keseluruhan PLN untuk tahun fiskal 
2016/2017 adalah sekitar Rp. 120 triliun rupiah (atau 
sekitar USD 9.094.353.922). Untuk tahun fiskal 
2016/2017, anggaran keseluruhan8 yang 
dialokasikan untuk kegiatan 
perlindungan/pengelolaan lingkungan termasuk 
penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, pemantauan 
dan pengelolaan lingkungan, penelitian, dan kegiatan 
reboisasi untuk pembangkit listrik dan daerah 
pendukung lainnya adalah sekitar USD 10.244.0319 
(atau 0,1% dari total anggaran PLN untuk tahun 
fiskal tersebut). 
 

M Anggaran telah dialokasikan namun tidak 
mencukupi atau dibagi dengan sub-sektor 
lainnya 

 Tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk 
mendukung mandat perusahaan dan komitmen 
SMK3L baik secara langsung maupun tidak 
langsung 

                                                
Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Lampung. Sedangkan untuk pembangkit, terdapat 3 PLN Pembangkit di Sumatera dan 
Tanjung Jati, 2 PLN P3B Sumatera dan P2B Jawa Bali yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan gardu induk dan saluran transmisi, dan 3 unit transmisi 
PLN (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur & Bali). 

8 Laporan Keberlanjutan PLN (2016). 
9 Nilai tukar pada 12 September  2017 (1 USD = 13,195) 
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Tergantung pada ruang lingkup studi dan lokasi 
proyek,  perkiraan biaya untuk penyusunan AMDAL 
berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar 
rupiah. Perkiraan biaya untuk penyusunan UKL-UPL 
berkisar antara Rp 300 juta hingga Rp. 600 juta 
rupiah. Biaya untuk pemantauan lingkup dalam 
rangka pelaksaaan RKL-RPL atau UKL-UPL 
dianggarkan untuk tahun fiskal 2016/2017 sebesar 
Rp 700 juta rupiah.10 
 
Anggaran untuk K3L Sub-Divisi Lingkungan  
PLN mengalokasikan anggaran untuk K3L, tidak 
termasuk gaji pegawai dan biaya penyusunan 
AMDAL dan UKL-UPL, setiap tahunnya. Untuk tahun 
fiskal 2017, anggaran K3L adalah sekitar USD 
5.060.738, yang dialokasikan sebagai berikut11: 

• Keselamatan dan kesehatan kerja (USD 
1.370.246) atau sekitar 27%  

• Pengamanan (USD 2.860.932) atau sekitar 57% 

• Lingkungan (USD 369.079) atau sekitar 16%. 
Anggaran untuk aspek ini mencakup 
pengawasan, pemantauan dan peningkatan 
kapasitas staf. 

 
Anggaran lingkungan kemudian dialokasikan sebagai 
berikut: 

• USD 56.840 untuk pengembangan kapasitas 
dalam hal pengelolaan lingkungan dan 
pelaksanaan peraturan perundang-undangan 
(Lokakarya dan Sosialisasi)  

• USD 90.943 untuk kajian pengelolaan lingkungan 
dengan melibatkan instansi/konsultan yang 
kompeten.  

                                                
10 Lampiran Anggaran Investasi (SKAI) 2017 No. 01/UJT2/2017 
11 Rekapitulasi Anggaran Divisi K3L (2017). 
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• USD 22.736 untuk mengembangkan jaringan 
dengan pihak luar yang terkait dalam pengelolaan 
lingkungan.  

• USD 37.893 untuk pemaparan program 
pengelolaan lingkungan hidup 

• 11.368 untuk pembuatan dokumen visual tentang 
lingkungan  

• USD 56.840 untuk pembuatan aplikasi-aplikasi 
pemgelolaan lingkungan hidup  

• USD 9.094 untuk peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan 
yang dilakukan oleh organisasi yang telah 
diakreditasi oleh KLHK. 

• USD 7,579 untuk kajian Keputusan Direksi 
mengenai pengelolaan lingkungan hidup oleh 
pihak / konsultan yang kompeten;  

• USD 11.368 untuk memenuhi persyaratan-
persyaratkan lingkungan dan social (safeguard 
policy requirements) yang ditetapkan oleh 
lembaga pemberi donor.   

 
Anggaran untuk UIP/UPP 
Setiap UIP/UPP menyiapkan rencana kerja tahunan 
yang terperinci dengan anggaran spesifik proyek 
yang mencakup biaya kajian dampak lingkungan 
(AMDAL dan UKL-UPL) dan pelaksanaan RKL-RPL. 
Wawancara yang dilakukan dengan staf proyek di 
tingkat UIP/UPP menunjukkan bahwa anggaran 
proyek untuk upaya perlindungan/pengelolaan 
lingkungan cukup memadai namun rincian anggaran 
proyek tidak tersedia. 
 
Anggaran untuk PLN Wilayah/Regional 
Setiap PLN Wilayah/Regional menyiapkan anggaran 
tahunan. Informasi mengenai anggaran PLN Wilayah 
tidak tersedia untuk dikaji.  
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A.3 Kepegawaian  Baik secara kualitatif dan kuantitatif,  terdapat 
staf manajemen yang kompeten secara teknis 
untuk mendukung  beban kerja yang tercatum 
dalam SMK3L.  

Di kantor pusat PLN, Sub- Divisi Lingkungan (yang 
merupakan bagian dari Divisi K3L) terdapat 8 orang 
staff secara keseluruhan dan tiga orang (37,5%) 
diantaranya adalah Insinyur Lingkungan – satu orang 
di Unit Perencanaan Lingkungan dan dua orang di 
Unit Pengelolaan Lingkungan. Dua Insinyur 
Lingkungan memiliki gelar Sarjana Teknik 
Lingkungan; Insinyur Lingkungan lainnya memiliki 
gelar sarjana di bidang lain. Pada tahun 2017, ketiga 
posisi ini diisi oleh staf PLN yang bekerja sebagai 
karyawan tetap. 
 
Staf administrasi memiliki gelar sarjana di berbagai 
bidang. K3L menunjukkan selama wawancara bahwa 
mereka memiliki rencana dalam waktu dekat untuk 
menambah staf dengan kualifikasi sarjan dan 
pascasarjana dalam bidang lingkungan. 
 
Masing-masing UIP memiliki satu Insinyur 
Lingkungan / Asisten Insinyur Lingkungan di Unit 
Perencanaan Umum (Sub-divisi Perencanaan) dan 
satu di Unit Pengendalian Proyek (Sub-divisi 
Konstruksi). Setiap UPP mempekerjakan satu 
Asisten Insinyur Lingkungan / Insinyur Lingkungan 
Hidup junior. 
Setiap Kantor Wilayah mempekerjakan satu 
Supervisor yang bertanggung jawab atas keamanan 
dan kesehatan dan keselamatan kerja, serta 
masalah lingkungan. Semua posisi yang berkaitan 
dengan lingkungan ini diisi oleh staf purna waktu. 
UIP untuk masing-masing proyek yang dikunjungi 
memiliki staf penuh waktu di posisi insinyur 
Lingkungan / Asisten insinyur Lingkungan dan UPP 
memiliki staf penuh waktu di posisi Asisten insinyur 
Lingkungan/ insinyur muda. Tidak semua UIP/UPP 
dikunjungi dan diperiksa kepegawaiannya dalam 
kajian ini. 

M Jumlah staf manajemen yang kompeten 
secara teknis tidak mencukupi untuk 
mendukung beban kerja yang tercantum 
dalam SML  

 Tidak ada/ sedikit jumlah staf yang kompeten 
secara teknis untuk untuk melaksanakan beban 
kerja yang tercantum dalam SML. 
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UIP Jawa Bagian Timur dan Bali I memiliki tiga UPP. 
UIP memiliki 108 staf tetap. Satu UPP memiliki 30 
staf, yang lain memiliki 21, dan yang ketiga memiliki 
18. Semua staf UIP dan UPP adalah staff purna 
waktu. Dua Insinyur Lingkungan / Asisten 
Lingkungan di UIP merupakan 2% dari total staf UIP. 
Setiap UPP memiliki satu Asisten Insinyur 
Lingkungan Hidup / Insinyur Lingkungan Hidup, yang 
berarti bahwa setiap insinyur masing-masing 
mewakili 3%, 5%, dan 5,5% dari staf UPP. Rincian 
serupa untuk semua UIP / UPP dalam sistem PLN 
tidak tersedia. 
 

 Jumlah Peranan Kualifika
si 

Kantor 
pusat 
(K3L) 

3 (dari 1 
K3L) 

Insinyur 
lingkungan  

S1 12 
(Sarjana) 

UIP 36 (dari 
18 UIP) 

Insinyur 
Lingkungan / 
Asisten 
Insinyur 
Lingkungan  

S1  
(Sarjana) 

UPP 65 (dari 
18 UPP) 

Insinyur 
Lingkungan / 
Insinyur 
Lingkungan 
Junior 

S1  
(Sarjana) 

PLN 
Wilaya
h/ 
Daerah 

182 
(dari 15 
wilayah  
PLN) 

Supervisor 
Keselamatan, 
Kesehatan 
Kerja dan 
Lingkungan 

S1  
(Sarjana) 

Total 286   

                                                
12 S1 (Graduate) adalah gelar sarjana strata 1 yang diberikan setelah setidaknya empat tahun kuliah di universitas.  
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Semua staf lingkungan di Divisi K3L dan UIP / UPP 
dan Kantor Wilayah diwajibkan untuk memenuhi 
kualifikasi, termasuk untuk perlindungan/ 
pengelolaan lingkungan, sebagaimana ditentukan 
dalam "Direktori Kompetensi".13 yang dikeluarkan 
oleh Kantor Pusat PLN. Dalam Direktori Kompetensi 
PLN menetapkan bahwa semua tingkatan Insinyur 
Lingkungan / Asisten Insinyur Lingkungan 
bertanggung jawab atas upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan. Direktori 
tersebut juga menentukan bahwa semua Insinyur 
Lingkungan / Asisten Insinyur Lingkungan / Insinyur 
Lingkungan Muda sekurang-kurangnya memiliki 
kualifikasi berikut: 

• Pengelolaan dan pemantauan lingkungan (yang 
berarti upaya perlindungan lingkungan);dan 

• Audit Lingkungan. 
 

