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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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I. LATAR BELAKANG  

1. Berdasarkan Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (2009) (SPS), ADB dapat 
menyetujui permintaan peminjam untuk menggunakan Sistem Upaya Perlindungan Negara 
(CSS) dalam proyek yang didanai ADB hanya jika: (i) CSS setara dengan tujuan, cakupan, 
pemicu, dan prinsip SPS; dan (ii) peminjam memiliki kapasitas dan pengalaman yang diperlukan 
untuk menerapkan CSS-nya sendiri.1   
 
2. Indonesia telah membuat kemajuan yang baik dalam memperbaiki sistem perlindungan 
lingkungan dan sosialnya agar sesuai dengan standar dan praktik internasional yang baik. 
Kerangka kebijakan dan hukum Indonesia untuk pengamanan dianggap luas. Sehubungan 
dengan kemajuan yang dicapai, Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) meminta ADB untuk secara formal mempertimbangkan 
penggunaan CSS Indonesia untuk lingkungan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela 
dalam proyek dan program masa depan yang dibiayai oleh ADB. Setelah Review Pengamanan 
Negara selesai pada tahun 2015, pemerintah Indonesia dan ADB telah sepakat untuk melakukan 
penilaian rinci tentang kesesuaian CSS untuk PLN di tingkat instansi untuk penerapan upaya 
perlindungan lingkungan dan pemukiman tidak dengan sukarela di proyek-proyek yang didanai 
ADB di masa depan. 
 
3. Laporan ini menyajikan temuan dari penilaian kesetaraan dan akseptabilitas yang disertai 
rekomendasi, jika diperlukan, untuk penggunaan sistem pelestarian negara (CSS) untuk 
mencapai kesetaraan penuh dengan tujuan, ruang lingkup dan pemicu, dan prinsip kebijakan 
SPS ADB . 
  
A. Latar Belakang 

4. PLN adalah perusahaan negara di Indonesia yang didirikan pada tahun 1945 dengan 
mandat untuk memasok listrik ke seluruh indonesia. PLN memainkan peran strategis dalam 
pembangunan ekonomi nasional melalui bisnis intinya memproduksi, mentransmisikan dan 
mendistribusikan listrik ke seluruh Indonesia2. Selama 50 tahun terakhir, Asian Development 
Bank (ADB) telah membiayai 23 proyek senilai 3,91 miliar US Dolar di sektor energi Indonesia.  

 
5. PLN telah mengembangkan sistem pengamanan lingkungan dan sosial sesuai dengan 
undang2 dari pemerintah Indonesia, regulasi2 penunjang dan standar interanational untuk 
mengatasi dampak lingkungan dan sosio-ekonomi yang timbul dari kegiatan proyeknya dengan 
perhatian khusus terhadap persyaratan upaya perlindungan mitra pembangunan3. 
 
6. Kerangka hukum dan peraturan dari sistem  perlindungan yang diikuti oleh PLN 
didasarkan pada kerangka hukum nasional untuk pengamanan lingkungan dan pemukiman 
kembali secara tidak secara sukarela. Ini terdiri dari banyak undang-undang, peraturan / 
keputusan yang terkait langsung dengan lingkungan dan pemukiman kembali tidak secra 
sukarela. Selain itu, ada banyak undang-undang, peraturan pendukung dan keputusan lainnya di 

                                                
1  ADB. 2009. Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan Manila (Lampiran 6: Penguatan dan Penggunaan Sistem 

Upaya Perlindungan Negara untuk Menangani Masalah Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Sosial). 
2 Misi PLN adalah; (i) Menjalankan bisnis listrik dan sektor terkait lainnya, berorientasi pada kepuasan pelanggan, 

anggota perusahaan dan pemegang saham; (ii) Membuat listrik menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat; (iii) mendukung penggunaan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; dan iv) Mengoperasikan 
bisnis yang ramah lingkungan. Visi perusahaan PLN harus diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang didukung 
oleh sumber daya manusia tingkat pertama. 

3 Mereka termasuk Asian Development Bank, World Bank, JICA, KfW, dan AFD.  



 

 
 
 
 
 
 

sektor lain yang memiliki dimensi perlindungan yang diikuti oleh PLN selama merancang, 
menyetujui dan melaksanakan proyek mereka di seluruh negeri. 
 
