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DRAFT  

Kajian ini merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung untuk mendapatkan umpan 
balik dan pemutakhiran yang berkesinambungan. 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. 



 

 

Sesuai dengan pernyataan kebijakan upaya perlindungan (CSS,2009), ADB dapat menyetujui 
permintaan negara peminjam untuk memakai CSS untuk proyek2 yang dibiayai oleh ADB jika: (i) 
CSS setara dengan tujuan, cakupan, pencetus, dan prinsip2 dari SPS; dan (ii) negara peminjam 
mempunyai kapasitas dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan CSS. CSS bisa 
diterapkan di tingkat  nasional, sub-nasional, sektor atau institusi. Pemakaian CSS tidak akan 
menghilangkan kewajiban ADB untuk melakukan supervisi dan due diligence; juga tidak 
menghilangkan peran Accountability Mechanism ADB.  ADB masih harus mengevaluasi rencana 
perlindungan dan mensupervisi pelaksanaan untuk semua proyek yang memakai CSS. 
Perbedaan utama antara pemakaian CSS dan pendekatan standard ADB adalah dengan CSS 
patokannya adalah rencana aksi yang sudah disepakati untuk menjembatani perbedaan antara 
CSS dan ADB SPS, dan fokus utamanya adalah lebih kepada due diligence dan supervisi dari 
pada persyaratan SPS. 
 
Supaya ADB dapat menentukan apakah negara peminjam mempunyai kapasitas dan 
pengalaman yang memadai untuk melaksanakan CSS, SPS mengharuskan ADB untuk 
melaksanakan “kajian keselarasan”. Kajian ini dibuat untuk menentukan apakah institusi yang 
terkait mempunyai praktek implementasi, rekam jejak, kapasitas yang dapat ditrima dan 
komitmen untuk mengimplementasikan undang-undang, peraturan, regulasi dan prosedur yang 
berlaku di Indonesia.  
 
Sebagai bagian dari kajian ini, PLN memilih 18 studi kasus untuk upaya perlindungan lingkungan 
dan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Dokumen ini memuat ringkasan dari studi kasus 
yang meliput bagian utama dari: (i) kapasitas institusi (struktur, sumber daya manusia, keuangan, 
dan teknis); (ii) praktek dan mekanisme pelaksanaan (proses dan prosedur implementasi upaya 
perlindungan); dan (iii) kinerja (hasil dan keluaran) yang termasuk kualitas dari dokumen 
perencanaan (AMDAL, EMP, dan lain-lain).  
 
Ringkasan studi kasus ini hanya salah satu dari masukan terhadap kajian komprehensif yang 
dilakukan oleh ADB sebagai bagian dari kajian akseptabilitas, yang juga mencakup; (i)  kajian 
dokumentasi korporasi PLN; (ii) wawancara dengan pejabat PLN di kantor pusat dan kantor 
regional; (iii) wawancara dan konsultasi dengan institusi di daerah, masyarakat yang terkena 
dampak, kelompok yang berkepentingan, mitra pembangunan lainnya; dan (iv) kunjungan 
lapangan. Kajian dan temuan lebih lengkap dapat diperoleh di bawah ini:   
 
Kajian Akseptabilitas terhadap Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup 
[https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-47287-001-dpta-8] 
 

 

  



 

 

Studi Kasus/Literatur Proyek yang Dikaji 
 

No Nama Proyek Metode pengkajian 

1 Jalur transmisi daya dan gardu induk 150 kV, Kadipaten, Jawa 

Barat 

Kunjungan lokasi  

2 Jalur transmisi daya dan Switchgear (panel distribusi) 150 kV 

Tanah Lot, Bali 

Kunjungan lokasi 

3 Jalur transmisi daya dan panel distribusi utama 500 kV, PLTU 

2, Jawa Tengah 

Kunjungan lokasi 

4 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 6 x 2 MW, Kutampi, 

Bali 

Kunjungan lokasi 

5 Sistem Interkoneksi Bawah Laut 20 kV, Nusa Lembongan, Bali Kunjungan lokasi 

6 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Diesel 150 MW, 

Minahasa, Sulawesi Utara 

Kunjungan lokasi 

7 Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara 1 x 315 MW Proyek 

Perluasan, Lontar, Banten 

Kunjungan lokasi 

8 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini-hidro Unit I 

(2 x 2 MW), Lapai, Sulawesi Tenggara 

Desk study (kajian 

literatur) 

9 Jalur transmisi daya dan Menara 70 kV, Nonohonis – 

Kefamenanu, Propinsi Nusa Tenggara Timur 

Desk study  

10 Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 10 MW, Namlea, 

Maluku  

Desk study  

11 Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 10 MW, Saumlaki, 

Maluku 

Desk study  

12 Proyek Jalur transmisi daya dan Menara 150 kV, Malingping-

Bayah, Banten  

Desk study  

13 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 5 MW,  

Pembangkit Malifut, Maluku Utara 

Desk study  

14 Mobile Power Plant (MPP) Tenaga Gas / Bahan Bakar 10 MW, 

Sofifi, Kabupaten Ternate, Maluku Utara  

Desk study  

15 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Bahan Bakar 10 MW, 

Namrole, Maluku 

Desk study  

16 Proyek Mobile Power Plant (MPP) Tenaga Gas / Bahan Bakar 

30 MW, Ternate, Kabupaten Ternate, Maluku Utara 

Desk study  

17 Proyek Ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Batubara 

(Peaker) 500 MW, Muara Karang, DKI Jakarta 

Desk study  

18 Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara 2 x 150 MW (Unit 

3), Tanjung Awar-Awar, Jawa Timur 

Desk study  

 
  



 

 
 

1. Proyek Jalur Transmisi Daya Tegangan Tinggi Incomer 150 kV dan Gardu Induk 150 kV, 

Kadipaten 

 

Nama proyek Proyek Jalur Transmisi Daya Tegangan Tinggi Incomer 150 kV dan 

Gardu Induk 150 kV, Kadipaten 

Lokasi Kabupaten Majalengka, Jawa Barat 

Kategori Izin Lingkungan 

Indonesia 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup (UKL-UPL) 

Kategori Proyek ADB B 

Instansi pelaksana 

(Pemrakarsa proyek) 

PLN (Persero) Unit Pembangunan Jawa Bagian Tengah (UIP JBT) 

II  

Penyusun Tim Teknis PLN (Persero) UIP XVI 

Izin Lingkungan No. 660/17.SK/V/BPLH  

  
No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B) 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PLN (Persero) UIP Jawa Bagian Tengah II (UIP JBT II), yang 
berkedudukan di Yogyakarta, bertindak sebagai pemrakarsa 
proyek. Ahli lingkungan yang terlibat dalam setiap tahap 
pembangunan ada pada Unit Perencanaan, Unit Konstruksi / 
Operasi, dan Unit Pelaksanaan Proyek. 

2 Anggaran Pada tingkat Unit Induk Pembangunan (UIP), PLN mengalokasikan 
dana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. UIP 
menyiapkan rencana dan anggaran tahunan terperinci, yang 
mencakup penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, persetujuan Izin 
Lingkungan, dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan 
persyaratan pemantauan. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh 
UPK, yang merupakan sub unit dari UIP. Alokasi anggaran tahunan 
bergantung pada volume dan jumlah kegiatan yang diusulkan. 
Kemajuan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara berkala.  

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, ahli lingkungan UIP mengawasi ahli 
lingkungan UPP. Dalam kasus UIP JBT II, dua ahli lingkungan 
mengawasi empat ahli  lingkungan (satu ahli linglungan pada 
masing-masing keempat UPP). Ahli lingkungan UIP memiliki latar 
belakang akademis dalam bidang teknik sipil, teknik kimia, atau 
kimia. Staf UIP dan UPP mendapatkan pelatihan mengenai kajian 
lingkungan dalam kursus yang mencakup AMDAL A (pelatihan 
dasar tentang AMDAL), AMDAL B (penyusunan dokumen AMDAL), 
AMDAL C (pelatihan tingkat lanjutan untuk review AMDAL), dan 
penyusunan UKL-UPL. 

 

Untuk proyek  PLN, penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL 
umumnya dilakukan oleh konsultan di bawah pengawasan ahli 



 

 

lingkungan dari UIP dan UPP. Unit Perencanaan Lingkungan UIP 
dan UPP memiliki tanggung jawab yang menyeluruh untuk 
mengurus rekomendasi kesesuaiantata ruang, mereview keluaran 
dari konsultan, dan mengurus izin lingkungan yang diperlukan.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi  Berdasarkan kajian literatur, kunjungan lapangan, dan wawancara 
dengan staf UIP JBT II, disimpulkan bahwa penyusunan UKL-UPL 
proyek umumnya sesuai dengan proses dan prosedur yang 
ditentukan. 

Kelayakan proyek dan kesesuaiannya dengan tata ruang yang 
berlaku dikaji dari tahap awal proyek dengan mendapatkan 
rekomendasi yang diperlukan dari instansi pemerintah yang 
berwenang. Perlu dicatat bahwa UKL-UPL proyek ini juga konsisten 
dengan Peraturan No. 03/2014 tentang Pedoman Penyusunan 
Dokumen Lingkungan yang dikeluarkan oleh Kabupaten 
Majalengka. 

Pedoman ini menguraikan lebih lanjut tentang persyaratan dan 
kriteria untuk kajian lingkungan untuk memenuhi persyaratan dan 
ketentuan setempat. 

2 Transparansi Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara eksplisit 
dinyatakan dalam Peraturan MOE No. 16/2012 sehingga mungkin 
tidak dilakukan untuk UKL-UPL. Namun konsultasi dilakukan 
sebagai bagian dari proses pengadaan tanah.  

Selain itu, konsultasi terjadi selama persiapan UKL-UPL, meliputi 
survei sosial, wawancara dengan orang-orang yang terkena dampak 
dan masyarakat setempat. Konsultasi hanya melibatkan dua pemilik 
tanah perempuan. 

3 Konsistensi Berdasarkan kajian literatur, wawancara dengan staf UIP JBT II, dan 
diskusi dengan badan pengelolaan lingkungan hidup (BPLH) 
Kabupaten Majalengka, disimpulkan bahwa penyusunan UKL-UPL 
untuk proyek ini konsisten dengan proses dan prosedur yang 
ditentukan. 

4 Efektivitas Penyusunan UKL-UPL untuk proyek ini dianggap efektif, 
sebagaimana dibuktikan oleh penyampaian kajian/penilaian yang 
cepat dan periode yang relatif singkat antara persetujuan UKL-UPL, 
penerbitan izin lingkungan, dan dimulainya konstruksi. 

C Keluaran dan Hasil 

1 Penapisan dan  
Kategorisasi  

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis 
Usaha dan / atau Kegiatan yang Memerlukan Analisis Mengenai 
Dampak Lingkungan menetapkan bahwa hanya UKL-UPL yang 
diperlukan karena ukuran proyek tidak lebih besar dari 150 kV. 

2 Pelingkupan Tidak berlaku untuk UKL-UPL. 

3 Uraian Proyek UKL-UPL menjelaskan komponen fisik-kimia, biologi, sosial-ekonomi 
/ budaya, dan kesehatan masyarakat proyek, yang meliputi: 

 

A. Tahap Pra-Konstruksi 
- Perizinan  
- Survey (penentuan lokasi / konfigurasi jaringan, pencatatan 

data tanah, dan tanaman yang terdampak oleh tute 
jaringan)  



 

 
 

- Pengadaan tanah untuk fondasi menara dan gardu  
- Ganti rugi tanah yang diperlukan untuk hak milik (ROW) 

jalur transmisi  
B. Tahap Konstruksi 

- Rekrutmen pekerja (prioritas diberikan kepada pekerja lokal 
untuk posisi pekerja tidak terampil/buruh dan pekerja 
dengan ketrampilan menengah) 

- Mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan material 
(kendaraan yang digunakan harus dalam kondisi baik dan 
sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan kondisi 
setempat) 

- Pembukaan lahan (penebangan tumbuhan / pohon pada 
fondasi menara dan pemangkasan tumbuhan yang 
memasuki ruang bebas di sepanjang right of way (ROW) 
jalur transmisi yang diusulkan) 

- Pekerjaan fondasi untuk switchyard 
- Pekerjaan konstruksi untuk bangunan pengawas 
- Pembangunan fasilitas dan prasarana 
- Pembangunan menara 
- Pendirian menara 
- Penarikan kabel 
- Commissioning  

 

C. Tahap Operasi 

- Distribusi listrik  
- Pemeliharaan (pencegahan, perbaikan, darurat, kondisi 

dasar) 
- Patroli (untuk menghindari gangguan dan menjaga 

keamanan publik) 
- Inspeksi (pemeriksaan koridor transmisi, menara, isolator, 

dan kabel) 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan 
Administratif 

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan (termasuk 
peraturan sektor) serta peraturan daerah yang berlaku untuk proyek 
tersebut dicantumkan. Selain itu, peraturan / panduan khusus PLN 
untuk pembangunan pembangkit / transmisi juga dirujuk. 