Dalam direktori tersebut tidak ditentukan kualifikasi 
yang dibutuhkan untuk Supervisor Keselamatan, 
Kesehatan Kerja dan Lingkungan di tingkat Wilayah. 
 
Pada tahun 2017, dengan pengecualian dua insinyur 
lingkungan di K3L, hampir semua Insinyur 
Lingkungan di PLN memiliki latar belakang sebagai 
insinyur sipil atau insinyur kimia.  
 
Untuk pelatihan dasar AMDAL (AMDAL A  dan 
Penilaian Dokumen AMDAL (AMDAL C), PLN 
mengirim insinyur lingkungan  ke universitas swasta 
atau universitas negeri. Corporate University PLN 
melatih mereka untuk menilai penyusunan dokumen 
AMDAL (AMDAL B) dan dokumen UKL-UPL. 

 

                                                
13Buku panduan yang menjelaskan semua posisi staf dan keterampilan dan pengetahuan generik dan teknis yang diperlukan untuk setiap jabatan. 
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Staf PLN yang bertanggung jawab untuk upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan memiliki latar 
belakang pendidikan dalam berbagai bidang, 
bukannya berlatar belakang pendidikan khusus.  

Berdasarkan wawancara dengan staf di tingkat UIP / UPP 

menunjukkan bahwa jumlah Insinyur Lingkungan yang 

ada  tidak cukup untuk menangani beban kerja proyek, 

terutama di bawah Program Pembangkit Listrik 35000 

MW yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Indonesia.  

Selama wawancara, staf UIP mengatakan bahwa 
staf UIP / UPP memiliki keahlian teknis yang cukup 
untuk melakukan AMDAL, namun pada saat ini staf 
UIP / UPP tidak memiliki kapasitas yang memadai 
untuk melakukan kajian terhadap laporan -laporan 
yang disusun oleh pihak konsultan. Ketika staf UIP / 
UPP tidak memiliki sumber daya manusia atau 
anggaran yang memadai, maka staf K3L dapat 
melakukan kajian laporan tersebut bila diminta oleh 
UIP / UPP. 

A.4 Manajemen 
Pengetahuan 
secara 
Kelembagaan  
(knowledge 
management 
atau KM) 
 

 Terdapat upaya signifikan untuk melakukan 
manajemen pengetahuan di  PLN, tapi tidak ada 
rencana atau sistem pengelolaan pengetahuan 
spesifik untuk perlindungan lingkungan.  

Upaya signifikan dalam manajemen pengetahuan 
dilakukan oleh PLN, namun tidak ada rencana 
pengelolaan atau sistem manajemen pengetahuan 
khusus tentang upaya perlindungan/pengelolaan 
lingkungan.  
 
Unit khusus untuk manajemen pengetahuan yang 
secara struktural dibentuk di bawah Direktur Human 
Capital, Unit Manajemen Pengetahuan bertanggung 
jawab untuk memastikan kebijakan strategis, 
program manajemen pengetahuan, dan 
pengembangan kompetensi dengan tugas utama 
sebagai berikut: 

M Terdapat upaya secara terbatas dari untuk 
melakukan manajemen pengetahuan dan 
menjaga keberadaan staf yang memiliki 
kualifikasi/ terlatih 

 Terdapat pergantian staf yang tinggi dan tidak 
ada upaya dari pihak perusahaan untuk 
mempertahankan untuk melakukan manajemen 
pengetahuan 
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a. Mempersiapkan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kebijakan dan peraturan strategis 
manajemen pengetahuan, transfer pengetahuan, 
dan audit manajemen pengetahuan. 

b. Mempersiapkan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kajian dan pengujian inovasi baru 
di unit dan merekomendasikan sebagai praktik 
terbaik untuk unit lain. 

c. Mengendalikan, melaksanakan dan mengevaluasi 
proses diseminasi manajemen pengetahuan dan 
penerapan inovasi baru dalam pekerjaan 
operasional di unit.  

d. Mempersiapkan, melaksanakan dan 
mengevaluasi program manajemen pengetahuan 
sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi 
staf, kualitas dan kinerja perusahaan 

e. Mempersiapkan, melaksanakan dan 
mengevaluasi kebutuhan pengembangan 
pengetahuan dan kompetensi personil. 

Untuk tujuan tersebut, PLN telah membentuk Portal 
Knowledge Management System (KMS) di 
http://kmpln.pln.co.id yang merupakan media untuk 
memfasilitasi dan mempercepat proses sharing 
pengetahuan, keahlian, pengalaman dan kolaborasi 
antar staf (knowledge worker). Username dan 
password dibutuhkan untuk mengakses portal 
internal PLN tersebut. Portal KMS digunakan untuk: 

• Memfasilitasi Berbagi Pengetahuan dengan 
mengunggah konten di Knowledge Repository 
(gudang penyimpanan pengetahuan). 

• Memfasilitasi staf dalam memperoleh 
pengetahuan dengan mendownload dari 
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Knowledge Repository atau dari Wiki, yang 
mungkin diperkaya oleh semua staf, sehingga 
bisa menjadi semacam kamus tentang 
pengetahuan yang ada di portal KMS. 

• Memfasilitasi pencarian staf yang dapat diminta 
untuk berbagi pengalaman, meminta diskusi 
mengenai pengetahuan atau kolaborasi. Staf 
dapat mempublikasikan informasi tentang minat, 
pengetahuan, pengalaman dan tanggung jawab 
mereka di perusahaan di Mysite. 

• Memfasilitasi penyampaian pendapat dan 
pemikiran melalui Mysite Blog. 

• Membangun jaringan dan membahas suatu topik 
melalui Online Community of Practice (CoP). 

 
Manajemen pengetahuan (KM) adalah kebijakan 
perusahaan yang diterapkan secara nasional ke 
semua unit PLN, dengan fokus dalam hal rekayasa 
(engineering) dan aspek teknis.14 
 
Sebagai contoh, di tingkat UIP / UPP, setiap bulan, 
staf dari UPP diundang ke UIP untuk mendiskusikan 
topik khusus yang terkait dengan proyek yang 
sedang berjalan. Berbagi pengetahuan ini juga 
disediakan melalui telekonferensi dan media 
berbasis web, di mana staf UPP dapat berinteraksi 
dengan mentor tingkat pusat.  

A.5 Akses terhadap 
keahalian teknis 
bidang teknis 
yang  
independen  
 
 

 Memiliki akses penuh ke tim ahli di di bidang  
teknis yang independen  untuk melengkapi 
kemampuan tim  teknis PLN yang sudah ada  

PLN memiliki kapasitas yang terbatas dalam hal staf 
profesional yang memiliki keahlian dalam bidang 
perlindungan/pengelolaan lingkungan.  Oleh karena 
itu, dalam praktiknya, hampir semua proyek 
menggunakan jasa pakar atau konsultan eksternal 

M Memiliki akses terbatas ke tim ahli di di 
bidang  teknis yang independen  untuk 
melengkapi kemampuan tim teknis PLN yang 
sudah ada 

                                                
14 AMDAL Saluran Transmisi Udara Tegangan Tinggi 70 kV Nonohonis – Kefamenanu di Pulau Timor. 
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 Tidak memiliki akses ke tim ahli di di bidang  
teknis yang independen untuk melengkapi 
kemampuan tim teknis PLN yang sudah ada 

untuk membantu PLN dalam hal pekerjaan terkait 
perlindungan/pengelolaan lingkungan.  

Keenam proyek PLN yang dikaji menggunakan 
konsultan yang telah terakreditasi, baik yang berasal 
dari perusahaan swasta maupun universitas 
setempat. PLN juga mendapatkan konsultan melalui 
Unit Perencanaan Pengadaan Teknik. Sebagian 
besar konsultan yang dipekerjakan adalah warga 
negara Indonesia: perorangan, konsultan dari 
perguruan tinggi, perusahaan konsultan swasta, dan 
perusahaan konsultan milik negara. Konsultan 
internasional jarang digunakan karena kendala 
persyaratan sertifikasi yang diterapkan untuk 
Konsultan AMDAL di Indonesia. Konsultan 
internasional digunakan bilamana diperlukan untuk 
penyusunan AMDAL dan ESIA untuk proyek PLN 
yang mendapatkan pinjaman. PLN tidak memiliki 
pool of experts dan merekrut konsultan secara ad 
hoc, jika diperlukan 

Insinyur Lingkungan K3L bertanggung jawab untuk 
mempersiapkan semua Kerangka Acuan Kerja (ToR) 
bagi konsultan nasional dan internasional untuk 
semua proyek, baik yang didanai oleh lembaga 
donor maupun yang didanai oleh PLN, dan untuk 
melakukan kajian AMDAL untuk proyek dengan dana 
pinjaman. Insinyur Lingkungan / Asisten Insinyur 
Lingkungan UIP bertanggung jawab untuk mengkaji 
AMDAL untuk proyek yang didanai oleh PLN.  

PLN membuat Nota Kesepahaman (MOU) dengan 
universitas negeri dan swasta dan pusat penelitian 
independen untuk menyediakan keahlian eksternal di 
berbagai bidang terkait aspek teknis dalam hal upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan. PLN telah 
menandatangani MOU untuk keahlian teknis dalam 
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hal pengelolaan limbah, AMDAL, pemantauan 
lingkungan, dan pengelolaan perizinan. Informasi 
terperinci mengenai MOU individual tidak tersedia 
sebagai bahan kajian ini. 