7. Meskipun tidak diformalkan sebagai kebijakan upaya perlindungan perusahaan yang 
berbeda, system pengamanan PLN berfungsi dalam konteks peraturan perundang-undangan 
nasional Indonesia serta standar internasional, termasuk sistem manajemen terpadu berbasis 
ISO, tata kelola perusahaan yang baik, dan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan. 
Sebagai perusahaan milik negara, PLN juga mengeluarkan keputusan perusahaan yang 
mengikat secara hukum mengenai perlindungan lingkungan dan sosial. 

 
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 perlindungan Lingkungan hidup dan Sosial dan Catatan Panduan 
tentang Tinjauan Sistem Upaya Perlindungan Negara yang diterbitkan ADB pada tahun 2011.  
Per Lampiran 6 SPS ADB "Sistem pengamanan negara berarti kerangka hukum dan 
kelembagaan suatu negara, yang terdiri dari lembaga pelaksana nasional, subnasional, atau 
sektoral dan undang-undang, peraturan, peraturan, dan prosedur yang relevan yang berkaitan 
dengan bidang kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial."  Patokan untuk Penilaian 
kesetaraan ini terdiri dari tujuan, ruang lingkup dan pemicu dan prinsip kebijakan SPS ADB. 
Catatan Pedoman ADB menetapkan bahwa CSR mencakup unsur-unsur berikut; (i) penilaian 
kesetaraan; (ii) penilaian penerimaan; (iii) rencana aksi untuk pengisian gap, yang mungkin 
mencakup pemutakhiran panduan, peningkatan praktik pelaksanaan, dan pengembangan 
kapasitas; dan (iv) pengungkapan dan konsultasi untuk mendapatkan masukan dan umpan balik 
untuk draft temuan penilaian dan rencana tindakan. 
 
9. Kajian kesetaraan untuk PLN dilakukan baik dalam upaya perlindungan lingkungan hidup 
maupun permukiman kembali berdasarkan matriks kesetaraan yang disusun sebagai bagian dari 
CSR yang dilakukan di bawah TA 8548. Matriks Kesetaraan tersebut mengidentifikasi tingkat 
kesetaraan kerangka hukum Indonesia tentang upaya perlindungan lingkungan dan sosial untuk 
setiap prinsip kebijakan SPS, yang ditandai dengan nilai setara “penuh” “parsial” dan “tidak 
setara”.4  Kesenjangan-kesenjangan khusus dalam kerangka hukum Indonesia telah diidentifikasi 
saat diterapkan pada PLN, dan tindakan-tindakan yang disarankan telah dirumuskan untuk 
mengatasi kesenjangan tersebut. Selain itu, kajian kesetaraan juga telah memberikan tindakan 
peningkatan, yang juga menjadi bagian dari rencana tindakan akseptabilitas.  
 
10. Tujuan dari kajian akseptabilitas adalah untuk menentukan efektifitas dari pelaksanaann 
perlindungan lingkungan dan social sebagai pelengkap dan mengesahkan bagi kajian 
kesetaraan.  Kajian ini mempunyai tiga kriteria yang dipilah dengan komponen2 dan sub-
komponen berkaitan dengan persyaratan praktek PLN untuk perlindugnan social dan 
lingkungan. Untuk tiap komponen dan sub-komponen, temuan ADB di cirikan sebagai, kuat, 
moderat dan leman. Untuk menetukan akseptabilitas, Kajian memeriksa tiga kriteria berikut: 

                                                
4  “Kesetaraan Penuh” menunjukkan bahwa persyaratan hukum Indonesia selaras sepenuhnya dengan Prinsip 

Kebijakan atau Elemen Kunci SPS ADB. "Kesetaraan parsial" menunjukkan bahwa persyaratan hukum Indonesia 
selaras sebagian dengan Prinsip Kebijakan SPS atau Elemen Kunci yang berhubungan. "Tanpa kesetaraan" 
menunjukkan bahwa tidak ada persyaratan hukum Indonesia yang dapat ditemukan yang sesuai dengan Prinsip 
Kebijakan atau Elemen Kunci SPS.  