5 Rona awal lingkungan  UKL-UPL memberikan informasi dasar tentang: 

A. Komponen fisik-kimia 
- Iklim 
- Kualitas udara 
- Kebisingan 
- Kualitas air 
- Elektromagnetik 
- Kondisi jalan dan lalu lintas 

B. Komponen biologi 
- Flora  
- Fauna  

C. Komponen sosial-ekonomi, budaya, dan kesehatan 
masyarakat  
- Demografi 
- Pendidikan 
- Ekonomi (prasarana dan sarana) 
- Agama 
- Prasarana dan sarana kesehatan 



 

 

6 Analisis Alternatif Analisis alternatif proyek dijelaskan dalam Kajian Kelayakan Proyek 
(Ref. 18.03.02 / 2016.08 / 02), yang mempertimbangkan dua 
alternatif: alternatif tanpa proyek perluasan jaringan tegangan 
menengah melalui sumber dari gardu yang ada atau gardu lain, dan 
pengembangan gardu baru dengan kapasitas yang sama. Alternatif 
kedua dipilih sebagai opsi yang paling layak. 

7 Kajian Dampak dan 
Risiko 

UKL-UPL menguraikan potensi dampak lingkungan dan sosial, 
dengan mempertimbangkan: 

- Sumber-sumber dampak 
- Jenis dampak 
- Besaran dampak 

Perhatian khusus diberikan dalam UKL-UPL ini untuk keselamatan 
kelistrikan dari jalur transmisi dan potensi dampak kesehatan 
manusia dan masyarakat, sehubungan dengan kekhawatiran yang 
disampaikan oleh orang-orang yang tinggal di sepanjang jalur 
transmisi dan dekat dengan gardu.  

8 Rencana Pengelolaan 
dan Pemantauan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UPL merinci: 

- Langkah-langkah pengelolaan/mitigasi, lokasi, dan jadwal 
- Metode pemantauan, lokasi, dan jadwal 
- Pengaturan kelembagaan dari lembaga / pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan 
 

Persyaratan untuk menentukan alokasi anggaran untuk 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam UKL-UPL tidak 
dinyatakan secara eksplisit dalam Peraturan MOE No. 16/2012 dan 
karena itu biasanya tidak dicantumkan. Pemahaman umum adalah 
bahwa biaya tersebut merupakan bagian dari anggaran 
pemrakarsa atau kontraktor proyek.  

Langkah-langkah pnegelolaan/mitigasi dan pemantauan yang telah 
ditetapkan fokus untuk menghindari atau mengurangi potensi 
dampak lingkungan dan sosial selama tahap pra-konstruksi, 
selama konstruksi, dan pasca konstruksi, termasuk: 

− Ketidakpuasan di antara pihak yang terkena dampak 
mengenai harga tanah dan kompensasi atas ROW  

− Peluang kerja dan usaha bagi masyarakat setempat  

− Kualitas udara yang menurun dan meningkatnya debu dan 
kebisingan 

− Kerusakan jalan lokal karena mobilisasi alat berat dan 
material 

− Gangguan lalu lintas dan kecelakaan 

− Hilangnya flora dan fauna akibat alih fungsi lahan 

− Menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan (sungai, 
danau, mata air, dlsb.) 

− Bangkitan sampah  

− Medan elektromagnetik dan efek korona 

9 Keterbukaan Informasi Penyampaian informasi kepada publik dilakukan sebagai bagian 
dari proses pengadaan tanah. Tim pengadaan tanah PLN 
menyebarkan informasi tentang tujuan, sasaran, dan manfaat 
proyek dalam pertemuan publik dan juga menyediakan informasi 
tersebut secara online. 

10 Konsultasi dan Konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak dilakukan 



 

 
 

Partisipasi selama sesi penyampaian informasi, di mana PLN membahas 
tentang proyek dan meminta izin dari keluhan/RT yang berlokasi 
dekat dengan jaringan transmisi dan gardu. 

Selama penyusunan UKL-UPL, khususnya selama pengumpulan 
data primer dan sekunder, konsultasi tambahan dilakukan dengan 
orang-orang yang terkena dampak proyek (pemilik tanah yang 
dibutuhkan untuk tapak menara, pemilik pohon / tanaman dan 
bangunan yang terkena proyek), pemimpin informal (pemimpin 
masyarakat dan agama), dan pemimpin formal (kepala desa). 

11 Pengembangan 
mekanisme 
penanganan keluhan 

 

Mekanisme pengaduan tertuang dalam Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup No. 09/2010 tentang Keluhan Masyarakat dan 
Penanganan Keluhan yang disebabkan oleh pencemaran dan / atau 
kerusakan lingkungan. Di tingkat proyek, keluhan yang timbul 
selama tahap konstruksi ditangani oleh Bagian Komunikasi / Humas 
UIP yang memeriksa dan kemudian meneruskan pengaduan ke unit 
yang bertanggung jawab yang memiliki wewenang untuk 
meanggapi. Selama tahap operasional, keluhan ditangani oleh Unit 
Transmisi. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga akan diberitahu 
tentang segala keluhan terkait proyek PLN untuk ditindaklanjuti 
pemrakarsa proyek. 

12 Pelaksanaan EMP  Review terhadap laporan pelaksanaan untuk periode Januari hingga 
Juni 2017 mengindikasikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang 
diperlukan sedang dilakukan. Laporan tersebut meliputi: sumber 
dampak, jenis dampak, indikator kinerja, langkah-langkah 
pengelolaan/mitigasi, lokasi mitigasi, periode mitigasi, pelaksanaan 
pengawasan, dan penerima laporan.  

13 Pemantauan dan 
Pelaporan  

Demikian pula, pemantauan dijelaskan secara rinci yang meliputi: 
jenis, lokasi, metode, jangka waktu dan hasil dari kegiatan 
pemantauan.  

Hasil pemantauan dibandingkan dengan kedua data dasar, dan 
analisa kecenderung dilakukan untuk mengevaluasi penerimaan 
keadaan saat ini untuk kebisingan, kualitas udara, kualitas air, 
bangkitan sampah, kecelakaan kerja, kebakaran, dan kesehatan 
kerja. Selain itu, hasil analisis dibandingkan dengan standar kualitas 
lingkungan yang berlaku. Tidak ada kecenderungan negatif atau 
baku mutu yang dilampaui yang teridentifikasi. 

Analisis sampel dilakukan oleh laboratorium terakreditasi Komite 
Akreditasi Nasional Indonesia dan laporan analitis dimasukkan 
dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL.  



 

 

2. Proyek Jalur Transmisi Daya Tegangan Tinggi Incomer Tanah Lot 150 kV  dan Gas Insulated 

Switchgear (GIS) 150 kV 

 

Nama proyek Proyek Jalur Transmisi Daya Tegangan Tinggi Incomer Tanah Lot 
150 kV  dan Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 kV 

Lokasi KabupatenTabanan, Bali  

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

UKL-UPL 

Kategori Proyek ADB B 

Instansi pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PLN (Persero) – Unit Induk Pembangunan (UIP) Jawa Bagian 
Timur dan Bali I (JBTB I), berkedudukan di Surabaya  

Penyusun Tim Konsultan (bersertifikat) 

Izin Lingkungan No. 660.1/3736/PP.BLH (tertanggal 14 Oktober 2016) dikeluarkan 
oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tabanan 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B) 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan UIP JBTB I, yang berkedudukan di Surabaya, bertindak sebagai 
pemrakarsa proyek.  
Struktur organisasi unit PLN ini mengacu pada peraturan Direksi 
PLN No. 0015.P / DIR / 2016, No. 0225.P / DIR / 2016, dan 
Keputusan No. 0490 / SDM.01.03 / DIVORG / 2016 tentang 
Organisasi UIP dan Unit Pelaksana .  

UIP terdiri dari beberapa unit, di antaranya bertanggung jawab 
terhadap perlindungan lingkungan sebagai berikut: 

- Unit perencanaan bertanggung jawab untuk menyusun, 
melaksanakan dan mengevaluasi kajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan yang terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah tanah 

- Unit konstruksi /operasi bertanggung jawab dalam menyusun, 
melaksanakan dan dan mengevaluasi program keselamatan, 
kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit pelaksanaan proyek bertanggung jawab untuk menyusun, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan menyusun, mengelola, 
dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan 
sebagaimana disepakati dengan UIP 

2 Anggaran Di tingkat Unit Induk Pembangunan (UIP), PLN mengalokasikan 
dana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan. UIP menyiapkan 
rencana dan anggaran tahunan terperinci, yang mencakup 
penyusunan AMDAL dan UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, 
dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pemantauan. Kegiatan pemantauan dilakukan oleh UPK, yang 
merupakan sub unit dari UIP. Alokasi anggaran tahunan bergantung 
pada volume dan jumlah kegiatan yang diusulkan. Kemajuan fisik 



 

 
 

dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan dilaporkan secara 
berkala.   

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, satu ahli lingkungan UIP mengawasi 
dua ahli spesialis lingkungan UPP. Staf UIP dan UPP mendapatkan 
pelatihan tentang kajian lingkungan dalam kursus yang mencakup 
AMDAL A (pelatihan dasar tentang AMDAL), AMDAL B 
(penyusunan dokumen AMDAL), AMDAL C (review dokumen 
AMDAL), dan penyusunan UKL-UPL.  

 

Untuk proyek PLN, penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL 
umumnya dilakukan oleh konsultan di bawah pengawasan ahli 
lingkungan dari UIP dan UPP. Unit Perencanaan Lingkungan UIP 
dan UPP memiliki tanggung jawab yang menyeluruh untuk 
mengurus rekomendasi tata ruang, memeriksa/mereview keluaran 
dari konsultan, dan memperoleh izin lingkungan yang diperlukan.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Berdasarkan kajian literatur, kunjungan lapangan, dan wawancara 
dengan staf UIP JBTB I, disimpulkan bahwa penyusunan UKL-UPL 
proyek telah sesuai dengan proses dan prosedur yang ditentukan.  

2 Transparansi Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara eksplisit 
dinyatakan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 
sehingga mungkin tidak dilakukan dalam UKL-UPL. Namun 
konsultasi publik dilakukan dimana informasi yang berkaitan dengan 
aspek umum maupun teknis dari proyek ini dijabarkan, termasuk 
juga tujuan dan manfaat proyek. Tidak ada catatan mengenai 
peserta perempuan dalam konsultasi tersebut. 

3 Konsistensi Berdasarkan wawancara dengan staf UIP JBTB I disimpulkan 
bahwa penyusunan UKL-UPL untuk proyek ini konsisten dengan 
proses dan prosedur yang ditentukan, termasuk memastikan 
keselarasan dengan tata ruang setempat. 

4 Efektivitas Penyusunan UKL-UPL untuk proyek ini dianggap efektif, 
sebagaimana dibuktikan oleh penyampaian kajian/penilaian yang 
cepat dan periode yang relatif singkat antara persetujuan UKL-UPL 
dan dimulainya pembangunan. 

C Keluaran dan Hasil 

1 Penapisan dan 
Kategorisasi  

Peraturan Menteri Lingkungan HIdup No. 5/2012 tentang Jenis 
Usaha dan / atau Kegiatan yang Memerlukan Analisa Mengenai 
Dampak Lingkungan menetapkan bahwa hanya UKL-UPL yang 
diperlukan karena ukuran proyek tidak lebih besar dari 150 kV.  

Surat rekomendasi No. 050/5613 / Bappeda / 2015 dari Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah / Badan Koordinasi Penataan 
Ruang Daerah Kabupaten Tabanan menyatakan bahwa area yang 
diperlukan untuk proyek ini sejalan dengan rencana tata ruang 
setempat. 

2 Pelingkupan  Tidak berlaku untuk proyek UKL-UPL.  

3 Uraian Proyek Tujuan dan sasaran proyek dijabarkan dengan jelas, bersama 
dengan rincian penyusunan UKL-UPL, yang meliputi: 

- Identitas pemrakarsa dan penyusun UKL-UPL 
- Proyek yang diusulkan (termasuk site plan dan tata letak lokasi) 



 

 

- Skala proyek 
- Tanah, status lahan, dan kesesuaian dengan rencana tata ruang 
- Desain proyek secara keseluruhan 
- Tahap pembangunan (pra-konstruksi, konstruksi dan operasi) 
- Pemeliharaan (preventif dan perbaikan, dan darurat) 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan 
Administratif  

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan (termasuk 
peraturan sektor) serta peraturan lokal, tercantum.   