A.6 Penasihat 
Hukum 
 
 
 
 
 
 
 

 Memiliki akses penuh ke penasihat hukum 
internal dan eksternal mengenai mandat penting 
perusahaan  

Di Kantor Pusat PLN terdapat Divisi Hukum Korporat 
yang bertanggung jawab untuk memastikan 
kepatuhan perusahaan terhadap peraturan internal 
dan peraturan perundang-undangan pemerintah. 
Unit ini  juga mendukung kepatuhan terhadap 
peraturan dan kode bisnis korporat yang terkait 
dengan upaya perlindungan/pengelolaan lingkungan 
dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik. Unit ini telah dilibatkandalam 
menyelesaikan masalah yang terkait dengan 
pencemaran lingkungan.  
 
Dari enam proyek PLN yang dikaji di lapangan tidak 
ada yang memiliki keterlibatan langsung dengan 
Divisi Hukum Korporat mengenai isu-isu terkait 
upaya perlindungan/pengelolaan lingkungan dan 
proses perizinan lingkungan. Bagian  Hukum, 
Komunikasi dan Tanah di UIP terlibat dalam 
menyelesaikan masalah yang timbul pada salah satu 
dari enam proyek yang dikaji tersebut.   

M Memiliki akses terbatas ke penasihat hukum 
internal dan eksternal mengenai mandat penting 
perusahaan 

 Tidak memiliki akses ke penasihat hukum 
internal dan eksternal mengenai mandat penting 
perusahaan 

A.7 Peralatan dan 
fasilitas 
penunjang 

 Peralatan dan / atau fasilitas yang memadai 
untuk mendukung mandat dan komitmen SML 

PLN tidak memiliki laboratorium lingkungan atau 
peralatan atau fasilitas pemantauan lingkungan 
lainnya. Sebaliknya, PLN bekerja sama dengan 
universitas setempat dan laboratorium yang 
terakreditasi untuk melaksanakan tugas pengujian 
dan pengukuran kualitas udara, kualitas air dan 
tingkat kebisingan bilamana dibutuhkan. Namun, 
khusus untuk pembangkit beberapa instrumen seperti 
instrumen pengukuran kebisingan dan emisi dipasang 
untuk mengendalikan proses. Sebagai contoh, PJB 
(Pembangkitan Java-Bali) menjalankan pemantauan 
kualitas dan kebisingan pada bangunan pembangkit. 
Demikinan seperti ditunjukkan dalam case/desk study, 

M Peralatan dan / atau fasilitas terbatas atau 
hanya tersedia sebagian untuk mendukung 
mandat  dan komitmen SML 

 Tidak ada peralatan dan / atau fasilitas untuk 
mendukung mandat  dan komitmen SML 
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pengukuran medan listrik dan magnet (emf) juga 
dilakukan oleh PLN 
 
Berdasarkan enam studi kasus yang dilakukan 
sebagai bagian dari kajian ini, penyusunan AMDAL 
atau UKL-UPL untuk proyek PLN dilakukan dengan 
menggunakan pihak eksternal, yaitu laboratorium 
nasional yang terakreditasi berdasarkan Standar 
Nasional Indonesia (SNI / ISO / IEC 17025: 2008; 
ISO / IEC 17025: 2005) tentang Persyaratan Umum 
Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. 
Layanan yang diberikan mencakup pengambilan 
sampel lingkungan untuk parameter fisik, kimia dan 
biologi yang diperlukan untuk AMDAL dan UKL-UPL 
dan pengukuran laboratorium secara periodik 
parameter fisik, kimia dan biologi untuk keperluan 
laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.  
 
Frekuensi pemantauan tergantung pada parameter 
spesifik yang akan diukur, seperti yang ditetapkan 
dalam RKL-RPL atau UKL-UPL.  
 
Khusus untuk pembangkit listrik tenaga uap, yang 
menggunakan batu bara dengan kadar belerang (sulfur) 
lebih dari 20%, diwajibkan untuk memasang CEMS 
(Continous Emission Monitoring System) untuk 
menjamin dipenuhi dan dijaganya baku mutu udara. 
Demikian juga, pembangkit memiliki laboratorium untuk 
pemantauan kualitas air. 

A.8 Program 
pengembangan 
kapasitas dan 
pelatihan 
internal / pusat 
pelatihan  

 Program peningkatan kapasitas yang efektif 
untuk memperbaiki / meningkatkan sumber 
daya manusia baik pada pusat pelatihan internal 
maupun pelatihan yang dilakukan pihak 
eskternal 

PLN menyiapkan rencana induk 2-tahunan untuk 
pengembangan kapasitas, termasuk untuk upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan tingkat dasar, 
menengah dan lanjutan. Pengembangan kapasitas 
dilakukan baik dengan menggunakan jasa pihak 

M Program pengembangan kapasitas yang 
tidak efektif untuk memperbaiki / 
meningkatkan sumber daya manusia  
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 Tidak tersedianya / terbatasnya program 
pengembangan kapasitas untuk memperbaiki 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

eksternal maupun pusat pelatihan internal di 
Corporate University PLN.   

Corporate University PLN terdiri dari 10 Akademi 
yang merupakan akademi teknis yang berada di 
tingkat regional yang menyediakan pengembangan 
kapasitas/pelatihan internal untuk PLN.15 Selain 
aspek teknis dan administrasi 16, Health and Safety, 

Security and Environment (HSSE) yang berada di 
Semarang, pelatihan juga memberikan pelatihan: 

• Bimbingan tentang pengelolaan lingkungan hidup 

• Audit lingkungan 

• Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan 
dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) 

• K2, K3 dan Lingkungan 

• Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan 
menuju perusahaan ramah lingkungan yang 
berbasis PROPER 

• Persiapan Sistem Manajemen Lingkungan Proyek 
Listrik ISO 14001: 2015 

• Keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan 
tingkat dasar (basic) 

                                                
15   PLN UDIKLAT BOGOR (Akademi Proyek) 

PLN UDIKLAT JAKARTA (Akademi Kepemimpinan & Akademi Budaya Korporat) 
PLN UDIKLAT SURALAYA (Akademi Energi Primer & Pembangkitan Tenaga Lsitrik) 
PLN UDIKLAT SEMARANG (Akademi Transmission & Live Line Maintenance) 
PLN UDIKLAT PANDAAN (Akademi Distribusi & Niaga) 
PLN UDIKLAT TUNTUNGAN  
PLN UDIKLAT PADANG 
PLN UDIKLAT PALEMBANG 
PLN UDIKLAT MAKASSAR 
PLN UDIKLAT BANJARBARU 
PLN Pusat Penilaian Unit (Jakarta) 
PLN Unit Sertifikasi (Jakarta) 

16Seluruh kurikulum 2017 dari semua Akademi PLN untuk tahun 2017 tersedia, dalam Bahasa Indonesia, di tautan ini: http://simdiklat.pln-
pusdiklat.co.id/tab_es_diklat_tdk_laris.php. 
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• Keselamatan ketenagalistrikan dan lingkungan 
tngkat lanjutan (advance) 

 
Pengembangan kapasitas yang secara khusus 
terkait dengan perlindungan/pengelolaan lingkungan 
masih terbatas dalam sistem PLN. 
 
Dalam hal pelatihan yang dilakukan dengan pihak 
eksternal, PLN telah menjalin kerja sama dengan 
beberapa universitas terkemuka yang mengadakan 
pelatihan AMDAL dan isu-isu pengelolaan 
lingkungan lainnya, di antaranya dengan Institut 
Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gajah Mada 
(UGM), Universitas Indonesia (UI) dan pusat studi 
lingkungan dari universitas-universitas di daerah. Isi 
kerja sama tersebut tidak tersedia sebagai bahan 
kajian ini. PLN mengirimkan staf-nya secara teratur 
untuk mengikuti pelatihan/kursus AMDAL sebagai 
berikut: 

• AMDAL A (Kursus Persiapan AMDAL Dasar) 

• AMDAL B (Kursus Persiapan AMDAL 
Lanjutan/AMDAL Penyusunan) 

• AMDAL C (Kursus AMDAL Penilai). 
 
Pelatihan ini tidak hanya ditujukan untuk Insinyur 
Lingkungan, tetapi juga untuk staf umum, termasuk 
para manajer dan eksekutif tingkat tinggi. 
 
Selain itu, PLN telah menjalin kerja sama dengan 
Universitas Indonesia untuk memberikan pelatihan 
lingkungan khususnya dalam hal: 

• Pengelolaan Bahan dan Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (B3) 

• Pengelolaan konflik lingkungan 

• Pemantauan, implementasi dan evaluasi RKL-
RPL 
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Informasi rinci mengenai isi perjanjian kerja sama ini 
tidak tersedia. 
 
Sebagai bagian dari mandatnya, Sub-Divisi 
Lingkungan (Divisi K3L) menyediakan 
pengembangan kapasitas melalui lokakarya dan 
sosialisasi pengelolaan lingkungan untuk staf yang 
bekerja di tingkat UIP / UPP dan Wilayah. 
 
Ada kegiatan yang sedang berlangsung dengan 
bantuan dari Bank Dunia, ADB dan pihak-pihak lain 
yang berkepentingan untuk membangun jaringan 
pusat pembelajaran dalam hal upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan untuk 
Indonesia. Corporate University PLN termasuk dalam 
kelompok sasaran pertama dalam program ini. 

A.9 Pengawasan 
dan 
Pemantauan 

 Pengawasan dan pemantauan yang dilakukan 
secara teratur dan efektif untuk memenuhi 
persyaratan dan praktik upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan 

Pengawasan lingkungan dilakukan berdasarkan 
dokumen RKL-RPL setelah sebuah proyek 
konstruksi dimulai dan hasil pemantauan dilaporkan 
setiap enam bulan sekali. UIP adalah entitas PLN 
yang bertanggung jawab untuk melakukan 
pemantauan lingkungan. 
 

Asisten Insinyur Lingkungan Hidup / Insinyur 
Lingkungan Hidup Junior di UPP melakukan 
pengawasan untuk setiap proyek, termasuk 
memastikan bahwa kontraktor mematuhi RKL-RPL 
atau UKL-UPL sebagaimana terlampir dalam kontrak 
kontraksi. Persyaratan yang berkaitan dengan upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan ditetapkan 
pada saat tender, dan semua kewajiban-kewajiban 
yang berkaitan dengan upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan tertera dalam 
semua kontrak dengan kontraktor. 
 