 

 

 
(i) Kapasitas Kelembagaan. Kapasitas kelembagaan mengacu pada kapasitas dan 

komitmen instansi pelaksana untuk menerapkan CSS dalam melaksanakan tanggung 
jawab mereka sebagaimana ditugaskan oleh kerangka hukum di mana mereka 
beroperasi. Hal ini mencakup struktur kelembagaan, anggaran, kepegawaian, 
pengetahuan kelembagaan dan manajemen pengetahuan, keahlian teknis, penasihat 
hukum, peralatan dan fasilitas pendukung, pelatihan individual, dan pengembangan 
kapasitas kelembagaan.  

(ii) Proses dan Prosedur Pelaksanaan Upaya Perlindungan. Praktik pelaksanaan 
mencakup pengkajian tentang prosedur dan proses pencapaian hasil (delivery) 
dimana persyaratan upaya perlindungan PLN dilaksanakan, termasuk koherensi, 
transparansi, konsistensi, dan keefektifan prosedur ini. 

(iii) Kinerja. Pengkajian tentang kinerja dalam melaksanakan upaya perlindungan 
korporat PLN dibagi menjadi dua kategori:  
a. Keluaran. Keluaran meliputi kajian tentang penyusunan dokumen upaya 

perlindungan berdasarkan kepatuhan PLN pada persyaratan hukum, 
konsistensinya dengan Kerangka Acuan Kerja, analisis mendalam dan relevansi 
dengan kondisi proyek. Dokumen meliputi laporan kajian dampak lingkungan, 
rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan, dan rencana pengadaan tanah.   

b. Hasil. Hasil mengacu pada semua dampak proyek PLN terhadap lingkungan dan 
masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah dan pemukiman kembali 
tidak secara sukarela. 

  
11. Setiap kriteria dikaji dan diberi nilai secara relatif mulai dari yang "kuat", "moderat" 
hingga "lemah."   
 

II. KAJIAN KESETARAAN 

12. Gabungan Temuan. Temuan dari kajian kesetaraan adalah system perlindungan social 
dan lingkngan PLN secara umum selaras dengan tujuan, lingkup dan pemicu dari SPS ADB. 
Tidak ada ditemukan  kesenjangan yang berarti yang akan menghalangi penggunaan selektif dari 
kerangka hukum Indonesia. Setiap policy principles ADB di Analisa secara detail setelah dipilah 
menjadi elemen kunci, dan ditentukan bahwa tidak ada ketidak sesuai yang sepenuhnya, dan 
ada komponen yang setara sebagian. Kesenjangan2 ini adalah kecil dalam hal lingkupdan tidak 
mengharuskan perubahan undang2.    
 
13. Perlindungan Lingkungan. SPS menetapkan 23 prinsip kebijakan (PP) untuk 
perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Prinsip-prinsip ini 
dipecah menjadi elemen-elemen kunci terpisah (KE) untuk tujuan perbandingan yang lebih rinci. 
Untuk PLN, 35 dari 41 KEs menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional sepenuhnya setara 
dengan SPS ADB (2009), dan sebagian setara dengan hanya 6 dari 41 KEs. Tidak ada kasus 
ketidaksetaraan/keselarasan 
 
14. Pemukiman Kembali Tidak secara sukarela. Penilaian kesetaraan untuk pemukiman 
kembali tidak secara sukarela dilakukan melalui disagregasi dua belas prinsip kebijakan 
pemukiman kembali rudapaksa ke 36 KEs. Kerangka hukum Indonesia untuk perlindungan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela menemukan bahwa kerangka hukum yang ada secara 
luas selaras dengan tujuan, cakupan, dan pemicu SPS. Dari 36 KEs, 25 KEs sepenuhnya setara 
dan 11 KEs setara sebagian. Tidak ada kasus non-ekivalen. Kerangka hukum yang ada memiliki 
ketentuan yang kuat untuk persyaratan kebijakan utama seperti menerapkan prinsip biaya 
penggantian untuk aset yang terkena dampak, menanamkan praktik perencanaan yang baik 
untuk konsultasi komprehensif, dan membangun GRM. 



 

 
 
 
 
 
 

A. Kesetaraan Perlindungan Lingkungan 

15. ADB SPS 2009 untuk Lingkungan mempunyai 11 prinsip kebijakan yang diturunkan 
menjadi 41 elemen kunci menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional sepenuhnya setara 
dengan 35 dari 41 elemen kunci, dan secara parsial setara dengan hanya 6 dari 41 elemen kunci. 
Tidak ada satupun ketidaksetraan.  