5 Rona awal lingkungan UKL-UPL memberikan informasi dasar tentang: 

A. Komponen fisik-kimia  
- Iklim (jenis iklim, curah hujan, suhu dan kelembaban 

nisbih, durasi paparan matahari, arah dan kecepatan 
angin) 

- Kualitas udara ambien dan kebisingan (kualitas udara, 
intensitas kebisingan) 

- Fisiografi (Geografi fisik) 
- Geologi 
- Tanah 
- Hidrologi (air permukaan dan air tanah, pemanfaatan 

sumber daya air) 
- Daerah rawan gempa 
- Rencana tata ruang dan tata guna lahan 
- Medan elektromagnetik 

B. Komponen biologis 
- Informasi dasar tidak lengkap (informasi yang diperlukan 

tentang flora dan fauna darat dan air tidak tersedia) 
C. Komponen sosial, ekonomi, dan budaya 

- Sosial-ekonomi (jumlah dan data populasi menurut jenis 
kelamin, komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan, 
migrasi, struktur ekonomi, sektor, dan PDB) 

- Budaya (organisasi komunitas, warisan budaya, dan 
persepsi serta sikap masyarakat (seperti yang 
dikumpulkan lewat kuesioner)  

6 Analisis Alternatif Tidak berlaku, karena proyek hanya mempertimbangkan satu opsi. 

7 Kajian Dampak dan 
Risiko 

UKL-UPL memaparkan potensi dampak lingkungan dan sosial yang 
mungkin terjadi selama tahap pra-konstruksi, konstruksi dan 
operasi, yang meliputi: 

- Pra-konstruksi (proses perijinan, survei lapangan, dan 
pengadaan tanah) 

- Konstruksi (perekrutan dan mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi 
peralatan dan material, persiapan lahan dan fondasi untuk 
menara, pembangunan menara, pemasangan dan penarikan 
kabel, pembukaan lahan dan pembangunan bangunan, 
pemasangan peralatan, dan pembangunan fasilitas pendukung) 

- Operasi dan pemeliharaan 

Cukup jelas bahwa beberapa potensi dampak tidak tercakup dalam 
UKL-UPL. Misalnya, potensi tumpahan bahan berbahaya dan 
beracun serta pembuangannya dari gardu, tidak disebutkan 
meskipun Petunjuk dari PLN (SK Dir. No. 114 tentang Pengerjaan 
dan Pemeliharaan GIS) mewajibkan unitnya untuk mengelola 
Sulphur Hexafluoride 



 

 
 

8 Rencana Pengelolaan 
dan Pemantauan 
Lingkungan (EMP) 

 

 

UKL-UPL memberikan informasi tentang langkah-langkah 
pengelolaan/mitigasi dan pemantauan untuk semua dampak 
potensial, tidak termasuk masalah seperti bahan berbahaya dan 
beracun yang tidak teridentifikasi dalam kajian dampak. Langkah-
langkah pengelolaan lingkungan dan sosial dirumuskan dalam hal 
langkah-langkah pengelolaan/mitigasi, lokasi, dan periode 
pengelolaan lingkungan. Demikian pula, langkah-langkah 
pemantauan dijabarkan dalam bentuk metode pelaksanaan (yaitu 
observasi lapangan dan analisis data), lokasi, dan jadwal.  

Penekanan khusus diberikan untuk dampak positif dan negatif yang 
berkaitan dengan: 

- Keresahan sosial karena ketidakpuasan warga terkait 
harga tanah dan kompensasi ROW  

- Peluang kerja dan berusaha bagi masyarakat setempat 
- Kualitas udara yang menurun dan semakin meningkatnya 

debu dan kebisingan 
- Kerusakan jalan setempat karena mobilisasi alat berat dan 

material 
- Gangguan lalu lintas dan kecelakaan 
- Hilangnya flora dan fauna akibat alih fungsi lahan, 

termasuk dampak terhadap flora dan fauna akuatik 
- Menurunnya kualitas air tanah dan air permukaan  

- Bangkitan sampah (termasuk limbah berbahaya meskipun 
masalah ini tidak tercakup dalam kajian dampak) 

- Medan elektromagnetik dan efek korona  

Komitmen pemrakarsa proyek untuk menerapkan UKL-UPL diberikan 
dalam bentuk Surat Pernyataan, yang dicap dan ditandatangani oleh 
pihak yang berwenang. 

Pengaturan kelembagaan untuk pelaksanaan UKL-UPL dijelaskan, 
yang meliputi pihak-pihak yang bertanggung jawab, pengawasan, 
dan pelaporan. 

Tidak ada indikasi perkiraan biaya untuk melaksanakan UKL-UPL 
atau memantau indikator kinerja. 

9 Keterbukaan Informasi Penyampaian informasi kepada publik dilakukan sebagai bagian dari 
proses pengadaan tanah. Daftar peserta yang hadir dalam 
pertemuan penyampaian informasi (lembar yang ditandatangani), 
isi, dan kesimpulan diseminasi dirangkum dalam Berita Acara 
Diseminasi No. 0001 / HKM.04.01 / UPKJJB.10 / 2016. 

10 Konsultasi dan 
Partisipasi 

Konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak dilakukan 
selama sesi penyampaian informasi. 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

 

Meskipun tidak ada persyaratan eksplisit untuk mekanisme 
pengaduan dalam Peraturan Menteri LIngkungan Hidup No. 
16/2012, PLN melalui kantor tingkat proyeknya memiliki prosedur 
untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. 

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap konstruksi. 

13 Pemantauan dan 
Pelaporan 

 

Laporan pelaksanaan untuk tahun 2017 tidak tersedia.  



 

 

3. Jalur transmisi daya 500 kV, PLTU 2, Jawa Tengah dan panel distribusi utama 500 kV, 
Kesugihan 

 

Nama Proyek Jalur transmisi daya 500 kV, PLTU 2, Jawa Tengah dan panel 
distribusi utama 500 kV, Kesugihan  

Lokasi Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

AMDAL 

Kategori Proyek ADB B 

Instansi pelaksana 
(Pemrakarsa proyek)  

Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa – Bali 7 (UPK JJB 7) 
Semarang dari UIP XVI Yogyakarta 

Penyusun PT Prima Layanan Nasional Enjiring (Jakarta) bekerjasama 
dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Jenderal 
Soedirman (Purwokerto)  

Izin Lingkungan No. 660.1/99/29/2010 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan 
Hidup (BLH) Kabupaten Cilacap 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PLN (Persero) UIP JBT II yang berkedudukan di Yogyakarta, 
bertindak sebagai pemrakarsa proyek. Ahli/staf lingkungan yang 
terlibat dalam setiap tahap pengembangan diperbantukan di Unit 
Perencanaan, Unit Konstruksi, dan Unit Pelaksanaan Proyek. 

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan. UIP menyusun rencana dan 
anggaran tahunan terperinci, yang mencakup penyusunan AMDAL 
dan UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, dan pelaksanaan 
langkah-langkah mitigasi dan persyaratan pemantauan. Kegiatan 
pengawasan dilakukan oleh UPK, yang merupakan sub unit dari 
UIP. Alokasi anggaran tahunan bergantung pada volume dan 
jumlah kegiatan yang diusulkan.  

Kemajuan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara berkala =.  

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, ahli lingkungan UIP mengawasi ahli 
lingkungan UPP. Dalam kasus UIP Yogyakarta, dua ahli 
lingkungan mengawasi empat ahli lingkungan (satu ahli pada 
masing-masing keempat UPP).  

Ahli lingkungan UIP memiliki latar belakang akademis di bidang 
teknik sipil, teknik kimia, atau kimia. Staf UIP dan UPP 
mendapatkan pelatihan tentang kajian lingkungan dalam kursus 
yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang AMDAL), 
AMDAL B (penyusunan dokumen AMDAL), AMDAL C (pelatihan 
tingkat lanjutan untuk tinjauan AMDAL), dan penyusunan UKL-
UPL. 

 



 

 
 

Untuk proyek PLN, penyusunan dokumen AMDAL dan UKL-UPL 
umumnya dilakukan oleh konsultan di bawah pengawasan ahli 
lingkungan dari UIP dan UPP. Unit Perencanaan Lingkungan UIP 
dan UPP memiliki tanggung jawab yang menyeluruh untuk 
mengurus rekomendasi tata ruang, memeriksa/mereview output 
dari konsultan, dan memperoleh izin lingkungan yang diperlukan.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Berdasarkan kajian literatur, kunjungan lapangan, dan wawancara 
dengan staf UPK JJB 7 dan staf badan lingkungan hidup setempat, 
disimpulkan bahwa penyusunan AMDAL proyek telah sesuai 
dengan proses dan prosedur yang ditentukan.  

2 Transparansi AMDAL dilakukan secara transparan melalui pengumuman di 
koran lokal dan radio, dan memasang pada tempat-tempat umum 
yang telah ditentukan. Warga yang terkena dampak dan pemangku 
kepentingan utama dan / atau perwakilan mereka diundang dan 
terlibat dalam berbagai konsultasi publik. Namun, konsultasi tidak 
melibatkan partisipasi perempuan. 

3 Konsistensi Berdasarkan kajian literatur, kunjungan lapangan, dan  

wawancara, disimpulkan bahwa AMDAL ini konsisten dengan 
proses dan prosedur yang ditentukan.  

4 Efektivitas Penyusunan AMDAL untuk proyek ini dianggap efektif, 
sebagaimana dibuktikan oleh penyampaian kajian/penilaian yang 
cepat dan periode yang relatif singkat antara persetujuan AMDAL, 
dan dimulainya konstruksi. 

C Keluaran dan Hasil  

1 Penapisan dan 
Kategorisasi 

Penapisan untuk perizinan lingkungan proyek dilakukan 
berdasarkan persyaratan dari Undang-Undang Lingkungan No. 
23/1997 yang lama dan Peraturan Pemerintah No. 27/1999 yang 
lama tentang AMDAL. 

2 Pelingkupan Proses pelingkupan dilakukan untuk menentukan ruang lingkup 
kajian dan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial 
yang berkaitan dengan proyek. Pelingkupan termasuk konsultasi 
publik, yang melibatkan warga yang terkena dampak dan 
pemangku kepentingan lainnya. Proses pelingkupan mencakup 
semua persyaratan peraturan yang berlaku: 

- Uraian area studi 
- Identifikasi dampak penting dan prediksi karakteristik dampak 

dan besarnya  
- Pertimbangan kelayakan lingkungan dan sosial proyek 
- Penjelasan tentang bagaimana dampak harus dikelola dan 

dipantau melalui RKL-RPL 
- Kerangka acuan (KA-ANDAL) 
- Kesenjangan yang nyata dalam dokumen AMDAL yang terdiri 

dari KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL: metodologi ANDAL 
tidak secara optimal mempertimbangkan semua potensi 
dampak; dan ANDAL tidak membahas masalah risiko tegangan 
ekstra dan ultra-tinggi, kekhawatiran yang disampaikan selama 
konsultasi publik. 
 

3 Uraian Proyek Uraian ANDAL proyek meliputi: 



 

 

A. Tahap Pra-Konstruksi  
- Penyebaran informasi 
- Penentuan jalur  
- Pengadaan tanah 

B. Tahap Konstruksi 
- Penyebaran informasi 
- Rekrutmen tenaga kerja dan pegawai 
- Mobilisasi alat berat dan material  
- Pembukaan lahan  
- Pemasangan pondasi menara 
- Pekerjaan sipil di GITET 500 kV 
- Pembangunan menara 
- Pemasangan GITET 500 kV 
- Penarikan kabel konduktor 
- Comissioning  

C. Tahap Operasi 
- Penyebaran informasi 
- Transmisi tenaga listrik 
- Pemeliharaan 

D. Tahap Pasca Operasi  
- Penyebaran informasi 
- Pembongkaran 
- Reklamasi 
- Pemulihan aset 
- Peningkatan kapasitas 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif 

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan (termasuk 
peraturan sektor) serta peraturan lokal yang berkaitan dengan 
proyek, dicantumkan.  

5 Rona awal lingkungan ANDAL memberikan informasi rona awal tentang: 
- Komponen kimia geo-fisik (geologi, tanah, air permukaan, air 

tanah, udara, kebisingan) 
- Komponen biologi (flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan 

spesies langka dan / atau endemik dan habitatnya) 
- Komponen sosial-ekonomi (pendapatan, pekerjaan, budaya 

lokal, situs arkeologi) 
- Kesehatan dan keselamatan kerja dan masyarakat 
 

6 Analisis Alternatif Pertimbangan alternatif terbatas, meskipun untuk menghindari 
dampak lingkungan dan sosial, lokasi dua menara transmisi 
dipindah.   