Pemantauan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL 
mencakup monitoring parameter lingkungan, nilai 

M Pengawasan dan pemantauan yang tidak 
dilakukan secara teratur atau tidak efektif 
untuk memenuhi  persyaratan dan praktik 
upaya perlindungan/pengelolaan lingkungan 

 Pengawasan dan pemantauan untuk memenuhi 
persyaratan dan praktik upaya perlindungan/ 
pengelolaan lingkungan tidak dilakukan atau 
terbatas 
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ambang batas atau baku mutu lingkungan yang 
ditentukan, dan setiap isu kritis yang perlu diamati. 
Pengambilan sampel dan pengukuran harus 
menggunakan instrumen yang telah dikalibrasi untuk 
memastikan keabsahan pengukuran. Seperti 
tercermin dalam laporan pemantauan, sampel dari 
enam proyek yang dinilai di lapangan, laporan 
pemantauan juga mengevaluasi (i) kecenderungan, 
(ii) parameter kritis, dan (iii) kepatuhan. Ketika hasil 
pemantauan menunjukkan ketidakpatuhan, maka 
laporan pemantauan harus menentukan secara 
spesifik tindakan perbaikan, dan kontraktor harus 
menerapkan tindakan korektif di bawah pengawasan 
insinyur Lingkungan Junior UPP. 
 

Dari semua proyek-proyek PLN yang dikaji, terdapat 
enam studi kasus dimana penyerahan laporan 
pengelolaan /pemantauan lingkungan mengalami 
penundaan dan kualitas laporan yang disampaikan 
juga kurang baik. UIP memiliki kewajiban untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap seluruh laporan 
pengelolaan/pemantauan lingkungan sebelum 
diserahkan ke instansi lingkungan terkait dan instansi 
terkait lainnya untuk memastikan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan dan 
persyaratan lainnya. 
 
Tidak ada kewajiban bagi PLN untuk 
mengungkapkan laporan pengelolaan/pemantauan 
lingkungan kepada publik. Paparan publik terhadap 
penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan 
dilakukan melalui PROPER17 yang dilakukan oleh 
KLHK. PLN telah membentuk Tim Penilai PROPER, 
yang bertanggung jawab untuk memastikan 
kepatuhan perusahaan terhadap standar kualitas 

                                                
17 Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diprakarsai oleh KLHK.  
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lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
Tim Penilai PROPER tersebut berkoordinasi dengan 
Sub-divisi Lingkungan K3L, tapi melapor langsung ke 
Direktur Human Capital Management. Tugas-tugas 
Tim Penilai PROPER adalah sebagai berikut: 

• melakukan kajian pendahuluan tentang persiapan 
dan konsistensi kepatuhan pembangkit tenaga 
listrik PLN terhadap PROPER  

• melakukan evaluasi terhadap hasil kajian 
pendahuluan tersebut.  

• menyusun rekomendasi terhadap hasil kajian 
tersebut. 

• mempersiapkan laporan kajian PROPER dan 
menyerahkannya kepada Kepala Divisi K3L 

• Memantau kegiatan tindak lanjut (corrective 
action) bagi pembangkit tenaga listrik PLN sesuai 
hasil kajian tersebut. 

 

Berdasarkan Laporan Keberlanjutan PLN tahun 
2016, sebanyak 81 unit operasi PLN berpartisipasi 
dalam PROPER pada tahun tersebut (dibandingkan 
72 unit operasi PLN yang berpartisipasi tahun 2015). 
Hasil PROPER pada tahun 2016 untuk PLN adalah 
tiga unit memperoleh peringkat Hijau (kategori 
tertinggi kedua), 70 unit peringkat kategori Biru 
(kategori tertinggi ketiga) dan delapan unit peringkat  
Merah (di atas kategori terendah). Pada tahun 2015, 
beberapa unit operasi PLN memperoleh peringkat 
Hitam (kinerja terburuk). Pada tahun 2016, tidak ada 
lagi unit operasi PLN yang memperoleh peringkat  
Hitam untuk PROPER. 
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B. Proses dan Prosedur   

B.1 Prosedur untuk 
memastikan 
kepatuhan 
perusahaan 
terhadap  
peraturan  
perundang-
undangan 
nasional 
maunpun 
ketentuan 
internasional  
  

 Kepatuhan terhadap seluruh peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, standar 
PLN, dan praktik terbaik di dunia internasional 

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan dan peraturan internal 
perusahaan, PLN secara internal mengevaluasi 
dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Pertama oleh oleh 
UIP dan kemudian oleh K3L sebelum diserahkan ke 
KLHK. Hanya AMDAL / UKL-UPL yang memenuhi 
semua peraturan pemerintah dan peraturan internal 
PLN yang akan diserakan.  
Diagram alir tahapan pemeriksaan dokumen tersebut 
ditampilkan  pada Gambar 1, sedangkan waktu 
proses pemeriksaan dokumen tersebut ditampilkan 
pada Tabel 1.   
 
Dokumentasi yang tersedia untuk enam proyek PLN 
yang dikaji melalui kunjungan lapangan 
menunjukkan bahwa semua prosedur yang 
disyaratkan telah dipenuhi untuk memastikan 
kepatuhan terhadap peraturan perunundang-undang 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Dokumentasi tentang tiga 
proyek PLN yang dikaji melalui kunjungan lapangan 
dan dan 12 proyek PLN yang dikaji tanpa melalui 
kunjungan lapangan (desk-top) menunjukkan bahwa 
langkah-langkah telah diambil perusahaan untuk 
mematuhi peraturan internal PLN.  

M Kepatuhan terhadap seluruh peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 
termasuk dan standar PLN  

 Kepatuhan hanya terbatas dan memenuhi 
persyaratan minimum yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan dan prosedur 
yang ditetapkan Pemerintah Pusat  

B.2 Penentuan target 
dan pencapaian 
kinerja SML   

 Sasaran dirancang untuk melampaui persyaratan 
K3L untuk memasukkan praktik terbaik yang 
berkembang. 

Sub Divisi Lingkungan - Divisi K3L memiliki delapan 
kategori target kinerja perusahaan di tahun 2017, 
enam di antaranya mencakup kegiatan terkait upaya 
perlindungan/pengelolaan lingkungan. Sasaran yang 
terkait langsung dengan kajian ini adalah: 
meningkatkan kinerja PLN yang diukur dengan 
sistem peringkat yang digunakan oleh PROPER; 
memperluas kegiatan pemantauan; merevisi 
Direktori Kompetensi; dan pelatihan.  

 

M Sasaran dirancang untuk memenuhi semua 
tujuan dan ketentuan hukum 

 Tidak ada target tertentu yang ditetapkan selain 
memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan  
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B.3 Koordinasi 
dengan badan 
lain yang 
bertanggung 
jawab atas 
persetujuan 

S Terdapat prosedur yang jelas untuk 
memastikan berlangsungnya koordinasi 
dengan instansi lain yang bertanggung jawab 
untuk menerbitkan perizinan yang diperlukan  

Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL dan pengajuan 
izin lingkungan dilakukan dengan melibatkan instansi 
pemerintah selain KLHK. Kepatuhan proyek dengan 
perencanaan tata ruang dimulai pada tahap 
penapisan proyek dengan cara  berkoordinasi 
dengan instansi-instansi pemerintah di tingkat 
nasional dan juga daerah yang bertanggung jawab 
dalam hal rencana tata ruang wilayah. Dalam hal 
perencanaan tata ruang, PLN berkoordinasi dengan 
Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 
Dinas  Permukiman dan Perumahan, atau Badan 
Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), atau 
Badan Koordinasi Nasional Penataan Ruang 
(BKPRN) untuk memastikan bahwa lokasi proyek 
sesuai dengan RTRW yang berlaku. Instansi yang 
bertanggung jawab atas rekomendasi perencanaan 
tata ruang mengenai apa yang harus dilakukan oleh 
proyek PLN agar memenuhi persyaratan tata ruang.  
 
Bergantung pada persyaratan proyek PLN, izin 
tambahan terkait lingkungan dari instansi lainnya 
yang kemungkinan diperlukan adalah:  

• Pengambilan air tanah dalam (Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral atau kantor 
dinasnya di daerah) 

• Penyimpanan limbah B3, pengangkutan maupun 
penggunaannya (KLHK atau kantor dinasnya di 
daerah) 

• Penggunaan kawasan hutan (KLHK atau kantor 
dinasnya di daerah). 
 

K3L bertanggung jawab untuk mengurus perizinan 
yang diperlukan dari instansi lain. PLN menggunakan 
sistem manajemen terpadu berdasarkan standar 
International ISO. Pengelolaan dan pengendalian 
dokumen merupakan salah satu komponen 
terpenting dari sistem ini. 

 Dokumen persetujuan lingkungan adalah 
prasyarat untuk proyek  

 Hubungan antara dokumen kajian lingkungan dan 
pembangunan/ perizinan tidak jelas 
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Dalam semua proyek yang dikaji, proses 
penyusunan AMDAL dan UKL-UPL dan pengajuan 
izin lingkungan selalu melibatkan instansi lingkungan 
(KLHK,  dan kantor dinasnya di daerah). Semua 
proyek yang dikaji juga melibatkan koordinasi 
dengan instansi / badan lain yang bertanggung 
jawab atas persetujuan dan perizinan. Selain KLHK 
dan badan perencanaan tata ruang, pada salah satu 
proyek yang dikaji, PLN juga melakukan koordinasi 
dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.  
 
Semua proyek yang dikaji memenuhi semua 
persyaratan. Buktinya, sebagaimana tercantum 
dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL, terdapat 10 
dari 18 proyek yang dikaji. Untuk delapan proyek 
lainnya, lampiran bukti kepatuhan terhadap rencana 
tata ruang tidak diwajibkan karena status lokasinya 
sudah jelas. 