 
16. Kesenjangan parsial dalam kesetaraan berhubungan dengan hal-hal berikut:  

 (i)  Penyaringan:  Saat ini, berdasarkan kerangka hukum Indonesia, kajian lingkungan 
tidak diperlukan untuk jalur distribusi kecuali jika berada di dekat kawasan lindung 
sementara SPS mewajibkan dilakukannya penyaringan tentang dampak untuk 
menentukan tingkat kajian lingkungan yang sesuai.;  

(ii)  Kajian dampak sosial dan ekonomi: Kerangka hukum tidak secara eksplisit 
mensyaratkan identifikasi dan kajian dampak sosial ekonomi proyek terkait dengan 
kelompk rentan dan gender dalam proses AMDAL dan UKL-UPL;  

(iii)  Konsultasi Bermakna: Kerangka hukum Indonesia tidak mensyaratkan identifikasi 
wajib, dan konsultasi dengan orang-orang rentan dan perempuan dalam proses 
AMDAL dan UKL-UPL (ini mencakup dua kesenjangan dalam elemen kunci 5.1 dan 
5.2);  

(iv)  Dampak keanekaragaman ayati di dalam kawasan lindung: Kerangka hukum 
mengandung beberapa dasar dan persyaratan5 untuk mengevaluasi  biaya versus 
manfaat versus, namun, tidak disebutkan secara khusus di wilayah yang memiliki 
habitat alam dan keanekaragaman; dan  

(v)   Standar Pencegahan Pencemaran: Emisi udara dan standar kebisingan ambien 
yang ditetapkan dalam kerangka hukum Indonesia tidak seketat standar yang 
dipersyaratkan SPS sebagaimana tercantum dalam pedoman Kesehatan dan 
Keselamatan Bank Dunia. 

 
B. Kesetaraan Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela  

17. Dari 11 elemen kunci untuk kesetaraan permukiman kembali tidak secara sukarela yang 
dinilai setara secara parsial, beberapa elemen kuncinya sebetulnya hampir memenuhi 
persyaratan SPS. Ini termasuk: (i) melakukan penyaringan untuk dampak sosial, namun 
melakukannya sebagai bagian dari proses penyaringan lingkungan, yaitu ketika hal tersebut 
dipicu, yang menyiratkan bahwa mungkin dalam beberapa kasus penyaringan untuk dampak 
permukiman kembali tidak secara sukarela tidak dilakukan; (ii) mensyaratkan secara hukum 
pengungkapan dampak dan ganti kerugian atas permukiman kembali tidak secara sukarela, 
namun tidak secara menyeluruh dibandingkan dengan apa yang disyaratkan oleh SPS; (iii) 
memberi ganti kerugian kepada pengguna lahan yang tak punya sertifikat kepemilikan dengan 
memberlakukan beberapa pengecualian yang tidak ada dalam SPS; (iv) memiliki prosedur yang 
jelas untuk penyelesaian yang dinegosiasikan untuk memastikan tingkat pendapatan dan 
penghidupan yang sama atau lebih baik bagi orang-orang yang terkena dampak, namun tidak 
memenuhi persyaratan SPS terkait dengan transparansi prosesnya.    

 

                                                
5 Pada Lampiran III butir 1.5 Keputusan Kepala Bapedal No. 299/1996 tentang Metode Pengumpulan Data dan Analisis 

Data menyebutkan bahwa Data Ekonomi sebanyak mungkin dinilai dengan nilai moneter (valuasi) karena sebagian 
besar indikator ekonomi dapat diukur.    