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

ANDAL memberikan kajian dampak dan risiko yang memadai. 
Diagram alur (flowchart) digunakan untuk mengidentifikasi interaksi 
antara kegiatan utama proyek dan potensi dampak lingkungan dan 
sosial, yang meliputi: 

A. Komponen fisik-kimia 

− Kebisingan 

− Kualitas udara 

− Gaya listrik dan gaya magnet 

− Stabilitas tanah 

− Tata guna lahan dan tata ruang 

− Aliran air limpasan 

− Transportasi 

− Estetika 



 

 
 

B. Komponen biologis 

− Populasi dan penyebaran tumbuhan  

− Migrasi burung 

C. Komponen sosial-ekonomi dan budaya 

− Kesempatan kerja dan usaha 

− Penghasilan masyarakat 

− Harga tanah dan bangunan 

− Proses sosial 

− Persepsi masyarakat 

D. Komponen kesehatan masyarakat 

− Keselamatan kerja 

− Ketidaknyamanan 

− Wabah penyakit 
 

Batas area studi untuk keperluan kajian dampak dan risiko 
digambarkan dengan jelas, dilengkapi dengan peta. 

8  Rencana Pengelolaan 
dan Pemantauan 
Lingkungan (EMP) 

Surat Pernyataan untuk melaksanakan RKL-RPL yang 
ditandatangani oleh Manajer Umum PLN (Persero) PIKITRING 
JBN, termasuk dalam AMDAL sebagai dokumen yang mengikat 
secara hukum. 

RKL-RPL terstruktur dengan baik, dan meliputi: 

- Efektivitas langkah-langkah mitigasi dalam mengatasi dampak 
yang terjadi 

- Kecenderungan dampak lingkungan dan sosial 
- Efektivitas program pemantauan dalam mengkaji dampak 

dibandingkan dengan kondisi awal dan kecenderung 

Pada saat kajian ini dilakukab, RKL-RPL telah dilaksanakan dalam 
proses konstruksi dan proyek telah mulai beroperasi 

9 Keterbukaan Informasi Penyampaian informasi kepada publik dilakukan melalui 
pemberitahuan mengenai proyek yang dipasang pada kantor 
Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Adipala, dan Badan 
Lingkungan Hidup setempat di Cilacap dan dengan menyiarkan 
melalui Radio Bayu Sakti (selama satu bulan). Kuesioner survei 
sosial juga digunakan untuk menghasilkan data dasar dari aspek 
sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat. 

10 Konsultasi dan Partisipasi Konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak dilakukan 
selama sesi penyampaian informasi dan telah sesuai dengan 
Keputusan Bupati Cilacap No. 76/2004 tentang Keterlibatan 
Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL. 

Kegiatan konsultasi juga dilakukan melalui pengumuman di surat 
kabar dan radio lokal dan pemasangan pada tempat-tempat umum 
yang ditentukan. 

Pihak yang terkena dampak dan/atau perwakilannya, serta 
pemangku kepentingan utama diundang dan terlibat dalam 
berbagai konsultasi publik. Namun, konsultasi itu tidak secara 
khusus melibatkan partisipasi perempuan. 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Mekanisme penanganan keluhan tidak dikembangkan secara 
khusus untuk proyek ini. Namun, PLN melalui kantor tingkat 



 

 

proyeknya memiliki prosedur untuk menerima dan menindaklanjuti 
keluhan masyarakat. 

12 Pelaksanaan EMP Review atas laporan pelaksanaan RKL-RPL untuk periode Juli 
hingga Desember 2012 menunjukkan bahwa laporan tersebut 
secara komprehensif meliputi:  

- Dampak penting  
- Sumber dampak 
- Indikator kinerja 
- Langkah-langkah mitigasi 
- Lokasi pengelolaan/ mitigasi 
- Periode pengelolaan/ mitigasi 

Kesenjangan yang teridentifikasi dalam laporan pelaksanaan 
adalah tidak adanya matriks yang merangkum semua aspek RKP-
RPL, sehingga sulit untuk menentukan apakah semua upaya 
pengelolaan/ mitigasi sedang dilaksanakan. 

13 Pemantauan dan 
Pelaporan 

Review atas laporan pelaksanaan RKL-RPL menunjukkan bahwa 
pemantauan lingkungan yang dilakukan tidak dijelaskan secara 
sistematis, sebagaimana diperlukan. Oleh karena itu sulit untuk 
membedakan tren/kecenderungan dampak tertentu seperti 
kebisingan, kualitas udara, kualitas air, bangkitan sampah, 
kecelakaan kerja, kebakaran, kesehatan kerja, atau untuk 
membandingkan hasil pemantauan dengan standar kualitas 
lingkungan yang berlaku. 

Pelaporan hasil pemantauan dilengkapi dengan laporan analitis 
dari laboratorium terakreditasi. 

 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

4. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 6 x 2 MW, Kutampi, Bali 
 

Nama Proyek Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 6 x 2 MW, Kutampi, Bali 

Lokasi Kabupaten Klungkung, Bali 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

UKL-UPL 

Kategori Proyek ADB B  

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek)  

PLN (Persero) Distribusi Wilayah Bali - Bali Timur  

Penyusun/Konsultan Tim Konsultan (bersertifikat)  

Izin Lingkungan No. 660.1 / 094 / KLH yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan 
Hidup Kabupaten Klungkung (tanggal 25 Januari 2012) 

 
 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan Dalam struktur PLN, terdapat posisi Gabungan Keselamatan, 
Kesehatan Kerja dan Lingkungan di masing-masing Wilayah, yang 
melapor ke Manager Umum PLN Wilayah. Seorang Pengawas 
Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan melapor kepada 
Wakil Manajer bagian Pengendalian Operasional Sistem Distribusi 
di PLN (Persero).   

2 Anggaran Bagian Distribusi PLN menyiapkan rencana dan anggaran tahunan 
terperinci, yang mencakup persiapan AMDAL dan UKL-UPL, dan 
pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan. Alokasi anggaran tahunan tergantung pada volume 
dan jumlah kegiatan yang diusulkan.  

3 Sumber daya manusia Di bagian Distribusi PLN tingkat regional ada satu posisi pengawas 
lingkungan, yang diisi oleh pegawai purna waktu. 

B Proses dan Prosedur  

1 Koherensi 

Tidak berlaku, karena studi kasus ini hanya mengevaluasi laporan 
pelaksanaan UKL-UPL. 

2 Transparansi 

3 Konsistensi 

4 Efektivitas 

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel berdaya enam x 2 MW di 
Kutampi, hanya membutuhkan UKL-UPL karena skala proyek yang 
kecil.  

2 Cakupan  Tidak berlaku untuk proyek UKL-UPL. 

3 Deskripsi Proyek UKL-UPL dengan jelas menjabarkan tujuan dan sasaran proyek, 
dan tujuan persiapan UKL-UPL. Proyek ini dimaksudkan untuk 



 

 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

menyediakan pasokan listrik untuk rumah tangga, industri, 
pariwisata, penerangan jalan dan kebutuhan masyarakat lainnya di 
Kecamatan Nusa Penida, yang meliputi masyarakat di Nusa Gede, 
Nusa Caningan, dan Nusa Lembongan. 

PLTD terdiri dari enam unit berdaya 2 MW, dengan instalasi 
termasuk infrastruktur dan fasilitas berikut: 

- Sebuah gedung perkantoran yang menyediakan area kerja dan 
peralatan, serta gudang suku cadang 

- Sebuah rumah untuk penjaga keamanan 
- Dapur 
- Unit pengolahan air yang tidak digunakan 
- Sebuah tangki penyimpanan diesel 212 liter dan enam tangki 

penuangan dengan total kapasitas 70 liter 
- Area penyimpanan untuk pelumas baru, pelumas bekas, galon 

air, dan suku cadang bekas 
- Dua tangki harian dengan kapasitas 16.000 liter untuk enam unit 

daya 
- Depot sementara untuk penyimpanan sampah organik, bukan 

organik, dan sampah padat yang terpisah 
- Penangkap minyak yang mengandung limbah cair dari pencucian 

dan penggantian cairan pendingin mesin 
- Enam buah trafo 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif 

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan (termasuk 
peraturan sektor) serta peraturan lokal yang berkaitan dengan 
proyek, semuanya terdaftar di UKL-UPL.  

5 Garis dasar lingkungan UKL-UPL memberikan informasi dasar tentang:  

- Komponen fisik-kimiawi  
- Komponen biologi  
- Komponen sosial-ekonomi dan budaya 

6 Analisis Alternatif Tidak berlaku untuk jenis proyek UKL-UPL ini. Tehnologi alternatif 
dan desain pabrik/instalasi dipertimbangkan selama tahap 
kelayakan proyek yang sebelumnya.  

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

UK-UPL mengidentifikasi dampak lingkungan dan sosial selama 
tahap sebelum pembangunan, selama pembangunan, dan tahap 
pengerjaan.   

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UPL merangkum dampak potensial selama tahap sebelum 
pembangunan, selama pembangunan, dan tahap pengerjaan, juga 
langkah-langkah mitigasi terkait dan persyaratan pengawasan.  
Komitmen untuk menerapkan UKL-UPL terdapat dalam Surat 
Pernyataan yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab PLN. 

9 Keterbukaan Informasi Tidak memungkinkan untuk menjabarkan penyampaian informasi 
untuk studi kasus ini karena dokumen UKL-UPL tidak tersedia, 
sehingga fokus pada laporan implementasi UKL-UPL. 

 



 

 
 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

10 Konsultasi dan Partisipasi Tidak memungkinkan untuk menjabarkan penyampaian informasi 
untuk studi kasus ini karena dokumen UKL-UPL tidak tersedia, 
sehingga fokus pada laporan implementasi UKL-UPL. 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Meskipun tidak ada persyaratan eksplisit untuk mekanisme 
pengaduan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012, PLN melalui 
kantor tingkat proyeknya memiliki prosedur untuk menerima dan 
menindaklanjuti keluhan masyarakat.  

12 Pelaksanaan EMP Review atas laporan pelaksanaan RKL-RPL untuk periode Juli 
hingga Desember 2012 menunjukkan bahwa laporan tersebut 
secara komprehensif meliputi:  

- Sumber dampak 
- Tindakan pengelolaan 
- Indikator kinerja 
- Lokasi tindakan mitigasi 
- Periode tindakan mitigasi 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Review dari laporan pelaksanaan UKL-UPL menunjukkan bahwa 
kegiatan pengawasan yang diperlukan telah dilakukan, yang 
dilengkapi dengan hasil analisis laboratorium. Data pengawasan 
terperinci tersedia untuk: 

- Sumber dampak 
- Efektivitas pengawasan dalam membedakan dampak 
- Lokasi pengawasan 
- Parameter yang diawasi 
- Metode pengawasan 
- Hasil pengawasan 

Hasil untuk paruh kedua tahun 2016 dibandingkan dengan hasil 
dari periode pemantauan semi tahunan sebelumnya untuk 
mengidentifikasi tren dampak untuk kebisingan, kualitas udara, 
kualitas air, pembentukan limbah, kecelakaan kerja, kebakaran, 
dan kesehatan kerja. Selain itu, hasil pengawasan juga 
dibandingkan dengan standar kualitas lingkungan yang berlaku. 

Laporan pelaksanaan UKL-UPL juga berisi dokumentasi 
pendukung untuk menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan 
izin untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah berbahaya 
(Ref. 104 / NUSRA / 07/2016), termasuk manifest limbah 
berbahaya, keseimbangan pengelolaan limbah berbahaya, dan 
lembar pelaporan limbah berbahaya. 

 

 
  



 

 

5. Sistem Interkoneksi Kabel Bawah Laut 20 kV, Nusa Lembongan, Bali  
 

Nama Proyek Sistem Interkoneksi Kabel Bawah Laut 20 kV, Nusa Lembongan, 
Bali 

Lokasi Kabupaten Gianyar dan Klungkung, Bali 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

UKL-UPL 

Kategori Proyek ADB B 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PLN (Persero) Distribusi Bali 

Penyusun/Konsultan Tim Ahli AMDAL  

Izin Lingkungan Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Bali No. 82/2013 tanggal 
19 Maret 2013 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B) 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan  

1 Struktur Kelembagaan PLN (Persero) Distribusi Bali bertanggung jawab untuk aspek 
perlindungan. PLN Bali (Distribusi) dipimpin oleh satu Manajer 
Umum, enam Manajer Sektor, delapan belas Wakil Manajer, dua 
Pejabat Pengadaan, lima Manajer Wilayah, dan tiga belas Manajer 
Distrik. Unit perlindungan khusus (yaitu, Pengawas untuk 
Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) berada di bawah 
Manajer Distribusi dan Wakil Manajer untuk Pengendalian Operasi 
Sistem Distribusi. 