B.4 Integrasi 
pengendalian 
pencemaran 
lingkungan dalam  
standar dalam 
pengelolaan 
lingkungan dan 
pengelolaan 
limbah bahan 
berbahaya dan 
beracun  
 

 Persyaratan-persyaratan pengendalian 
pencemaran lingkunan telah tercantum secara 
jelas dalam RKL-RPL   

Pencemaran dari proyek transmisi dan distribusi 
listrik hanya terjadi selama tahap konstruksi dan 
pemeliharaan, sedangkan pencemaran dari 
pembangkit listrik terjadi terus menerus selama 
operasinya. Langkah-langkah mitigasi dan 
pengelolaan dampak lingkungan yang dirumuskan 
dalam RKL-RPL atau UKL-UPL sepadan dengan 
jenis proyek dan jenis dampaknya yang beragam 
dari satu proyek ke proyek lainnya. Untuk beberapa 
proyek, tindakan mitigasi dilakukan secara berkala 
dan untuk yang lainnya dilakukan secara terus 
menerus.  
 
Langkah-langkah pengelolaan lingkungan yang baku 
telah dicantumkan dalam RKL-RPL dan UKL-UPL 
dari seluruh proyek PLN yang dikaji. Satu dari enam 
proyek PLN yang dikaji juga mencantumkan lampiran 
yang menguraikan izin pengumpulan dan 

M Persyaratan-persyaratan pengendalian 
pencemaran lingkungan telah tercantum 
dalam RKL-RPL namun  membingungkan, 
tidak efektif dan/ atau tumpang tindih   

 Kaitan antara pengendalian pencemaran 
lingkungan dan prosedur pengelolaan lingkungan 
lainnya tidak jelas 
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pengangkutan, manifes, neraca dan lembar 
pelaporan limbah bahan berbahaya dan beracun 
(B3).  
 
RKL-RPL untuk PLTU Muara Karang (Jakarta) 
merupakan salah satu kajian desk-top yang 
dilakukan, dan menunjukkan bahwa pada PLTU 
tersebut digunakan pendekatan teknologi untuk 
pencegahan pencemarani, termasuk penggunaan 
pembakar rendah nitrogen oksida (Nox) selama 
operasi; dan menerapkan sistem enclosure untuk 
pengendalian kebisingan. Sebagai tambahan, RKL-
RPL PLTU tersebut juga mewajibkan pemantauan 
dan pelaporan beban emisi per triwulanan, melalui 
sistem pemantauan emisi terus-menerus. 
Pemantauan dan pelaporan serupa juga diperlukan 
untuk emisi dari sumber kendaraan bergerak, dan 
untuk beban pencemaran air limbah.  
 
RKL-RPL dari 12 proyek PLN yang dikaji secara 
desk study juga menunjukkan pendekatan teknologi 
untuk mengurangi emisi udara dari pembangkit 
listrik, yang mensyaratkan penggunaan de-NOx 
untuk emisi nitrogen oksida dan menggunakan 
presipator elektrostatik untuk mengurangi abu 
terbang. 
 
PLN telah menyiapkan prosedur operasi standar 
untuk pengelolaan limbah, termasuk limbah B3 
seperti Sulfur hexafluorida (SF6), polychlorinated 
biphenyls (PCB), dan minyak trafo. Prosedur 
tersebut meliputi identifikasi, pengumpulan, 
penampungan/ penyimpanan, dan pengangkutan 
limbah B3 dan limbah non-B3.  
 
Salah satu proyek PLN yang dikunjungi di lapangan 
dan tiga proyek PLN yang dikaji secara desk study 
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menunjukkan penggunaan prosedur operasi standar 
PLN. Selain pengelolaan limbah, PLN juga 
menggunakan teknologi yang ramah lingkungan 
termasuk pengurangan secara bertahap penggunaan 
bahan yang mengandung PCB di instalasi yang baru 
sejak tahun 1998.   
 

B.5 Menggunakan 
keahlian secara 
konsisten dalam 
melakukan kajian 
lingkungan 

 Tim ahli yang sesuai selalu digunakan untuk 
memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam 
melakukan kajian masing-masing  proyek  

Di Indonesia, pemrakarsa proyek bertanggung jawab 
dalam penyusunan  AMDAL atau UKL-UPL. 
Pemrakarsa proyek dapat melakukan hal ini sendiri 
atau menggunakan jasa tenaga ahli perusahaan 
konsultan terakreditasi dengan konsultan yang 
bersertifikat.  
 
Karena kapasitas staf PLN yang terbatas, maka 
pada umumnya PLN menggunakan jasa konsultan 
individu maupun perusahaan yang telah terakreditasi 
dalam penyusunan AMDAL dan UKL-UPL untuk 
proyek-proyeknya.  
Keterlibatan Divisi K3L dalam mempekerjakan 
konsultan lingkungan hanya dalam penyusunan 
TOR; Proses selanjutnya dilakukan oleh Divisi 
Pengadaan. 
 
PLN, dengan dukungan dari sekelompok tim ahli 
yang terakreditasi, manjadi pimpinan dalam 
penyusunan AMDAL / UKL-UPL hanya untuk satu 
dari enam  proyek PLN yang dikunjungi dalam kajian 
ini.18 Untuk proyek lainnya yang dikaji, penyusunan 
AMDAL / UKL-UPL dilakukan konsultan swasta dan 
BUMN yang telah terakreditasi atau konsultan dari 
perguruan tinggi. 
 
Keahlian eksternal tidak selalu tersedia terkait 
dengan  persyaratan upaya perlindungan/ 

M Tim ahli yang digunakan tidak konsisten dari 
satu proyek ke proyek lainnya sehingga 
kualitas dokumen dan kajian yang dihasilkan 
pun berbeda-beda 

 Tim ahli untuk melakukan kajian dan melakukan 
tinjauan terhadap kajian dampak lingkungan 
seringkali tidak tersedia atau tidak digunakan 

                                                
18 Pembangunan SUTT (HVTL) 150 kV Incomer Kadipaten dan GI (Substation) 150 kV Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat 
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pengelolaan lingkungan PLN atau yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Beberapa konsultan individu dan 
perusahaan konsultan memenuhi syarat, sementara 
yang lain tidak memiliki kompetensi. Karena 
variabilitas yang tinggi dalam kompetensi konsultan, 
maka kualitas AMDAL / UKL-UPL yang dihasilkan 
juga bervariasi, tergantung pada kualifikasi dan 
pengalaman konsultan tersebut. Data hingga bulan 
Desember 2014 menunjukkan bahwa terdapat 936 
konsultan AMDAL bersertifikat di Indonesia; sekitar 
40 persen diantaranya berada di Jakarta dan Jawa 
Barat. 
 
Dikarenakan keterbatasan jumlah konsultan individu 
dan perusahaan konsultan yang terakreditasi yang 
beroperasi di luar Pulau Jawa, 19 maka beberapa 
proyek PLN di daerah menggunakan tim ahli dari 
perguruan tinggi setempat dalam penyusunan 
AMDAL / UKL-UPL.  
Untuk keenam proyek PLN yang dikunjungi sebagai 
bahan kajian ini, PLN menggunakan dua perusahaan 
konsultan AMDAL swasta dan tim AMDAL dari 
perguruan tinggi setempat. Staf PLN tidak turut serta 
dalam penyusunan AMDAL untuk proyek tersebut.  

B.6 Kajian Risiko 
(Risk 
Assessment) 
 

 Kajian risiko dilakukan secara rutin untuk semua 
proyek dan kajian dilakukan sebanding dengan 
potensi risiko  

Sebagai bagian dari sistem pengawasan dan 
pengendalian internal, PLN telah membentuk 
kebijakan manajemen risiko20 untuk meminimalkan 
potensi kerugian. PLN juga telah membentuk  Divisi 
Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk 
memastikan bahwa risiko dikelola dengan benar, 
berkesinambungan, komprehensif, dan mengurangi 
semua risiko yang dapat diidentifikasi, termasuk 
risiko lingkungan. Tidak ada informasi yang tersedia 
mengenai hubungan kebijakan manajemen risiko 

M Penilaian dilakukan secara rutin untuk semua 
proyek 

 Kajian lingkungan dan sosial hanya dilakukan 
untuk proyek-proyek yang memiliki dampak 
penting yang negatif 
 

                                                
19 TA-7566 REG: Strengthening and Use of Country Safeguard Systems (Maret, 2015) 
20  Laporan Keberlanjutan PLN (2016). 
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PLN dengan upaya perlindungan/pengelolaan 
lingkungan. Hidup yang dilakukan PLN. 
 
AMDAL / UKL-UPL dari semua proyek PLN yang 
dikunjungi, hanya terdapat satu proyek dimana risiko 
spesifik yang terkait dengan medan elektromagnetik 
dan efek korona disebutkan cara-cara pengelolaan 
risikonya. Kajian risiko untuk proyek –proyek 
pembangkit listrik dan  transmisi listrik tidak 
dilakukan, terkecuali untuk satu studi kasus dimana 
kajian pembangkit listrik digabungkan dengan 
saluran transmisi listrik. 

B.7 Hirarki Mitigasi 
Risiko 
 

 Mitigasi risiko dengan cara ‘penghindaran’ 
(avoidance)  (misalnya menghindari area yang 
sensitif dari sisis lingkungan dan masyarakat, 
daerah masyarakat adat, pemukiman kembali) 
dilakukan jika memungkinkan, bersamaan 
dengan mitigasi semua dampak lainnya secara 
proaktif. 

Pada tahap penapisan proyek, tindakan-tindakan 
untuk menghindari atau mengurangi dampak, 
terutama pada area yang sensitif terhadap 
lingkungan dan wilayah masyarakat adat dan pada 
proyek yang melibatkan pemukiman kembali, bila 
memungkinkan akan dilakukan. PLN sering kali 
menggeser jalur transmisi listrik untuk menghindari 
dampak. Begitu pula pada tahap studi kelayakan, 
penentuan tapak pembangkit listrik direncanakan 
untuk sedapat mungkin menghindari area sensitif.  
 