 



 

 

18. Ketidak setaraan sebagian atau kesenjangan parsial seperti dibawah ini:  
 

(i) Bantuan permukiman kembali dan integrasi orang-orang yang dimukimkan kembali. 
Kerangka hukum tidak secara jelas menyediakan bantuan permukiman kembali 
yang terkait dengan kesempatan kerja dan produksi dan bantuan pembangunan 
lainnya untuk memulihkan mata pencaharian dan untuk mengintegrasikan orang-
orang yang dimukimkan kembali ke masyarakat tuan rumah, atau memberi manfaat 
tersebut kepada masyarakat tuan rumah;  

(ii) Kebutuhan Kelompk rentan.  Kerangka hukum tidak secara jelas mewajibkan 
perhatian khusus pada kelompok rentan seperti yang ditetapkan dalam SPS; dan 

(iii) Memantau dan mengkaji keluaran dan hasil permukiman kembali terkait tingkat 
penghidupan orang-orang yang dimukimkan kembali. Kerangka hukum tidak 
mensyaratkan pemantauan dampak permukiman kembali terkait tingkat 
penghiudpan orang-orang yang dimukiimkan kembali. 

 
III. AKSEPTABILITAS 

19. Pengkajian akseptabilitas dilakukan berdasarkan tinjauan pustaka dokumen-dokumen 
upaya perlindungan; wawancara dengan staff PLN di kantor pusat dan di lapangan, dan dengan 
orang-orang terkena dampak, etc. Dilakukan juga kunjungan lapangan pada proyek-proyek yang 
didanai oleh ADB, sektor swasta dan mitra pembangunan dan PLN sendiri. Pengkajian tersebut 
juga mendapat manfaat dari hasil tinjauan CSR tingkat nasional dan hasil pengkajian sistem 
upaya perlindungan program (PSSA) untuk program dan proyek energi RBL yang didukung ADB. 
6 Untuk menentukan akseptabilitas, ada tiga komponen yang dikaji: (i) kapasitas kelembagaan; 
(ii) praktik, proses dan prosedur pelaksanaan; dan (iii) kinerja (keluaran dan hasil). Tiap 
komponen memiliki sub-komponen, yang dikaji dan dinilai sebagai kuat, moderat dan lemah.7  
 
A. Akseptabilitas Untuk Perlindungan Lingkungan Hidup 

20. Kapasitas Kelembagaan. Untuk lingkungan hidup, pengkajian akseptabilitas 
menemukan bahwa kapasitas kelembagaan PLN untuk melaksanakan komponen-komponen 
upaya perlindungan lingkungan pada umumnya moderat dan memerlukan beberapa perbaikan. 
PLN telah membentuk unit upaya perlindungan lingkungan (Divisi K3L) di kanotr pusatnya, dan 
mengirimkan insinyur-insinyur lingkungannya ke unit-unit regional, namun kajian kelembagaan 
yang lebih jauh dibutuhkan untuk memperkuat struktur organisasi, kepegawaian dan alokasi 
anggaran. PLN memiliki sekolah tinggi sendiri yang meliputi Sekolah tinggi Kesehatan, 
Keselamatan, keamanan dan lingkunga hidup, namun kurikulumnya perlu dimutakhirkan dengan 
penekanan yang pebih pada upaya perlindungan. Ahli-ahli eksternal tersedia untuk melakukan 
kajian lingkungan namun, keahliannya perlu peningkatan dengan mencakupkan keahlian 
mereview topik-topik yang khusu dan bersifat teknis.  
 
21. Proses dan prosedur upaya perlindungan. Untuk lingkungan, proses dn procedur PLN 
pada umumnya moderat dengan kelebihan pada koordinasi dengan satuan pemerintah lain yang 
bertanggung jawab atas perencanaan penyaringan lingkungan dan persetujuan-persetujuan 
yang dibutuhkan oleh kegiatan PLN.  
 
22. Sub komponen yang dinilai moderat dinilai butuh perbaikan adalah penyaringan, 
pelingkupan, dan penggunaan kajian risiko dan hirarki mitigasi, penggabungan pengendalian 

                                                
6 Proyek-proyek dan program-program ini meliputi: (i) INO: Peningkatan jaringan Listrik - Program Sumatera; (ii) INO: 

Akses Energi Berkelanjutan di Kawasan Timur Indonesia - Program Pembangunan jaringan Listrik; (iii) INO: Proyek 
Peningkatan jaringan listrik Kalimantan Barat; dan (iv) Proyek Sektor Akses Energi Berkelanjutan Indonesia Timur.  

7 Total komponen untuk lingkungan adalah 33 dan pemukiman kembali tidak secara sukarela adalah 27 komponen. 



 

 
 
 
 
 
 

pencemaran ke dalam langkah-langkah standar pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah 
berbahaya, dan menetapkan target upaya perlindungan. Dari 12 sub komponen, hanya ada tiga 
yang dianggap lemah (yaitu konsultasi publik, mekanisme penanganan keluhan, dan kawasan 
lindung dan konservasi keanekaragaman hayati). 
 