2 Anggaran PLN Distribusi menyiapkan rencana dan anggaran tahunan 
terperinci, yang mencakup persiapan AMDAL dan UKL-UPL serta 
pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan. Alokasi anggaran tahunan tergantung pada volume 
dan jumlah kegiatan yang diusulkan. 

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan-kegiatan diawasi 
dan dilaporkan secara teratur.  

3 Sumber daya manusia PLN Wilayah / Distribusi Bali memiliki satu posisi pengawas 
lingkungan purna waktu.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Berdasarkan tinjauan dokumen, kunjungan lapangan dan 
wawancara dengan pegawai PLN Distribusi Bali, disimpulkan 
bahwa persiapan proyek UKL-UPL umumnya sesuai dengan proses 
dan prosedur yang ditentukan.  

2 Transparansi Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara 
eksplisit dinyatakan dalam Peraturan MOE No. 16/2012 oleh sebab 
itu mungkin tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Akan tetapi, 
konsultasi dilakukan dengan mengundang para tokoh masyarakat 
(wakil bendahara desa adat, kepala desa Jungut Batu, dan tokoh 
masyarakat), wakil Bupati Klungkung, Camat Nusa Penida, dan tim 
PLN ke pertemuan penyampaian informasi tahap awal. Sesi 
penyebaran informasi lainnya dihadiri oleh masyarakat dari Krama 



 

 
 

Subak Segara Wilis, termasuk Kepala Desa Pering, Bendahara 
Desa Adat, tim PLN, dan anggota masyarakat. Tidak ada partisipasi  
wanita dalam pertemuan-pertemuan tesrsebut.  

3 Konsistensi Berdasarkan kajian literatur, wawancara dengan pegawai PLN 
Distribusi Bali, disimpulkan bahwa persiapan proyek UKL-UPL 
konsisten dengan proses dan prosedur yang ditentukan, termasuk 
konsistensi dengan rencana tata ruang wilayah.  

4 Efektivitas Persiapan UKL-UPL untuk proyek ini dianggap efektif, 
sebagaimana dibuktikan oleh penyampaian kajian yang tepat 
waktu. Namun, karena pertimbangan teknis proyek belum 
dilaksanakan. 

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Peraturan MOE No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan / atau 
Kegiatan yang Memerlukan Analisis Dampak Lingkungan 
menetapkan bahwa hanya UKL-UPL yang diperlukan karena 
ukuran proyek tidak lebih besar dari 150 kV. 

Pada tahap penyaringan ditentukan bahwa proyek yang diusulkan 
tidak konsisten dengan rencana tata ruang. Lampiran VII Rencana 
Tata Ruang Bali No. 16/2009 sudah termasuk pengembangan 
sistem jaringan kabel listrik laut dari Nusa Lembongan ke sebuah 
gardu di Kabupaten Klungkung. Namun, pengembangan jaringan 
kabel belum secara khusus diidentifikasi dalam Rencana Tata 
Ruang Bali No. 16/2009. Demikian pula, Perda No. 26/2007 tentang 
Rencana Tata Ruang Kabupaten Gianjar tidak memasukan jalur 
transmisi SKTM 20 kV.  

2 Cakupan Tidak berlaku untuk proyek UKL-UPL. 

3 Deskripsi Proyek Deskripsi proyek menjelaskan bahwa proyek ini dimaksudkan untuk 
memasok permintaan listrik yang meningkat di tiga pulau disekitar  
Bali, yaitu: Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan. 

Proyek ini akan melintasi Selat Badung dari gardu relai di Pantai 
Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ke menara relay 
di Tanjung Ental, Jungutbatu, Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa 
Penida, Klungkung. Jaringan terdiri dari dua kabel, masing-masing 
sepanjang 17,1 kilometer. 

UKL-UPL menjelaskan: 

- Status tanah 
- Kegiatan proyek yang diusulkan 
- Izin (izin pokok dikeluarkan oleh Gubernur Bali No. 671/2576 / 

Bappeda dan izin untuk dua jalur kabel laut (No. BX.627 / KL.303 
yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) 

- Skala usaha dan / atau kegiatan (spesifikasi, persyaratan lahan, 
gardu, dan gardu relai) 

- Kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang 
- Desain proyek keseluruhan (sebelum pembangunan, selama 

pembangunan, dan pengerjaan) 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif 

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan (termasuk 
peraturan sektor) serta peraturan lokal yang berlaku untuk proyek 
tersebut, semua terdaftar. Selain itu, beberapa peraturan tingkat 
provinsi dan kabupaten merujuk pada:  

- Peraturan Provinsi Bali No. 4/2005 tentang Pengendalian 



 

 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 
- Peraturan Provinsi Bali No. 16/2009 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah 
- Peraturan Gubernur Bali No. 08/2007 tentang Standar Kualitas 

Lingkungan dan Kriteria Kerusakan Lingkungan 
- Peraturan Kabupaten Gianyar No. 26/2007 tentang Rencana 

Tata Ruang Kabupaten Gianyar 

5 Garis dasar lingkungan UKL-UPL memberikan informasi dasar tentang: 

A. Komponen geofisika-kimiawi 

− Iklim (curah hujan, iklim, suhu udara dan kelembaban, 
arah dan kecepatan angin, durasi paparan matahari) 

− Lahan (termasuk peta gardu dan tata letak pengaturan 
kabel laut yang diusulkan) 

− Hidro-oseanografi (gelombang, arus laut, pasang laut) 

− Lahan (rencana tata ruang, perubahan penggunaan 
lahan) 

− Fisiografi (morfologi, bentuk lahan, struktur geologi, 
karakteristik tanah, dan erosi) 

B. Komponen biologi 

− Flora dan fauna darat  

− Biologi akuatik / kelautan (plankton, makrozoobenthic, 
ikan, terumbu karang) 

 
Informasi dasar yang lengkap tentang komponen biologis 
disediakan, termasuk penilaian rinci tentang kekayaan spesies, 
kelimpahan, keanekaragaman hayati dan indeks nilai, serta 
dominasi. 
 

C. Komponen sosial budaya 

− Demografi (jumlah dan penyebaran penduduk, komposisi 
penduduk) 

− Nilai budaya 

− Institusi sosial 

− Warisan budaya 

− Persepsi dan sikap publik 

D. Komponen sosial ekonomi (pendapatan, pola penghasilan 
ganda) 

E. Komponen kesehatan masyarakat 

− Resiko manusia yang potensial 

− Jenis dan jumlah fasilitas kesehatan 

− Kondisi sanitasi lingkungan (penyediaan air, perilaku 
masyarakat dalam hal pembuangan limbah domestik, 
perilaku masyarkat dalam hal pembuangan sampah) 

− Status gizi dan kecukupan pangan 

F. Transportasi (mobilisasi peralatan dan material) 

6 Analisis Alternatif Tidak berlaku, karena proyek hanya mempertimbangkan satu 
alternatif. 

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

UKL-UPL menjelaskan potensi dampak lingkungan dan sosial 
selama tahap sebelum pembangunan, pembangunan, dan 
pengerjaan proyek. Dampak proyek dikategorikan sebagai kecil 
hingga sedang: 



 

 
 

- Tahap sebelum pembangunan (persepsi negatif masyarakat, 
pelanggaran izin, penyelarasan kabel yang salah, kegagalan 
dalam negosiasi tanah) 

- Tahap pembangunan (gangguan terhadap upacara keagamaan, 
gangguan sosial, kecelakaan, kekeruhan air laut, gangguan 
terhadap transportasi laut / lalu lintas, kerusakan terumbu 
karang, gangguan terhadap nelayan dan petani lamun, 
gangguan terhadap wisata bahari) 

- Tahap pengerjaan (medan elektromagnetik dan efek korona, 
pemadaman listrik, dan persepsi negatif masyarakat).  

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UKL merinci langkah-langkah mitigasi dan pengawasan yang 
terkait dengan dampak yang diidentifikasi untuk tahap sebelum 
pembangunan, pembangunan, dan pengerjaan.  

Komitmen PLN untuk sepenuhnya menerapkan UKL-UPL 
dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang dicap dan ditandatangani 
dari Manajer Umum PLN (Persero) Distribusi Bali. 

9 Keterbukaan Informasi Penyebaran informasi terjadi selama pertemuan konsultasi yang 
dihadiri oleh tokoh masyarakat yang diundang (wakil bendahara 
desa adat, kepala Desa Jungut Batu dan tokoh masyarakat), wakil 
Bupati Klungkung, Camat Nusa Penida, dan tim PLN.  

Konsultasi publik tambahan dilakukan dengan orang-orang dari 
Krama Subak Segara Wilis, dan dihadiri oleh Kepala Desa Pering, 
Bendahara Desa Adat, tim PLN, dan anggota masyarakat. Tidak 
ada wanita yang berpartisipasi dalam pertemuan penyebaran 
informasi ini.  

10 Konsultasi dan Partisipasi Konsultasi publik dilakukan untuk menjelaskan tujuan proyek dan 
rincian teknis, dan potensi dampak lingkungan dan sosial dari 
proyek. Konsultasi tambahan dilakukan untuk mengatasi masalah 
masyarakat yang berkaitan dengan risiko elektromagnetik. 
Untuk meyakinkan masyarakat setempat tentang keselamatan 
saluran transmisi, PLN mengeluarkan pernyataan jaminan tentang 
keamanan kekuatan/daya magnet listrik. Surat Jaminan No. 
013.SJ/102/DIST.BALI/2012, PLN (Persero) Distribusi Bali 
menjelaskan dan menjamin bahwa menara titik pendaratan dan 
jalur transmisi right of way tidak menimbulkan bahaya pada 
keselamatan dan kesehatan manusia. 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Meskipun tidak ada persyaratan eksplisit untuk mekanisme 
pengaduan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012, PLN melalui 
kantor tingkat proyeknya memiliki prosedur untuk menerima dan 
menindaklanjuti keluhan masyarakat.  

12 Pelaksanaan EMP Proyek telah ditangguhkan. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Tidak berlaku 

 
  



 

 

6. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 150 MW, Minahasa, Sulawesi Utara 
 

Nama Proyek Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 150 MW, 
Minahasa, Sulawesi Utara 

Lokasi Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

AMDAL 

Kategori Proyek ADB A 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PLN (Persero) Unit Pembangunan Sulawesi Bagian Utara (UIP 
Sulbagut) 

Penyusun/Konsultan Pusat Studi Lingkungan Universitas Sam Ratulangi, Manado (PSLH 
UNSRAT), Pendaftaran Sertifikasi No. 0056 / LPJ / AMDAL-1 / LRK 
/ KLH 

Izin Lingkungan Belum diperoleh karena AMDAL masih diproses. 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 
 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PLN (Persero) UIP Sulbagut, yang berlokasi di Manado, adalah 
badan pemrakarsa proyek 

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP daerah Sulawesi Selatan 
menyiapkan rencana dan anggaran tahunan terperinci, yang 
meliputi persiapan AMDAL dan UKL-UPL, persetujuan Izin 
Lingkungan, dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan 
persyaratan pengawasan. Alokasi anggaran tahunan tergantung 
pada volume dan jumlah kegiatan yang diusulkan. 

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.  

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, spesialis lingkungan UIP 
mengawasi spesialis lingkungan UPP. Dalam hal UIP Sulbagut, dua 
spesialis lingkungan mengawasi empat spesialis lingkungan (satu 
spesialis di masing-masing dari empat UPP).  

Spesialis lingkungan UIP memiliki latar belakang akademis di 
bidang teknik sipil, teknik kimia, atau ilmu kimia. Pegawai UIP dan 
UPP mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam 
kursus yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang 
AMDAL), AMDAL B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C 
(pelatihan tingkat lanjutan untuk tinjauan AMDAL), dan persiapan 
UKL-UPL.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Berdasarkan kajian literatur, kunjungan lapangan, dan wawancara 
dengan pegawai UIP Sulbagut, disimpulkan bahwa persiapan 
proyek AMDAL telah sesuai dengan proses dan prosedur yang 
ditentukan. 



 

 
 

2 Transparansi Persiapan AMDAL yang sedang berlangsung dilakukan secara 
transparan melalui pengumuman di surat kabar lokal dan posting 
pemberitahuan proyek di tempat-tempat umum yang ditentukan. 
Orang-orang yang terkena dampak dan / atau perwakilan mereka 
dan pemangku kepentingan utama diundang dan menghadiri 
beberapa konsultasi publik. Sedangkan perempuan dilibatkan 
dalam konsultasi dan hanya jumlah terbatas yang hadir.  