Pada salah satu proyek jaringan transmisi, dari 12 
proyek yang dikaji (desk-top), dilakukan pergeseran 
terhadap jaringan transmisi listrik untuk menghindari 
terjadinya dampak buruk. Pada proyek lainnya, 
saluran transmisi telah dirancang untuk menghindari 
terjadinya pemukiman kembali kawasan, kawasan 
pariwisata, tempat perlindungan alam, warisan 
budaya, bangunan bersejarah, dan statiun pompa 
bensin umum.21  Pada salah satu proyek PLTU 
bahkan dibangun jalan akses ke area proyek yang 

M Mitigasi risiko dilaksanakan dengan cara 
proaktif  

 Dampak diatasi bilamana telah terjadi pada tahap 
konstruksi proyek berlangsung 

                                                
21 AMDAL Transmisi Udara Tegangan Tinggi 70 kV Nonohonis – Kefamenanu 
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terpisah dari jalan umum untuk mengurangi 
terjadinya kemacetan lalu lintas. 22 

B.8 Melaksanakan 
Konsultasi Publik 
secara Lebih 
Bermakna 
 
 
 

 Konsultasi Publik memenuhi semua persyaratan, 
termasuk keterlibatan semua kategori pemangku 
kepentingan, termasuk warga yang termasuk 
kategori ‘rentan’ (misalnya kelompok perempuan, 
masyarakat adat, orang miskin, dan lain-lain)  

Pada tahap ‘Pengumuman Proyek/Studi AMDAL’ 
dan tahap ‘Konsultasi Publik’ yang merupakan 
bagian dari proses AMDAL, PLN membuat 
pengumuman publik melalui surat kabar lokal, siaran 
radio / TV, dan dengan memasang pengumuman di 
kantor pemerintah, mengundang masyarakat untuk 
menanggapi dan menyampaikan saran, pendapat, 
tanggapan, atau (keberatan sebuah proyek. Namun 
tidak ada bukti bahwa orang merespons dan 
mengirimkan komentar mereka Pengumuman publik 
semacam itu bukanlah cara yang efektif untuk 
mengumpulkan komentar dan mendapatkan 
masukan dari masyarakat Komentar tertulis jarang 
diterima, terutama dalam masyarakat pedesaan dan 
mereka yang tinggal di pinggir kota  dimana orang 
tidak begitu terbiasa melakukan komunikasi secara 
tertulis dan lebih menyukai interaksi secara lisan dan 
tatap muka. Bentuk konsultasi publik lainnya telah 
didokumentasikan dengan baik dan dilampirkan 
sebagai bagian dokumentasi AMDAL / UKL-UPL. 
 
Tokoh masyarakat, Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK), dan LSM setempat berpartisipasi 
dalam Konsultasi Publik yang merupakan tahap 
pelingkupan untuk penyusunan KA-ANDAL dan turut 
serta dalam sidang  penilaian ANDAL dan RKL-RPL. 
Konsultasi semacam itu didukung dengan kuesioner 
yang memungkinkan orang menanggapi secara lisan 
maupun tulisan selama konsultasi dan hal ini 
didokumentasikan dengan baik. Semua saran, 
pendapat dan tanggapan dicatat dan PLN 
memeriksa dan memverifikasi hal-hal tersebut. 
Bergantung pada pentingnya dan keabsahan 

 Konsultasi Publik dilaksanakan  selama 
pelaksanaan proyek (konstruksi dan operasi) 

 Konsultasi publik hanya dilakukan sebatas 
proforma (memenuhi persyaratan). 
 
 

                                                
22 AMDAL PLTMG Minahasa Peaker (150 MW) 
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masalah yang diajukan, partisipasi publik dapat 
menyebabkan dokumen AMDAL dan UKL-UPL 
direvisi. 
 
Semua 18 proyek yang dikaji telah melakukan 
konsultasi publik formal dengan berbagai tingkat 
keterlibatan masyarakat yang termasuk kategori 
kelompok rentan. Untuk semua proyek yang dinilai, 
konsultasi publik telah terdokumentasi dengan baik 
dan notulen dari hasil konsultasi ditampilkan dalam  
dokumen AMDAL atau UKL-UPL. 
 
Proyek yang dikaji menunjukkan bahwa ketika PLN 
mengadakan konsultasi publik tingkat partisipasi 
publik dalam konsultasi tersebut berada dibawah 
tingkat yang layak diterima namun semua hasil 
konsultasi publik didokumentasikan dengan baik. 
Tujuh dari 18 proyek yang dikaji membutuhkan 
AMDAL dan oleh karenanya konsultasi publik telah 
dilaksanakan. Risalah rapat dan daftar hadir dalam 
acara ini menunjukkan bahwa perempuan telah 
terwakili jika mereka juga merangkap sebagai kepala 
keluarga. Untuk dua proyek tersebut, hanya sedikit 
perempuan yang terlibat sebagai perwakilan aktif 
dalam konsultasi publik dan tidak ada bukti 
keterlibatan perempuan dan / atau kelompok rentan 
yang memadai dalam konsultasi yang lain. Peserta 
yang hadir dalam konsultasi public untuk proyek PLN 
yang dikaji sebagaian besar adalah staf dari dinas 
lingkungan kabupaten atau provinsi, Angkatan Darat, 
Polisi dan instansi teknis, pemimpin lokal, dan 
kadang-kadang LSM. Orang-orang yang terkena 
dampak tidak selalu terlibat langsung tapi sering 
diwakili oleh pemimpin setempat. Dalam konsultasi 
publik untuk tujuh proyek AMDAL ini, tidak ada 
perhatian khusus yang dilaksanakan untuk 
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memastikan bahwa perempuan dan kelompok rentan 
terwakili dengan baik dalam konsultasi publik. 
 
Sebelas proyek PLN yang dikaji membutuhkan UKL-
UPL, dimana informasi tentang proyek 
disebarluaskan bersamaan dengan proses 
pengadaan lahan untuk proyek tersebut. Penyebaran 
informasi yang dilakukan PLN tersebut tidak setara 
dengan konsultasi publik. 

B.9 Mekanisme 
Penanganan 
Keluhan 
Masyararakat 
(Grievance 
Redress 
Mechanism) 

 Menerapkan suatu  proses yang sistematis untuk 
menerima, mengevaluasi dan menangani 
kekhawatiran, keluhan (grievance)  keluhan 
masyarakat yang terkena dampak akibat  proyek.  

Tidak ada mekanisme penanganan keluhan 
masyarakat terkait upaya perlindungan/pengelolaan 
lingkungan untuk 18 proyek PLN yang dikaji. 
 
Keluhan masyarakat terkait dengan aspek apapun 
yang timbul dari sebuah proyek ditangani melalui 
proses negosiasi. Karyawan PLN yang terkait dan 
mwakili tingkat administratif apapun dapat dilibatkan 
dalam upaya penyelesaian keluhan tersebut. PLN 
menanggung semua biaya pengaduan orang-orang 
yang terkena dampak tersebut, sedangkan mereka 
yang mengadu tidak menanggung biaya apapun. 
Keluhan yang diajukan oleh masyarakat adat 
mengikuti mekanisme yang berlaku di  masyarakat 
adat tersebut, jika ada, atau mekanisme yang 
diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan 
permintaan masyarakat setempat. Orang-orang yang 
terkena dampak dapat membawa keluhan mereka 
kepada kepala desa dan / atau ketua adat yang 
membawa keluhan tersebut ke kantor PLN. PLN 
menjalankan mekanisme ini di seluruh proyeknya, 
namun tidak menyimpan catatan-catatan tentang  
keluhan yang diterima dan bagaimana caranya 
keluhan tersebut diselesaikan di masing-masing unit 
perusahaan.   
 
PLN memiliki sistem pengelolaan keluhan yang 
dapat diakses (i) melalui call center 123 oleh 

M Menerapkan suatu proses penanganan keluhan 
dengan fungsi yang memadai  untuk menerima, 
mengevaluasi dan menangani masalah dan  
keluhan, orang-orang yang terkena dampak 
akibat  proyek. 

W Tidak ada mekanisme penanganan keluhan 
masyarakat  
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siapapun dan di manapun di Indonesia melalui situs 
web perusahaan, email, telepon, atau media sosial; 
(ii) secara online dengan menggunakan aplikasi 
penyelesaian keluhan terpadu; dan (iii) melalui 
layanan pelanggan. Fasilitas ini tersedia bagi orang-
orang yang terkena dampak untuk melaporkan setiap 
kejadian atau keluhan tentang operasi/pelayanan 
PLN, namun belum secara khusus atau efektif 
digunakan untuk menyampaikan keluhan terkait 
masalah lingkungan.  
 
Penanganan masalah lingkungan dan keluhan diatur 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Orang-orang yang terkena dampak dapat 
menggunakan mekanisme penanganan keluhan 
yang disediakan oleh KLHK dan kantor dinas 
lingkungan di daerah, yang bertanggung jawab atas 
kepatuhan terhadap lingkungan dan penegakan 
hukum untuk semua proyek. Ketika KLHK atau salah 
satu kantor dinasnya di daerah menerima keluhan 
lingkungan maka kantor yang menerima keluhan 
tersebut memeriksa dan menyelesaikannya atau 
meneruskan keluhannya ke instansi yang terkait. 
Ketika kantor PLN menerima pemberitahuan atau 
peringatan dari KLHK atau salah satu kantor di 
daerahnya, kantor dinas yang bersangkutan 
seharusnya segera bertindak. Prosedur mekanisme 
penanganan keluhan yang ditetapkan KLHK 
mewajibkan pihak berwenang setempat untuk 
mendokumentasikan agar pengaduan tersebut 
diidentifikasi, dicatat, dikelola dan diselesaikan.  