23. Keluaran dan Hasil. Keluaran dan hasil proyek dan kegiatan PLN pada umumnya dinilai 
moderat, namun butuh  perbaikan. Untuk lingkungan, dari 8 sub komponen, tujuh dinilai moderat, 
dan satu dianggap lemah, yaitu metode untuk mereview isi dan substansi laporan yang 
disampaikan, dan memerlukan perbaikan.  
 

B. Akseptabilitas Pengadaan Tanah Secara Tidak Sukarela 

24. Kapasitas kelembagaan. Sedangkan untuk permukiman kembali tidak secara sukarela, 
kapasitas kelembagaan PLN dinilai moderat. Struktur kelembagaan PLN terdesentralisasi dan 
kompleks, dengan setidaknya tiga divisi di kantor pusat yang berbagi tanggung jawab untuk 
upaya perlindungan sosial dengan PPT yang merupakan divisi penanggung jawab utama. Divisi 
PPT telah mengeluarkan Petunjuk Teknis pengadaan tanah dan telah menetapkan 2 sub-divisi 
(satu untuk pengadaan tanah dan satu lagi untuk izin ) dan memberikan pengawasan kepada 
unit-unit upaya perlindungan PLN di tingkat lapangan, terutama untuk proyek-proyek yang 
memiliki dampak pengadan tanah yang signifikan. 
 
25. Proses dan Procedures. Untuk pemukiman kembali tidak secara sukarela, proses dan 
prosedur upaya perlindungan PLN (praktik pelaksanaan) umumnya moderat dengan enam poin 
kuat dan sembilan moderat. Bidang yang harus diperbaiki adalah memperkuat kualitas studi 
kelayakan dan dokumen rencana pengadaan tanah, memperbaiki praktik pengumpulan data 
sosial, menyesuaikan fokus pada peningkatan taraf hidup bagi semua orang yang terkena 
dampak, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok rentan 
lainnya untuk memperbaiki praktik terkait pemantauan dampak pemukiman kembali, dan 
pengungkapan informasi kepada orang-orang yang terkena dampak.  
 

26. Keluaran dan Hasil. Untuk Permukiman Kembali Sukarela, dari 4 sub komponen, tiga 
dinilai moderat dan satu dinilai lemah, yaitu kualitas dokumen rencana pengadaan tanah, dan 
memerlukan perbaikan.  
 

IV. RENCANA TINDAKAN TERPERINCI 

 

27. Berdasarkan pengkajian kesetaraan dan akseptabilitas, ADB dan PLN mengembangkan 
dan menyepakati Rencana Tindakan terperinci dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab 
sesuai jadwal dan ditunjuk yang ditugaskan untuk menutup kesenjangan dalam penilaian 
kesetaraan dan penerimaan.   
 
A. Kesetaraan dan Akseptabilitas Rencana Tindakan 

28. Lingkungan. Sehubungan dengan lingkungan, tindakan yang disepakati untuk menutup 
kesenjangan dalam pengkajian kesetaraan meliputi: 
 

(i) Peraturan Dewan Direksi PLN: Dewan Direktur PLN menerapkan keputusan 
khusus instansi atau mengusahakan penerbitan perangkat yang secara efektif akan 



 

 

mewajibkan semua divisi PLN yang terkait untuk memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: (i) melakukan penyaringan untuk jalur distribusi, (ii) memastikan konsultasi 
masyarakat dengan memperhatikan kelompok rentan dan gender, (iii) memastikan 
bahwa proyek di habitat alami mengevaluasi keseluruhan manfaat proyek 
dibandingkan dengan biaya lingkungannya, dan (iv) penerapan praktik terbaik 
internasional untuk standar kebisingan dan emisi udara, sebagaimana tercantum 
dalam Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kelompok Bank Dunia 
untuk semua proyek pembangkit listrik yang didanai.    
 