3 Konsistensi Proses pelingkupan AMDAL dianggap konsisten dengan proses 
dan prosedur yang ditentukan. 

4 Efektivitas Proses pelingkupan dari studi AMDAL dianggap kurang efektif 
karena KA-ANDAL (kerangka acuan untuk pengkajian lingkungan) 
belum disetujui pada saat kunjungan lapangan. 

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Peraturan MOE No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan / atau 
Kegiatan yang Memerlukan Analisis Dampak Lingkungan 
menetapkan bahwa AMDAL diperlukan karena ukuran proyek 
adalah lebih besar dari 100 MW. Satu pendekatan AMDAL berlaku 
dalam hal ini karena hanya ada satu jenis kegiatan di wilayah 
proyek. 

Keputusan No. 08/2013 tentang Prosedur untuk Peninjauan dan 
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan dan Penerbitan Izin 
Lingkungan, Pasal 19 menetapkan bahwa jika Komisi AMDAL di 
kabupaten atau kotamadya tidak berizin, otoritas peninjauan 
AMDAL harus ditingkatkan ke Komisi AMDAL di tingkat provinsi. 
Proses yang terakhir berlaku untuk proyek ini. 

Selain itu, pemrakarsa proyek bekerja sama dengan lembaga 
pemerintah lokal, terutama untuk memastikan kesesuaian proyek 
dengan rencana tata ruang lokal. 

Rekomendasi dibuat oleh pemerintah daerah Minahasa Utara 
dalam surat dari Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertamanan 
Kabupaten Minahasa Utara No. 025 / DPRP / 600/700 / III / 2014 
(tanggal 4 April 2014).  

2 Cakupan Proses pelingkupan dilakukan untuk menentukan ruang lingkup 
pengkajian dan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan 
sosial dari proyek. Kerangka acuan yang disiapkan sebagai bagian 
dari proses pelingkupan mencakup: 

A. Gambaran tentang usaha dan / atau kegiatan 

− Status studi AMDAL  

− Kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang 
lokal 

− Gambaran dari usaha dan / atau kegiatan yang diusulkan 

B. Informasi dasar, termasuk kegiatan yang ada di sekitar lokasi 
proyek yang diusulkan 

C. Hasil konsultasi publik   
D. Potensi dampak yang signifikan 

− Identifikasi potensi dampak 

− Evaluasi potensi dampak 

E. Area studi dan rencana kegiatan (lini waktu)  

− Batas proyek, menggambarkan lokasi dari semua 
kegiatan proyek 



 

 

 

− Batas ekologi, menggambarkan area di mana dampak 
yang signifikan dapat terjadi pada komponen tanah, 
akuatik dan udara 

− Batas sosial, menggambarkan area di mana dampak 
sosial dapat terjadi 

− Batas administratif, menggambarkan wilayah administrasi 
terkecil 

3 Deskripsi Proyek 

 

Tujuan dan sasaran proyek dan ruang lingkup AMDAL dijelaskan 
dengan jelas, yang meliputi: 

A. Tahap sebelum pembangunan 

− Administrasi perijinan 

− Pengadaan lahan 

− Konsultasi publik 

B. Tahap pembangunan 

− Mobilisasi tenaga kerja 

− Mobilisasi / demobilisasi peralatan dan material 

− Konsolidasi lahan 

− Konstruksi struktur utama dan fasilitas pendukung 

− Pengujian dan uji coba 

C. Tahap pengerjaan 

− Mobilisasi pekerja  

− Pengerjaan pembangkit listrik  

− Pemeliharaan pembangkit listrik  

− Pengelolaan limbah (termasuk limbah berbahaya) 

D. Tahap setelah pengerjaan 

− Pembongkaran struktur utama dan fasilitas pendukung 

− Penanaman kembali dan reklamasi 
 

4 Kerangka Kebijakan, 

Hukum, dan Administratif  

Aspek ini tidak dijelaskan dalam kerangka acuan, tetapi akan 
dimasukkan sebagai bagian dari ANDAL. 

5 Garis dasar lingkungan Informasi dasar untuk proyek termasuk: 

A. Komponen geofisika-kimiawi 

− Curah hujan 

− Kualitas udara sekitar 

− Kebisingan 

− Getaran 

− Geomorfologi dan geologi 

− Tanah 
B. Komponen Biologis  

− Flora 

− Fauna  
C. Komponen sosial ekonomi, budaya, dan kesehatan 

− Kependudukan 

− Infrastruktur regional 

− Transportasi 

− Sosial ekonomi 

− Kesehatan masyarakat 
 



 

 
 

Selain itu, usaha dan / atau kegiatan yang ada yang diidentifikasi 
dalam wilayah proyek adalah: 

- Pemukiman desa Wineru dan Likupang Kampung Ambong 
- Kegiatan perikanan laut 
- Mangrove yang dilindungi 
- Kegiatan wisata bahari  

6 Analisis Alternatif Berdasarkan wawancara dengan pegawai PLN, dipastikan bahwa 
pemilihan lokasi proyek telah mempertimbangkan risiko dan 
kerentanan terhadap bencana alam, termasuk menghindari tepian 
sungai / dataran banjir dan area rawan longsor. Pergeseran lokasi 
kegiatan proyek untuk menghindari atau memperkecil dampak 
adalah mungkin. 

7 Pengkajian Dampak dan 

Risiko 
Pada tahap pengkajian pelingkupan saat ini, potensi dampak yang 
cukup besar telah dirumuskan, melibatkan identifikasi dampak dan 
evaluasi dari dampak potensial untuk menentukan kepentingan.  

Potensi dampak signifikan diidentifikasi melalui observasi lapangan, 
dan konsultasi dengan para ahli, lembaga yang kompeten dan 
orang-orang yang peduli. Kriteria evaluasi adalah: 

- Tekanan yang ada pada komponen lingkungan dan sosial  
- Pentingnya komponen untuk mata pencaharian sehari-hari  

masyarakat sekitar dan nilai-nilai ekologis  
- Kekhawatiran masyarakat tentang potensi dampak lingkungan 

dan sosial  
- Kepatuhan dengan peraturan atau batasan yang ada 

8 Rancangan Pengelolaan 

dan Pengawasan 

Lingkungan (EMP) 

RKL-RPL belum dipersiapkan karena pengkajian masih dalam 
tahap pelingkupan, menunggu persetujuan dari kerangka acuan. 

9 Keterbukaan Informasi Penyampaian informasi dan konsultasi terjadi selama tahap 
pelingkupan pengkajian yang melibatkan wawancara dengan 
kepala desa dan masyarakat setempat dari desa Wineru dan 
Likupang Timur yang terletak berdekatan dengan area proyek. 

10 Konsultasi dan Partisipasi Konsultasi masyarakat dimulai dengan pertemuan publik yang 
dihadiri oleh Sekretaris Camat Likupang Timur dan pegawai, 
Kepala Desa Likupang Kampung Ambong dan Wineru, kepala 
lingkungan, sekretaris desa, pemimpin agama, pemimpin 
perempuan, dan pemimpin pemuda. Pertemuan itu diiklankan di 
koran lokal untuk memastikan partisipasi yang baik. Selain itu, 
kegiatan pemberdayaan dilakukan di tingkat desa yang melibatkan 
kelompok wanita dan pemuda. 
Komentar, saran, dan tanggapan dari kegiatan konsultasi ini 
termasuk: 
- Pemrakarsa proyek diminta untuk melakukan penyebaran 

informasi langsung dan konsultasi dengan masyarakat, terutama 
yang berkaitan dengan pengadaan lahan  

- Konsultasi publik dianggap telah diadakan dengan baik dan 
diterima oleh masyarakat setempat 

- Informasi yang disediakan dan keikutsertaan dalam pertemuan 
(termasuk wakil perempuan) dianggap cukup memadai 

- Potensi dampak lingkungan dan sosial dijelaskan secara 
memuaskan 

- Tidak ada flora dan fauna yang dilindungi atau terancam punah 
di dalam wilayah proyek yang diidentifikasi 



 

 

- Untuk menghindari kepadatan lalu lintas, proyek harus 
membangun jalan akses yang terpisah 

- Proyek harus memprioritaskan perekrutan penduduk lokal untuk 
dijadikan pekerja / buruh 

11 Pengembangan 

mekanisme penanganan 

keluhan 

Mekanisme pengaduan khusus belum dikembangkan untuk proyek 
ini. Namun, konflik dan pengaduan dirujuk ke kepala desa yang 
bertindak sebagai mediator untuk mencoba menyelesaikan 
masalah di tingkat lokal. Dalam kasus-kasus di mana masalah tidak 
dapat diselesaikan, kepala desa melaporkan kepada pemerintah di 
tingkat yang lebih tinggi untuk mencari pemecahan. 

12 Pelaksanaan EMP Pelaksanaan proyek belum dimulai. 

13 Pengawasan dan 

Pelaporan 

Pelaksanaan proyek belum dimulai. 

 
 
  



 

 
 

7. Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara 1 x 315 MW Proyek Perluasan, Lontar, Banten 

 

Nama Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara 1 x 315 MW Proyek 
Perluasan, Lontar 

Lokasi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Jawa Barat, Indonesia 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

Adendum (tambahan klausula/pasal) ANDAL dan RKL-RPL 

Kategori Proyek ADB A  

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pembangunan VIII - 
PLTU 3 Banten - Lontar 

Penyusun/Konsultan Pusat Studi Sumber Daya Manusia dan Lingkungan, Universitas 
Indonesia, Jakarta 

Persetujuan dan Izin 
Lingkungan 

Persetujuan dan izin lingkungan yang mencakup proyek 
perluasan: 

- Persetujuan Kelayakan Lingkungan (persetujuan AMDAL) No. 
668 / Kep.8-Huk / 2015 (tanggal 15 Januari 2015) diberikan oleh 
Gubernur Provinsi Banten 

- Izin Lingkungan No. 668 / Kep.83-Huk / 2015 (tanggal 16 Februari 
2015) diberikan oleh Gubernur Provinsi Banten 

 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas kelembagaan  

1 Struktur Kelembagaan PLTU Lontar adalah bagian dari organisasi PLN yang lebih luas, 
dan merupakan pemrakarsa proyek. 

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP menyiapkan rencana dan 
anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan AMDAL 
dan UKL-UPL, dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan 
persyaratan pengawasan. Alokasi anggaran tahunan bergantung 
pada volume dan jumlah kegiatan yang diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur. 

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, spesialis lingkungan UIP 
mengawasi spesialis lingkungan UPP. Spesialis lingkungan UIP 
memiliki latar belakang akademis di bidang teknik sipil, teknik 
kimia, atau ilmu kimia. Pegawai UIP dan UPP mendapatkan 
pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam kursus yang 
mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang AMDAL), AMDAL B 
(persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C (pelatihan tingkat 
lanjutan untuk tinjauan AMDAL), dan persiapan UKL-UPL. 



 

 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

B Proses dan Prosedur  

1 Koherensi Berdasarkan kajian liratur, kunjungan lapangan dan wawancara 
dengan pegawai PLTU Lontar, disimpulkan bahwa persiapan 
ANDAL dan RKL-RPL telah sesuai dengan proses dan prosedur 
yang ditentukan untuk proyek perluasan AMDAL ini dan mengikuti 
arahan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah, Provinsi Banten. 

2 Transparansi Menurut Peraturan pemerintah No. 27/2012 tentang Izin 
Lingkungan, pemberitahuan atau konsultasi publik tidak diperlukan 
untuk proyek-proyek adendum ANDAL. Namun, PLTU Lontar tetap 
menginformasikan komunitas lokal tentang proyek perluasan 
dalam pertemuan tentang penyebaran informasi dan melalui 
komunikasi informal. Perwakilan masyarakat dan pemangku 
kepentingan pemerintah juga dilibatkan dalam evaluasi ANDAL 
dan RKL-RPL untuk proyek perluasan ini. Badan Lingkungan 
Hidup Daerah Provinsi Banten memfasilitasi keterlibatan 
pemangku kepentingan dalam proses evaluasi tersebut. 

3 Konsistensi Berdasarkan kajian literatur dan wawancara dengan pegawai 
PLTU Lontar disimpulkan bahwa penyusunan ANDAL dan RKL-
RPL untuk proyek perluasan ini telah konsisten dengan proses dan 
prosedur yang ditentukan, yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan. 

Adendum ANDAL berfokus pada kajian dari dampak lingkungan 
dan sosial yang signifikan dari proyek perluasan seperti yang 
diidentifikasi selama proses pelingkupan. Berdasarkan hasil 
pengkajian dampak, RKL-RPL menetapkan langkah-langkah 
mitigasi untuk dampak yang signifikan dan persyaratan 
pengawasan yang sesuai. Selain itu, untuk dampak-dampak yang 
dianggap tidak signifikan tetapi yang dapat menjadi masalah jika 
tidak dikelola dengan baik, langkah-langkah mitigasi dan 
pengawasan juga dijelaskan dalam RKL-RPL. 