B.10 Kawasan lindung 
dan konservasi 
keanekaragaman 
hayati 

 Mematuhi praktik-praktik kajian lingkungan yang 
berlaku di Indonesia dan dunia internasional 
(antara lain persyaratan yang tercantum dalam 
SPS ADB)  

Mencegah atau menghindari dampak pada habitat 
yang termasuk kategori ‘kritis’ diantisipasi dari tahap 
penapisan AMDAL / UKL-UPL, dengan cara  
mengevaluasi kesesuaian lokasi suatu rencana 
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 Mematuhi peraturan pemerintah pusat dan 
peraturan pemerintah daerah tentang kajian 
lingkungan 

kegiatan/proyek dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) yang berlaku di daerah tersebut. 
Lokasi rencana kegiatan/proyek juga harus sesuai 
dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin 
Baru (PIPPIB).23 Rencana kegiatan/proyek tidak 
diperbolehkan berada di daerah yang pemberian 
izinya ditanguhkan yaitu di area yang termasuk 
dalam PIPPIB,  kecuali untuk kasus-kasus tertentu 
dan dengan persyaratan yang sangat ketat. 
 
Tiga dari 18 proyek PLN yang dikaji memiliki dampak 
terhadap keanekaragaman hayati. Salah satu proyek 
saluran transmisi melintasi wilayah laut dan terkait 
isu keanekaragaman hayati. Informasi rona awal di 
UKL-UPL mengenai komponen biologis, kekayaan 
spesies, kelimpahan, keanekaragaman hayati dan 
indeks nilai, dan nilai dominasi terutama untuk biologi 
perairan / kelautan, cukup luas dan melengkapi 
penilaian dampak keanekaragaman hayati di UKL-
UPL ini.  
 
Proyek saluran transmisi lainnya melintasi kawasan 
hutan, dan oleh karenanya kajian keanekaragaman 
hayati dilakukan. Dalam dokumen AMDAL untuk 
proyek ini dibahas indek keanekaragaman hayati 
dengan menggunakan Red List yang dipublikasikan 
oleh organisasi konservasi internasional IUCN untuk 
mengidentifikasi spesies flora dan fauna yang 
terancam punah.  
 
Dalam dokumen AMDAL proyek PLTA,  dampak 
terhadap keanekaragaman hayati, identifikasi 
spesies yang terancam punah dan kerentanannya 
dengan mengacu pada Konvensi Perdagangan 

W Tidak ada atau sedikit pertimbangan tentang 

keanekaragaman hayati dalam kajian 

lingkungan 

                                                
23 Sesuai dengan Inpres No. 10 Tahun 2011 tentang Peta Indikatif Penundaan Penerbitan Izin Baru dan Penyempurnaan Pengelolaan Hutan Primer dan Gambut 

atau revisinya serta penerbitan peraturan baru.”.  
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Spesies Liar dan Flora Liar yang Terancam Punah 
(CITES) juga dilakukan. 
 
Proyek listrik menimbulkan tantangan khusus yang 
memberi dampak pada keanekaragaman hayati. 
PLN sangat membutuhkan panduan teknis yang 
spesifik mengenai penentuan tapak rencana 
kegiatan/proyek, terutama yang terletak di hutan 
lindung termasuk hutan bakau. 
 

B.11 Penapisan  
 

 Proses penapisan lingkungan yang komprehensif 
dilakukan dengan mengikutsertakan banyak 
faktor, kunjungan lapangan, konsultasi dan peer 
review  

Penapisan lingkungan dilakukan untuk setiap proyek 
PLN. PLN sebagai pihak pemrakarsa proyek 
membahas jenis kajian lingkungan yang disyaratkan 
dengan badan lingkungan hidup (BLH) setempat. 
Berdasarkan hasil konsultasi tersebut, maka BLH 
akan menentukan jenis dokumen lingkungan yang 
wajib dilengkapi untuk proyek tersebut. 
 
Seluruh proyek (18) PLN yang dikaji telalu melalui 
proses penapisan dengan mengikuti peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Tujuh proyek 
yang skala kegiatannya melampaui kriteria 
penapisan wajib AMDAL dan oleh karenanya wajib 
dilengkapi AMDAL. Proyek lainnya cukup dilengkapi 
dengan UKL-UPL karena skala kegiatannya tidak 
melampaui kriteria penapisan tersebut. Kesesuaian 
lokasi proyek dengan RTRW adalah faktor penentu 
yang paling penting. Hal ini merupakan langkah 
pertama dalam proses penapisan untuk setiap 
proyek dan hasil penapisan ini wajib disertakan 
sebagai lampiran AMDAL atau UKL-UPL.  

M Berkonsultasi dengan Badan Lingkungan 
Hidup di daerah dalam hal mendapatkan 
keputusan dari hasil penapisan lingkungan  

 Keputusan hasil penapisan hanya bersifat  
formalitas dan hanya didasarkan pada  informasi 
setempat  atau hasil konsultasi yang terbatas 

B.12 Pelingkupan  Pelingkupan dan penyusunan dokumen  KA-
ANDAL dilakukan berdasarkan analisis 
pendahuluan, konsultasi publik dan peer review. .  

Keseluruhan 18 proyek yang dikaji telalu melalui 
proses pelingkupan. Tujuh proyek yang wajib 
AMDAL diharuskan untuk melaksanakan proses 
pelingkupan, sedangkan 11 proyek lainnya yang 
wajib UKL-UPL tidak diwajibkan untuk melakukan 

M Pelingkupan dan penyusunan  dokumen KA-
ANDAL dilakukan hanya untuk memenuhi 
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peraturan perundang-undangan dan prosedur 
yang berlaku  

proses pelingkupan. PLN melakukan peer review 
tentang isi  dokumen pelingkupan (KA-ANDAL) untuk 
memastikan bahwa kualitas dan persyaratan lainnya 
telah terpenuhi. 

 Pelingkupan dan penyusunan dokumen  KA-ANDAL 
hanya untuk memenuhi kelengkapan  administrasi 
saja. 
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C. Keluaran / Hasil  

C.1 Isi laporan kajian 
lingkungan  

 Struktur komprehensif yang disediakan 
berdasarkan praktik terbaik internasional, 
disesuaikan dengan kondisi setempat dan sangat 
sensitif terhadap pelingkupan 

Berdasarkan 18 proyek PLN yang dikaji, isi dan 
struktur dari tujuh dokumen AMDAL dan lima 
dokumen UKL-UPL memenuhi ketentuan yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Keenam dokumen UKL-UPL lainnya 
tidak sesuai isinya dengan ketentuan yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

M Isi laporan kajian lingkungan  bervariasi 
berdasarkan hasil dari proses pelingkupan 

 Isi laporan sangat mengikuti struktur yang telah 
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan 
yang berlaku  

C.2 Kualitas 
Analisis/Kajian 
Lingkungan24 

 Besaran dan tingkat pentingnya  dampak utama 
dinilai dengan menggunakan metode kuantitatif 
maupun  kualitatif 

Dari 18 proyek yang dikaji, empat laporan AMDAL 
dan tiga dokumen  UKL-UPL memuat kajian tentang 
besaran dan tingkat kepentingan dampak secara 
memadai dengan menggunakan  
metode kuantitatif dan kualitatif. Walaupun demikian, 
kedalaman kajian untuk tiga dokumen AMDAL dan 
delapan dokumen UKL-UPL untuk proyek-proyek PLN 
lainnya yang dikaji ternyata tidak sepadan dengan 
tingkat dampak potensial dari masing-masing proyek. 
 
Selain metode standar yang dipersyaratkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka 
dalam salah satu dokumen AMDAL digunakan kajian 
dampak lingkungan secara kuantitatif dengan 
menggunakan pemodelan matematis dan perhitungan 
statistik. 
 
Kajian dampak lingkungan yang ditemukan dalam 10 
dokumen lingkungan yang dikaji umumnya cukup 
komprehensif dan mencakup sebagian besar dampak 
potensial.  

M Beberapa analisis dampak dilakukan secara 
kuantitatif dan dikaitkan dengan  dengan kondisi 
rona awal lingkungan 

 Informasi tentang rona awal lingkungan  tidak 
terfokus dan memiliki  informasi yang tidak relevan 
serta  analisis yang dilakukan sangat terbatas 
information and very limited analysis 

                                                
24 Kedalaman analisis adalah satu dari empat kriteria dimana kualitas document  yang terkait dengan  kajian dampak lingkungan harus dievaluasi. Kriteria lainnya 

adalah: 1) konsistensi; 2) kepatuhan (wajib); dan 3) relevansi (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  No. 08/2013 tentang Tata Cara Penilaian  dan Pemeriksaan 
Dokumen Lingkungan Hidup dan Penerbitan Izin Lingkungan). 
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C.3 Pertimbangan 
tentang alternatif 
kegiatan/ proyek 

 Pengkajian alternatif termasuk alternatif 'tidak ada 
proyek'. 

PLN menilai alternatif berdasarkan mana yang 
memberikan keuntungan tertinggi baik secara 
finansial dan non- finansial, dan pada saat bersamaan 
memiliki risiko proyek yang terendah. Salah satu 
kriteria non-finansial adalah kelayakan lingkungan.  
 
Bila proyek PLN akan berdampak pada lingkungan, 
alternatif yang dapat dipertimbangkan, antara lain 
lokasi, penggunaan mesin produksi, kapasitas 
produksi, spesifikasi teknis, fasilitas, tata letak 
bangunan, waktu dan lamanya operasi. Lokasi 
alternatif terutama dipertimbangkan dalam kasus 
penentukan tapak pembangkit tenaga listrik dan 
penyelarasan jalur transmisi listrik. Jalur transmisi 
tidak selalu dalam garis lurus, namun dapat dibuat 
berkelok-kelok untuk menghindari dampak pada area 
yang sensitif terhadap lingkungan dan / atau sosial.  
 
Pada salah satu dokumen AMDAL yang dikaji, PLN 
mempertimbangkan suatu rencana kegiatan dengan 
alternatif berupa ‘tanpa rencana kegiatan.’ Dari 18 
proyek yang dikaji terdapat satu proyek saluran 
transmisi listrik yang  mempertimbangkan dua 
alternatif: 

• Opsi atau Alternatif 1: Perluasan jaringan tegangan 
menengah dengan bersumber dari sub-stasiun yang 
ada – kajian tanpa proyek. 

• Pengembangan sub-stasiun baru dengan kapasitas 
serupa – kajian dengan proyek.  