29. Tindakan yang disepakati untuk menutup kesenjangan dalam pengkajian 
akseptabilitas meliputi: 
 

(i) Struktur Kelembagaan, Anggaran dan Kepegawaian: melakukan pengkajian 
kelembagaan lebih lanjut: (i) untuk memastikan bahwa  telah ada struktur 
organisasi yang memadai terkait upaya perlindungan, dengan jalur komunikasi dan 
pelaporan yang baik, dan (ii) untuk menilai kebutuhan anggaran dan kepegawaian. 
Gunakan rencana proyeksi kepegawaian nasional untuk menambahkan staf 
lingkungan untuk memperkuat kapasitas unit di semua tingkat.  

(ii) Pengelolaan Pengetahuan Kelembagaan: Menunjuk focal person pengelolaan 
pengetahuan, dan menyiapkan Rencana Pengelolaan Pengetahuan, yang 
mencakup bidang keanekaragaman hayati, limbah berbahaya, standar keselamatan 
pekerja dan masyarakat, Standar mengenai Pencegahan Pencemaran internasional 
(Pedoman Standar Kesehatan Bank Dunia), konsultasi bermakna, gender dan 
kelompok rentan.  

(iii) Akses pada Keahlian Teknik Independen: Menyusun dan menyimpan daftar 
konsultan yang berkualifikasi untuk menyiapkan, meninjau dan memberikan 
masukan-masukan keahlian teknik8 ; dan menyusun kerangka acuan induk dan 
memastikan alokasi sumber daya untuk konsultan-konsultan tersebut..  

(iv) Peralatan dan Fasilitas Penunjang: Menyediakan peralatan pemantauan emisi 
kebisingan dan udara di pembangkit listrik; dan mendidik staf untuk memastikan 
penggunaan peralatan tersebut dengan benar. 

(v) Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan in-house : memutakhirkan Rencana induk 
peningkatan kapasitas untuk upaya perlindungan lingkungan dan memperbaiki 
kurikulum upaya perlindungan lingkungan di sekolah tinggi PLN, untuk mengikuti 
praktik terbaik internasional.  

(vi) Pengawasan dan Pemantauan: Menysusun prosedur pemantauan dan 
mengadakan pelatihan tentang pemantauan lingkungan bagi staf yang bertanggung 
jawab di UIP/UPP dan Wilayah. 

(vii) Pedoman Umum Teknik 9 : Menyusun pedoman umum teknik untuk proses 
pengkajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) di seluruh operasi PLN.   

 
30. Permukiman kembali tidak secara sukarela. Terkait Permukiman kembali tidak 
secara sukarela, tindakan yang telah disepakati untuk menutup kesenjangan kesetaraan 
meliputi:  
                                                
8  Termasuk di bidang keanekaragaman hayati, pengelolaan pencemaran udara, dan pemodelan pengendalian 

kebisingan / getaran.  
9 Dokumen panduan akan membahas sejumlah besar kesenjangan kapasitas yang diidentifikasi melalui pengkajian 

akspetabilitas dan akan memberikan panduan antara lain: melakukan pendekatan kajian risiko upaya perlindungan 
tingkat proyek; mengembangkan hirarki mitigasi dalam semua proyek; melakukan skrining proyek; melakukan 
konsultasi publik yang bermakna dengan pertimbangan gender dan kelompok rentan; parameter untuk proyek PLN 
di wilayah yang sensitif keanekaragaman hayati; mempersiapkan tahap operasi rencana pengelolaan lingkungan; 
meninjau isi dan kualitas laporan pengkajian lingkungan, dll. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
(i) Peraturan Direktur PLN. Dewan Direktur PLN menerapkan keputusan khusus 

instansi atau mengusahakan penerbitan perangkat yang secara efektif akan 
mewajibkan semua divisi PLN yang terkait untuk memenuhi persyaratan sebagai 
beriku: (i) Penyaringan yang benar untuk setiap proyek (ii) mengembangkan strategi 
bantuan dan relokasi termasuk integrasi orang-orang yang dimukimkan kembali ke 
dalam masyarakat tuan rumah, perluasan manfaat proyek, dan tunjangan transisi 
dan bantuan pembangunan; (iii) memberikan bantuan kepada pengguna lahan 
informal dan orang-orang yang memiliki bukti kepemilikan tanah resmi dan 
peningkatan perlindungan pendapatan dan mata pencaharian bagi orang-orang 
yang kehilangan tempat tinggal melalui program tenggung jawab sosial perusahaan 
(CSR); (iv) memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dan gender; (v) memastikan 
pemantauan dampak permukiman kembali terhadap tingkat hidup orang-orang yang 
kehilangan tempat tinggal dan (vi) mengungkapkan rencana permukiman kembali 
akhir dan pemutakhirannya. 