4 Efektivitas Proses adendum ANDAL yang dilakukan untuk proyek perluasan 
ini dianggap efektif dalam hal memfokuskan penilaian pada potensi 
dampak lingkungan dan sosial yang signifikan yang diidentifikasi 
dalam kerangka acuan. Selain itu, keterlibatan pemangku 
kepentingan masyarakat dan pemerintah melalui proses adendum 
ANDAL berguna untuk menentukan langkah-langkah mitigasi yang 
efektif dan persyaratan pengawasan untuk dimasukkan ke dalam 
RKL-RPL. 

Namun demikian, perlu dicatat bahwa ANDAL dan RKL-RPL untuk 
proyek perluasan ini, dikembangkan pada tahun 2015 ketika 
sebagian besar pengadaan lahan, pembukaan lahan dan 
pembangunan menara transmisi telah selesai. 

C Output dan Hasil  

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

PLTU Lontar telah menyelesaikan adendum ANDAL dan RKL-RPL 
untuk proyek perluasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 
27/2012 tentang Izin Lingkungan dan mengikuti arahan dari Badan 
Lingkungan Hidup Daerah, Provinsi Banten. 



 

 
 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

2 Cakupan Proses pelingkupan, termasuk pelaksanaan survei dasar, 
diselesaikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan. Di 
bawah peraturan ini, kerangka acuan tidak diperlukan, sebaliknya 
dengan proses ini memerlukan ANDAL and RKL-RPL. 

3 Deskripsi Proyek Kajian ini menjelaskan dua hal yaitu pengerjaan yang ada dan 
perluasan proyek. Pembangkit listrik yang ada dan yang baru akan 
menggunakan batubara kelas rendah yang memiliki nilai kalori 
sekitar 4.200 kkal dan kandungan Sulphur 0,33-0,35% 
(berdasarkan berat) yang dipasok dari pulau Sumatera dan / atau 
Kalimantan. Selain itu, disel berkecepatan tinggi akan digunakan 
sebagai bahan bakar tambahan untuk memulai dan menstabilkan 
pembangkit listrik sebelum beralih ke batu bara. 

Komponen utama dari fasilitas yang ada adalah tiga pembangkit 
listrik 315 MW, satu tumpukan emisi, pangkalan batubara dan 
fasilitas penanganan, pengolahan air dan sistem air pendingin, 
penyimpanan abu terbang / dasar, dan dermaga. 

Perluasan proyek meliputi: 

- Pembangunan pembangkit listrik 315 MW keempat termasuk 
pemasangan peralatan dan sistem terkait yang mencakup area 
seluas sekitar 16,5 hektar di dalam 117 hektar lahan PLN yang 
ada 

- Mobilisasi hingga 2.200 tenaga kerja konstruksi selama masa 
konstruksi puncak 

- Perluasan dermaga hingga sepanjang 280 meter untuk 
menampung pembongkaran batu bara secara serempak dari 
dua tongkang 

- Peningkatan sistem drainase, bahan bakar, air pendingin, dan 
transmisi daya 

- Antisipasi penambahan pekerjaan hingga 120 pegawai ketika 
pembangkit listrik keempat mulai beroperasi.  

 

Angka, foto, dan gambar disediakan untuk mendukung informasi 
yang terdapat dalam deskripsi proyek. Secara keseluruhan, uraian 
proyek adalah jelas dan memadai untuk keperluan pengkajian 
dampak, kecuali untuk tahap setelah masa pengerjaan (post 
operation) seperti yang dijelaskan di bawah ini. 

Tidak seperti deskripsi kegiatan pembangunan dan pengerjaan, 
kegiatan paska pengerjaan (yaitu setelah 30 tahun beroperasi) 
adalah terbatas, hanya menyatakan bahwa fasilitas akan terus 
dioperasikan, dikonversi menjadi bahan bakar gas, memiliki 
kapasitas meningkat atau mengikuti dekomisioning (pe non-
aktifan) tanpa penjelasan lebih lanjut. 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan semua 
terdaftar. 



 

 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

5 Garis dasar lingkungan Adendum ANDAL mencakup informasi yang memadai tentang 
kondisi dasar lingkungan yang ada di daerah yang diperlukan 
untuk proyek perluasan dan daerah sekitarnya.  

Namun demikian, informasi dasar terkait dengan kualitas air pantai 
dan potensi biota laut sebagai sumber daya perikanan bagi 
nelayan lokal masih kurang, dan tidak memberikan wawasan yang 
memadai mengenai potensi dampak operasi yang ada dan yang 
diperluas. 

Demikian pula, data dasar tentang kesehatan sosial dan kesehatan 
masyarakat didapat dari data sekunder yang diterbitkan oleh 
pemerintah, bukan data primer yang diperoleh melalui survei 
sosial. Dengan tidak adanya data primer, dampak proyek pada 
komunitas lokal tidak dapat dinilai secara akurat. Selain itu, 
informasi tentang warisan budaya dalam wilayah studi juga masih 
kurang. 

 6 Analisis Alternatif Adendum ANDAL hanya mempertimbangkan satu-satunya 
alternatif dari pembangkit listrik tambahan. Selain dari penentuan 
lokasi proyek perluasan, tidak ada pilihan teknologi atau metode 
konstruksi yang berbeda yang dipertimbangkan.  

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

Adendum ANDAL memberikan kajian yang memadai mengenai 
dampak dan risiko lingkungan dan sosial untuk proyek perluasan 
ini. Kajian dilakukan dengan menggunakan metodologi semi-
kuantitatif yang mempertimbangkan: 

- Kualitas udara sekitar 
- Tingkat kebisingan sekitar 
- Lalu lintas jalan dan laut 
- Kualitas air laut pesisir 
- Abrasi pantai dan sedimentasi 
- Biota laut 
- Persepsi masyarakat 
- Kesempatan kerja dan usaha 
- Kesehatan masyarakat 

Review dari temuan hasil kajian menunjukkan bahwa dampak dan 
risiko terhadap kualitas air laut, biota laut, kesempatan kerja dan 
usaha, serta kesehatan masyarakat mungkin telah diabaikan. 

Risiko yang terkait dengan kapasitas kelembagaan dan komitmen 
untuk mengelola dampak tidak dikaji karena hal ini tidak wajib 
dalam adendum ANDAL. 

 



 

 
 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

RKL-RPL menjelaskan langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan yang akan dilakukan oleh PLTU Lontar. Beberapa 
langkah mitigasi tidak terlalu jelas atau tidak memadai (misalnya, 
mitigasi dan pemantauan diperlukan untuk memastikan bahwa 
drainase dari timbunan batubara tidak langsung dibuang ke sungai 
dan daerah pantai). 

Alokasi anggaran untuk melaksanakan langkah-langkah mitigasi 
tambahan dan pengawasan tidak diberikan secara eksplisit  untuk 
proyek perluasan ini. 

9 Keterbukaan Informasi Meskipun Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Perizinan 
Lingkungan tidak memerlukan kegiatan penyampaian informasi 
dan konsultasi publik untuk adendum ANDAL dan RKL-RPL, 
PLPLTU Lontar mengadakan pertemuan penyampaian informasi 
untuk tiga desa, dan pejabat kecamatan disekitar proyek perluasan 
daerah ini. Detail yang memadai diberikan tentang gambaran 
proyek, teknologi yang dipilih, luas lahan yang akan digunakan, 
dan pekerjaan. Penyebaran ini dilakukan sebelum tahap 
pembangunan. 

10 Konsultasi dan Partisipasi Seperti disebutkan untuk Penyampaian Informasi, perwakilan dan 
pejabat desa diundang untuk mengevaluasi dokumen adendum 
ANDAL dan RKL-RPL. Partisipasi perempuan dalam proses 
konsultasi telah dipastikan.  

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Adendum ANDAL tidak menunjukkan adanya mekanisme 
penyampaian keluhan. Namun, kekhawatiran publik, pengaduan, 
dan keluhan diterima oleh Departemen Hubungan Masyarakat / 
Komunikasi UIP yang memverifikasi dan meneruskannya kepada 
unit yang bertanggung jawab dengan wewenang untuk 
menanggapi.  

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap pra-konstruksi. Pengamatan selama 
kunjungan lokasi menunjukkan bahwa PLTU Lontar mematuhi 
adendum RKL-RPL dalam melaksanakan langkah-langkah dan 
pengawasan mitigasi lingkungan dan sosialnya. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Tindakan dan pelaporan pengawasan tidak dapat dikaji karena 
tidak ada laporan pelaksanaan RKL-RPL yang disediakan oleh 
PLTU Lontar untuk ditinjau.  

 



 

 

8. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini-hidro Unit I (2 x 2 MW), Lapai 

 

Nama Proyek Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mini-hidro (PLTM) Unit I (2 x 2 
MW), Lapai 

Lokasi Desa Koreiha dan Watumotaha di Kecamatan Ngapa, Kabupaten 
Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

AMDAL 

Kategori Proyek ADB B 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian 
Selatan 

Penyusun/Konsultan PT Arthayu Rali Perdana (bersertifikat)  

Izin Lingkungan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 660/38 / IV / 2016 
(Persetujuan untuk KA-ANDAL) 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PT. PLN (Persero), yang berlokasi di kota Makassar, adalah 
pemrakarsa proyek. Seperti umumnya struktur kelembagaan PLN, 
UIP Sulawesi Selatan memiliki beberapa unit, yang memiliki tugas 
terkait dengan pengamanan/perlindungan yang didistribusikan ke 
unit Perencanaan, Pembangunan, dan Pelaksanaan Proyek: 

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi dampak yang terkait dengan 
fasilitas proyek dan masalah lahan 

- Unit Konstruksi/Pembangunan bertanggung jawab untuk 
menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi program 
keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksana Proyek bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan mempersiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagaimana disepakati dengan kantor UIP 

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP menyiapkan rencana dan 
anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan AMDAL 
dan UKL-UPL, dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan 
persyaratan pengawasan. Alokasi anggaran tahunan bergantung 
pada volume dan jumlah kegiatan yang diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.  

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, spesialis lingkungan UIP 
mengawasi spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP 
mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam 
kursus yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang 



 

 
 

AMDAL), AMDAL B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C 
(pelatihan tingkat lanjutan untuk tinjauan AMDAL), dan persiapan 
UKL-UPL.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Berdasarkan kajian literatur, disimpulkan bahwa persiapan proyek 
AMDAL telah sesuai dengan proses dan prosedur yang ditentukan. 

Kelayakan proyek dan kesesuaiannya dengan perencanaan tata 
ruang dikaji pada tahap awal proyek dengan mendapatkan 
rekomendasi yang diperlukan dari instansi pemerintah.  

2 Transparansi Selama persiapan AMDAL, dilakukan survei sosial dan wawancara 
dengan masyarakat setempat, orang-orang yang terkena dampak, 
dan masyarakat umum di wilayah proyek.  

3 Konsistensi Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, disimpulkan bahwa 
persiapan proyek AMDAL telah konsisten dengan proses dan 
prosedur yang ditentukan 

4 Efektivitas Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan efektifitas 
berdasarkan informasi yang tersedia.  

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Meskipun proyek dengan ukuran ini (yaitu, dua x 2 MW) biasanya 
akan dikenakan UKL-UPL, proyek ini tampaknya telah 
dikategorikan sebagai proyek jenis AMDAL karena banyaknya 
orang yang terkena dampak langsung, dampak potensial terhadap 
spesies burung yang terancam punah, dan dampak yang lebih kecil 
terhadap hutan lindung, dan kualitas air dan biota air yang 
disebabkan karena erosi. 

2 Cakupan Proses pelingkupan yang melibatkan identifikasi potensi dampak 
lingkungan dan sosial dilakukan dengan melihat interaksi antara 
kegiatan proyek dan komponen lingkungan dan sosial yang 
mungkin terkena dampak. Dampak potensial kemudian dievaluasi 
untuk mengidentifikasi hal-hal yang harus dikaji secara rinci dalam 
studi AMDAL. Laporan pelingkupan mencakup: 

- Kegiatan yang diajukan  
- Pengelolaan lingkungan yang direncanakan  
- Komponen lingkungan yang terkena dampak  
- Pelingkupan (dampak potensial, evaluasi dampak potensial)  
- Wilayah penelitian 
- Jadwal untuk penelitian AMDAL 

Pada tahap pelingkupan, hanya informasi tertentu yang tersedia. 
Karena itu kriteria berikut digunakan untuk membuat penentuan 
signifikansi dampak: 

- Tekanan tinggi terhadap komponen lingkungan 
- Komponen lingkungan yang terkena dampak penting terhadap 

mata pencaharian sehari-hari masyarakat sekitar (nilai sosial 
dan ekonomi) dan komponen lingkungan lainnya (nilai ekologi) 

- Kekhawatiran masyarakat yang kuat tentang komponen 
lingkungan 

- Regulasi atau kebijakan yang berlaku yang mencegah dampak 
 

3 Deskripsi Proyek PLTM Lapai pembangkit listrik mini-hydro terletak di desa Koreiha 
dan Watumotaha, kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, 



 

 

Provinsi Sulawesi Tenggara. AMDAL memberikan rincian tentang 
aspek teknis dari proyek ini.  