M Alternatif proyek muncul dan dipertimbangkan 
dalam kajian 

 Kajian AMDAL hanya mempertimbangkan satu 
alternatif 

C.4 Rencana 
pengelolaan 
lingkungan yang 
operasional 
 
 

 RKL-RPL mencakup rencana pengelolaan dan 
mantauan lingkungan yang spesifik  berdasarkan 
potensi dampak utama/penting yang diidentifikasi  
dalam AMDAL 

Dari 18 proyek yang dikaji, RKL-RPL dari tujuh proyek 
telah sesuai dengan rencana pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan yang didasarkan pada 
potensi dampak utama/penting yang diidentifikasi 
dalam AMDAL. Matrik RKL-RPL untuk keenam proyek 
PLN yang dikaji mengikuti format yang ditentukan dan 

 Operasional dan efektivitas RKL-RPL adalah  
sedang 
 



41 

 

41 

 

No. Komponen/ Sub 
Komponen  

W/M/S  Parameter Kualitatif 

 

Hasil Kajian  

W RKL-RPL bersifat umum, kurang substansial dan  
nilai operasionalnya terbatas bagi pengambil 
keputusan 

isinya sudah memadai. RKL-RPL untuk proyek 
ketujuh disyaratkan berdasarkan peraturan yang 
berlaku sebelum tahun 2012, dan oleh sebab itu tidak 
terdapat matrik dan hal-hal lainnya yang disyaratkan 
sejak diberlakukannya peraturan AMDAL tahun 2012. 
Sebelas proyek yang dinilai memerlukan UKL-UPL 
dimana upaya pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan terdapat dalam satu dokumen yang sama.  

C.5 Metode untuk 
melakukan kajian 
terhadap isi dan 
substansi 
laporan/dokumen 
lingkungan yang 
diserahkan ke 
instansi 
pemerintah 

 Kajian secara rinci terhadap dampak suatu proyek  
termasuk telaahan peer review dan  kunjungan 
lapangan oleh para ahli  lingkungan 
 

PLN memiliki Insinyur Lingkungan yang ditugaskan ke 
Sub-bagian Lingkungan K3L di Kantor Pusat dan UIP 
di tingkat daerah / proyek. Staf UIP melakukan kajian 
terhadap dokumen AMDAL / UKL-UPL terlebih dahulu 
dan kemudian hasilnya diserahkan kepada staf K3L 
untuk ditinjau lebih lanjut. Kajian yang dilakukan PLN 
terhadap dokumen-dokumen AMDAL dan UKL-UPL 
difokuskan pada hal-hal yang bersifat teknis; Staf 
upaya perlindungan/ pengelolaan lingkungan dapat 
merekomendasikan perubahan pada tapak dan / atau 
rancangan proyek. 
KLHK telah menyusun daftar uji untuk mengkaji 
dokumen-dokument AMDAL dan UKL-UPL namun 
staf PLN tidak memanfaatkan daftar uji ini secara 
maksimal. Berdasarkan wawancara, staf K3L 
mengemukakan bahwa kajian internal PLN terhadap 
dokumen-dokumen tersebut dilakukan tanpa 
bimbingan dan hanya mengandalkan pengetahuan 
dan keterampilan individu masing-masing. 
 
Tidak ada informasi yang tersedia mengenai 
bagaimana PLN melakukan kajian terhadap 
dokumen-dokumen AMDAL dan UKL-UPL dari 18 
proyek yang dikaji, kecuali untuk satu proyek 
pembangkit tenaga listrik. Laporan pelingkupan (KA-
ANDAL) untuk proyek tersebut menunjukkan bahwa 
tinjauan oleh Divisi K3L difokuskan pada persyaratan 
administratif dan ketentuan yang tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.    

 Personil yang melakukan kajian  terlibat dalam 
diskusi yang berarti dalam hal-hal yang bersifat  
teknis dan dapat  merekomendasikan perubahan 
pada tapak dan / atau rancangan proyek. 
 

W Personil melakukan kajian terhadap hal-hal yang 
sifatnya adminstrasi dibandingkan dengan  
mendiskusikan masalah lingkungan dan sosial 
yang sifatnya substantif 
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C.6 Pengaturan 
akses terhadap 
dokumen 
lingkungan 
dan laporan 
pemantauan 
lingkungan 
 
 

 Transparansi penuh dalam hal menyediakan 
akses informasi yang  dapat diakses dalam 
bahasa setempat dan pada saat sebelum 
dilakukan sebelum laporan kajian lingkungan r 
dan laporan pemantauan lingkungan difinalkan  

KLHK dan kantor dinas lingkungan hidup di daerah 
bertanggung jawab untuk menyediakan akses 
terhadap dokumen-dokumen  AMDAL dan UKL-UPL 
yang telah disetujui. Beberapa dokumen AMDAL atau 
UKL-UPL untuk proyek PLN dapat ditemukan di situs 
KLHK dan dokumen juga dapat diakses berdasarkan 
permintaan. Tidak ada ketentuan  hukum yang 
mewajibkan PLN untuk menyediakan dokumen 
AMDAL dan UKL-UPL dan laporan pemantauan 
lingkungan kepada publik. Dalam prakteknya, PLN 
secara sukarela menyediakan akses ke  laporan 
AMDAL dan UKL-UPL tentang beberapa proyek di 
situs PLN. Namun, tidak ada bukti bahwa laporan 
pemantauan lingkungan juga turut diungkapkan ke 
publik. 
 
Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, maka PLN, sebagai pemrakarsa proyek wajib 
melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan (RKL-RPL) kepada isntansi  
lingkungan setiap enam bulan sekali.  
Namun, tidak terdapat ketentuan hukum yang 
mewajibkan masing-masing proyek untuk 
menyediakan laporan pelaksanaan RKL-RPL tersebut 
Walaupun demikian KLHK dan kantor dinas 
lingkungan hidup di daerah diwajibkan untuk 
mengungkapkan laporan pelaksanaan RKL-RPL 
tersebut25.  
 
PLN belum  pernah membuat peraturan secara  
sistematis untuk menyediakan akses/ 
mengungkapkan dokumen-dokumen  AMDAL / UKL-
UPL dan laporan pemantauan lingkungan di 18 

M Laporan ditempatkan di tempat umum dan 
dipublikasikan di koran lokal (atau media 
lainnya) 

 Tidak ada pengaturan khusus untuk mendapatkan 
akses terhadap informasi 

                                                
25 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 06/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik.  
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proyek PLN yang dikaji. Namun, dokumen tentang  
dua proyek sudah tersedia online dan bisa diunduh 
oleh publik.  
 

C.7 Pelaksanaan 
ketentuan 
pemantauan 
dampak i proyek 

 Diterapkan sebagai prosedur formal berdasarkan 
laporan RKL-RPL yang dilakukan secara teratur  

Sebagai pemrakarsa proyek, PLN bertanggung jawab 
untuk memantau pelaksanaan RKL-RPL setiap enam 
bulan sekali. KLHK dan kantor dinas lingkungan di 
daerah bertanggung jawab untuk mengawasi 
pelaksanaan pemantauan lingkungan.  
 
Parameter pemantauan meliputi: data dari waktu ke 
waktu yang terdiri dari pengukuran kualitas udara, 
kualitas air, dan tingkat kebisingan; evaluasi 
kecenderungan data sosial, ekonomi dan budaya; 
evaluasi tingkat kritis; dan evaluasi 
kepatuhan/penaatan. Laporan pemantauan 
disyaratkan untuk menentukan tindakan perbaikan 
dan / atau persyaratan baru yang diperlukan. 
Dokumen lingkungan dapat diubah atau diperbaharui 
jika terjadi perubahan besar.  
 
Pemantauan dampak lingkungan akibat proyek telah 
dilakukan di empat proyek PLN yang dikaji yaitu tiga 
proyek saluran transmisi dan satu proyek pembangkit 
tenaga listrik. Untuk 14 proyek lainnya yang dikaji, 13 
proyek baru saja menyelesaikan dokumen AMDAL / 
UKL-UPL dan belum melaksankan pemantauan 
lingkungan maupun memiliki data pemantauan 
lingkungan. Selain parameter pemantauan standar, 
tiga proyek jalur transmisi yang dikaji juga melakukan 
pemantauan medan magnet listrik dan risiko 
kebakaran. 
 
Hasil pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh 
empat dari 18 proyek yang dikaji telah dievaluasi 
untuk menentukan tingkat evaluasi kritis dan 
kepatuhannya terhadap semua persyaratan yang 

M RKL-RPL adalah dokumen yang digunakan 
pada tahap operasi, dan dapat direvisi  selama 
umur  proyek 

 RKL-RPL tidak digunakan atau digunakan 
sebagai rujukan  setelah ditinjau dan 
mendapatkan persetujuan  
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Hasil Kajian  

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, 
terutama yang berkaitan dengan standar kualitas 
lingkungan. Laporan pemantauan meliputi analisis 
sampel  yang dilakukan oleh laboratorium yang 
dikreditasi oleh Komite Kreditasi nasional (KAN). 
 

C.8 Audit Lingkungan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Audit Lingkungan dilaksanakan secara teratur  Proyek dan kegiatan berisiko tinggi serta diduga 
melakukan pelanggaran lingkungan dapat diwajibkan 
untuk melakukan audit lingkungan. 
 
Tidak satupun dari 18 proyek yang dikaji harus 
melakukan audit lingkungan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sistem 
manajemen terpadu PLN (lihat sub-komponen B.3), 
yang mencakup ISO 14001 tentang sistem 
manajemen  lingkungan, mewajibkan Kantor Wilayah 
untuk melakukan audit operasi pembangkit tenaga 
listrik secara teratur. Pembangkit listrik PLN juga 
berpartisipasi dalam PROPER (lihat sub-komponen 
A.9) yang diadakan KLHK, yang mewajibkan penilaian 
dilakukan secara mandiri dan pelaporan berdasarkan 
audit internal dan eksternal. 

M 
Audit lingkungan dilaksanakan berdasarkan 
ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan 
perundang-undangan  

 Audit lingkungan tidak dilakukan  

 