 
31. Ringkasan Tindakan-tindakan yang disepakati untuk menutupkesenjangan meliputi:   
 

i) Peningkatan Kapasitas dan Sumber daya teknik. Memperkuat divisi upaya 
perlindungan permukiman kembali tidak secara sukarela di Kantor Pusat PLN dan 
merampingkan tanggung jawabnya atas proses permukiman kembali di seluruh 
organisasi. Memperkuat kualifikasi staf di daerah dan memperbaiki kurikulum 
Sekolah Tinggi PLN mengenai upaya perlindunga permukiman kembali tidak secara 
sukarela dan meningkatkan partisipasi staf di tingkat unit untuk berpartisipasi dalam 
pelatihan teratur staf. mengarusutamakan ketentuan anggaran dan proses alokasi 
anggaran untuk mengintegrasikan anggaran pengadaan tanah dan anggaran 
pemulihan pendapatan / mata pencaharian. 

ii) Studi Kelayakan dan Dokumen Pengadaan Tanah. Memastikan agar studi 
kelayakan yang komprehensif dilakukan dan memperbaiki mutu dokume pengadaan 
tanah.   

iii) Konsultasi Publik dan Mekanisme Penanganan Keluhan. Meningkatkan 
konsultasi publik untuk memastikan perhatian diberikan pada keikutsertaan 
kelompok rentan dan masyarakat adat serta perempuan, dan memperbaiki 
pencatatan penanganan keluhan. 

iv) Langkah-langkah pemulihan penghidupan dan penghasilan. Memasukkan 
langkah-langkah untuk pemulihan pendapatan dan mata pencaharian dan bantuan 
permukiman kembali lainnya kepada semua orang yang terkena dampak dengan 
mengamanatkan penggunaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai pilihan 
untuk mengurangi kemungkinan permukiman kembali tidak secara sukarela dan 
risiko sosial lainnya, mulai dari tahap perencanaan pengadaan tanah.    

 
v) Bantuan pada Kelompok Rentan dan orang-orang yang tak memiliki hak 

hukum atas tanah. Memastikan bantuan kepada pada Kelompok Rentan dan 
orang-orang yang tak memiliki hak milik atas tanah dan atas asset-aset lain yang 
terkena dampak.   

 



 

 

vi) Pemantauan. Meningkatkan pemantauan dampak pengadaan tanah terhadap taraf 
hidup masyarakat yang terkena dampak / berhak memberi perhatian khusus pada 
masyarakat rentan dan kesetaraan gender. 

 
vii) Pengungkapan. Mengungkapkan rencana pembebasan lahan dan laporan 

pemantauan di website PLN. Mematuhi persyaratan pengungkapan lainnya 
sebagaimana disepakati dalam rencana tindakan terperinci. 

 
32. PLN bertanggung jawab untuk melaksanakan semua item rencana tindakan, dan ADB 
akan membantu melalui Bantuan Teknis dan tim ahli pengaman khusus yang berbasis di 
Indonesia Resident Mission 
 

V. KESIMPULAN 

33. ADB telah menilai pengelolaan risiko lingkungan dan sosial proyek PLN. Berdasarkan 
penilaian dan rencana aksi di atas, menunjukkan bahwa PLN memiliki sistem yang 
memungkinkan pengelolaan risiko lingkungan dan sosia untuk seluruh oeprasi PLNl. Rencana 
aksi untuk mengatasi semua kesenjangan telah diusulkan dan akan diadopsi oleh PLN, yang 
setelah diterapkan akan memastikan kesetaraan dan akseptabilitas penuh dengan SPS dan PLN 
ADB dapat melaksanakan manajemen yang efektif untuk megnatasi  risiko lingkungan dan sosial. 
 
34. Draft laporan ini dibuat untuk konsultasi dan umpan balik dari pihak yang berkentingan. 
Setelah konsultasi selesai, versi terakhir dan laporan akan diungkap.  
 
 
 