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Undang-undang dan peraturan utama tidak tercantum dalam 
penelitian proyek AMDAL.  

5 Garis dasar lingkungan AMDAL memberikan informasi dasar tentang komponen fisik-
kimiawi, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan 
masyarakat. Rincian disediakan untuk fauna yang dilindungi di 
wilayah proyek ( misalnya: Haliastur indus, Elanus caeruleus, Falco 

moluccensis, Tyto alba, Halcyon chloris, Macaca ochreata, 

Hydrosaurus amboinensis, dan Macrogalidia musschenbroekii),  

termasuk beberapa CITES yang rentan terhadap spesies burung 
yang hampir punah. 

6 Analisis Alternatif Hanya satu opsi yang dipertimbangkan dalam proyek AMDAL. 

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

AMDAL menjelaskan dampak lingkungan dan sosial yang 
berpotensi signifikan dengan menggunakan matriks. Pengkajian 
dampak dan risiko mempertimbangkan: 

- Jumlah orang yang terkena dampak 
- Penyebaran dampak 
- Durasi dan intensitas dampak 
- Jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak 
- Dampak kumulatif 
- Pembalikan atau tidak dapat baliknya dampak 
 
Evaluasi dampak terutama difokuskan pada: 
- Kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan publik pada 

masyarakat di desa Koreiha dan Watumotaha 
- Flora dan fauna, dan hutan lindung di wilayah proyek 
- Erosi dan sedimentasi di sekitar lokasi proyek 
- Kondisi hidrologis di sekitar lokasi proyek 
 

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UPL menjelaskan pengelolaan dampak selama tahap 
sebelum pembangunan, selama pembangunan, dan pengerjaan, 
dan tahap setelah pembangunan, yang meliputi:  

1) Dampak lingkungan untuk dimitigasi 
2) Jenis dan sumber dampak 
3) Indikator kinerja 
4) Jenis mitigasi (teknologi, sosial ekonomi, institusional) 
5) Lokasi tindakan mitigasi 
6) Periode pelaksanaan 
7) Pengaturan kelembagaan (pelaksana, pengawas, 

penerima laporan) 

UKL-UPL juga menjelaskan persyaratan pengawasan untuk setiap 
tahapan proyek, yang meliputi: 

1) Dampak yang diawasi (jenis dampak, indikator / parameter 
yang diawasi, sumber dampak) 

2) Bentuk pengawasan (metode pengumpulan dan analisis 
data, lokasi pengawasan, waktu dan frekuensi 
pengawasan) 

3) Pengaturan kelembagaan untuk pengawasan lingkungan 
(pelaksana, pengawas, penerima laporan) 

 



 

 
 

9 Keterbukaan Informasi Keterbukaan informasi dilakukan oleh pemrakarsa proyek dengan 
mengundang instansi teknis yang relevan di tingkat kabupaten, 
pemerintah daerah Kecamatan Ngapa, tokoh masyarakat dan 
orang-orang yang terkena dampak. Selain itu, pemberitahuan 
proyek juga diumumkan di surat kabar harian Kendari Pos. 

10 Konsultasi dan Partisipasi AMDAL mendokumentasikan tingkat konsultasi masyarakat yang 
dilakukan dengan kurang baik. Meskipun ada beberapa indikasi 
bahwa beberapa konsultasi telah dilakukan sebelum dimulainya 
konstruksi, namun tidak ada catatan tentang konsultasi tersebut. 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Di tingkat proyek, keluhan lingkungan dan sosial selama tahap 
konstruksi ditangani oleh Bagian Humas / Komunikasi UIP, yang 
memverifikasi dan meneruskan pengaduan ke unit terkait yang 
memiliki wewenang untuk menanggapi. 

Selama tahap operasional pengaduan ditangani oleh Unit 
Transmisi. Selain itu, Badan Lingkungan Hidup pemerintah (atau 
Dinas Lingkungan Hidup) juga akan diberitahu tentang segala 
keluhan terkait proyek PLN untuk ditindaklanjuti bersama dengan 
pemrakarsa proyek. 

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap pra-konstruksi. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Laporan pelaksanaan belum tersedia. 

 
  



 

 

9. Proyek Jalur transmisi daya dan Menara 70 kV, Nonohonis – Kefamenanu 

 

Nama Proyek Proyek Jalur transmisi daya dan Menara 70 kV, Nonohonis – 
Kefamenanu 

Lokasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah 
Utara di Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

AMDAL (karena kawasan proyek melintasi hutan lindung dan 
produksi) 

Kategori Proyek ADB B 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PLN (Persero) – Unit Induk Pembangunan XI di kota Mataram, 
Pulau Lombok  

Penyusun/Konsultan PT. Arthayu Rali Perdana (bersertifikat) 

Izin Lingkungan - Persetujuan kelayakan lingkungan (persetujuan AMDAL) 
berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur 
No. 281 / KEP / K / 2015 (tanggal 3 Desember 2015) yang 
mencakup persetujuan ANDAL dan RKL-RPL 

- Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa 
Tenggara Timur No. 282 / KEP / K / 2015 (tanggal 3 Desember 
2015) 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B) 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A 
Kapasitas 
Kelembagaan 

 

1 Struktur Kelembagaan PT. PLN (Persero), yang berlokasi di Mataram, adalah pemrakarsa 
proyek. Seperti umumnya struktur kelembagaan PLN, UIP memiliki 
beberapa unit, yang memiliki tugas terkait dengan 
pengamanan/perlindungan yang didistribusikan ke unit 
Perencanaan, Pembangunan, dan Pelaksanaan Proyek:  

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi pengkajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah tanah 

- Unit Konstruksi/Pembangunan bertanggung jawab untuk 
menyiapkan, mengelola, dan mengevaluasi program 
keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan mempersiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagaimana disepakati dengan kantor UIP 

ANDAL menyediakan data tambahan tentang organisasi dan profil 
UIP XI.  

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP XI menyiapkan rencana dan 
anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan AMDAL 



 

 
 

dan UKL-UPL, dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan 
persyaratan pengawasan. Alokasi anggaran tahunan bergantung 
pada volume dan jumlah kegiatan yang diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan ini diawasi dan 
dilaporkan secara teratur. 

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, spesialis lingkungan UIP mengawasi 
spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP mendapatkan 
pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam kursus yang 
mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang AMDAL), AMDAL B 
(persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C (review dokumen AMDAL), 
dan persiapan UKL-UPL. 

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Berdasarkan kajian literatur, disimpulkan bahwa persiapan proyek 
AMDAL telah sesuai dengan proses dan prosedur yang ditentukan. 

Kelayakan proyek dan kesesuaiannya dengan perencanaan tata 
ruang dikaji pada tahap awal proyek dengan mendapatkan 
rekomendasi yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait. 

2 Transparansi Selama penelitian AMDAL, dilakukan survei sosial dan wawancara 
dengan masyarakat setempat, orang-orang yang terkena dampak, 
dan masyarakat umum di sekitar wilayah proyek. 

3 Konsistensi Berdasarkan kajian literatur, disimpulkan bahwa persiapan proyek 
AMDAL telah konsisten dengan proses dan prosedur yang 
ditentukan. 

4 Efektivitas Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan efektifitas 
berdasarkan informasi yang tersedia. 

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Jalur transmisi daya dan menara akan melintasi 7,056 hektar hutan 
produksi terbatas dan 1.372 hektar hutan lindung. Menara transmisi 
142 hingga 159 (18 menara), dan 139 hingga 141 (3 menara) akan 
dibangun masing-masing di hutan produksi dan hutan lindung.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 5/2012 tentang Jenis Usaha 
dan / atau Kegiatan yang Memerlukan AMDAL, khususnya Lampiran 
II, proyek saluran transmisi harus tunduk pada AMDAL karena akan 
berdampak pada hutan lindung. 

2 Cakupan Proses pelingkupan dilakukan yang mempelajari interaksi antara 
kegiatan proyek dan komponen lingkungan dan sosial yang mungkin 
terkena dampak. Dampak potensial kemudian dievaluasi untuk 
mengenali hal-hal yang harus dibahas secara rinci didalam studi 
AMDAL. Laporan pelingkupan mencakup: 

- Kegiatan yang diajukan  
- Pengelolaan lingkungan yang direncanakan  
- Komponen lingkungan yang terkena dampak  
- Pelingkupan (dampak potensial dari evaluasi potensial)  
- Wilayah penelitian 
- Jadwal untuk penelitian AMDAL 

3 Deskripsi Proyek Jalur transmisi daya sepanjang 44,73 kilometer akan membentang 
dari Kabupaten Timor Tengah ke Kabupaten Timor Tengah Selatan. 
Pembangunan ini melibatkan pemasangan 159 menara transmisi, 
yang melintasi tujuh belas desa dan tujuh kecamatan.  



 

 

Pada awalnya, 162 menara diusulkan untuk dibangun, tetapi tiga 
menara tidak jadi dibangun karena lokasinya yang tidak sesuai (dua 
menara terletak di lembah, dan satu menara terletak di dekat desa). 
Jalur transmisi akan melintasi hutan lindung (yang menyediakan 
sistem penyangga untuk konservasi air, pencegahan banjir, dan 
pengendalian erosi, dan menjaga kesuburan tanah), dan hutan 
produksi. 

Pemrakarsa proyek mengajukan permohonan Izin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan atau IPPKH sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Kehutanan No. P.16 / Menhut-II / 2014 tentang Pedoman 
untuk Kawasan Hutan IPPKH. Selanjutnya, Dinas Kehutanan 
Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan rekomendasi teknis 
untuk IPPKH berdasarkan Surat No. Dk. 522.16 / 13 / II / NTT-2015 
(tanggal 16 April 2015). 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Undang-undang dan peraturan utama tidak tercantum dalam 
penelitian proyek AMDAL.  

5 Garis dasar lingkungan AMDAL memberikan informasi dasar tentang komponen fisik-
kimiawi, biologi (termasuk status keanekaragaman hayati), sosial 
ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. 

6 Analisis Alternatif Tidak ada analisis alternatif proyek yang dilakukan dalam proyek 
AMDAL. Namun, pada tahap kelayakan, keputusan dibuat untuk 
menghilangkan tiga menara karena alasan teknis (melintasi lembah) 
dan alasan sosial (dekat dengan permukiman). 

Perencanaan proyek didasarkan pada survei lapangan yang 
mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
Panjang saluran listrik antara menara dirancang sependek mungkin 
untuk mengurangi kehilangan daya, penghematan biaya, dan 
meningkatkan kemudahan dalam pembangunan dan pemeliharaan. 

Pertimbangan lain dalam desain proyek adalah untuk mengurangi 
dampak lingkungan, melindungi cagar alam, menghindari dampak 
dan sengketa masyarakat, memperkecil dampak visual terhadap 
pariwisata, dan melindungi warisan budaya dan sejarah. 

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

AMDAL menguraikan potensi dampak lingkungan dan sosial dan 
mengidentifikasi potensi dampak signifikan dengan menggunakan 
kombinasi perhitungan matematis dan penilaian profesional. 
Besarnya dampak ditimbang dengan menggunakan Skala Kualitas 
Lingkungan, yang memakai metode kualitatif dan kuantitatif. 

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

RKL-RPL menjelaskan pengelolaan dampak proyek sebagai berikut: 

A. Teknologi 
- Membangun jalur transmisi sesuai dengan standar 

Indonesia yang berlaku (yaitu, SNI 04.6918-2002 tentang 
Persyaratan SUTT dan SUTET untuk Hak Jalan dan Izin) 

- Melakukan pemeliharaan teratur terhadap kendaraan yang 
digunakan selama pembangunan (untuk mengurangi emisi) 

- Secara berkala mengukur eksposur elektromagnetik 
sebagaimana diatur dalam standar Indonesia yang berlaku 
(yaitu, SNI 04-6950-2003 tentang Nilai Ambang Batas Gaya 
Elektromagnetik) 

- Memasang papan pengumuman selama pekerjaan 
konstruksi 

B. Sosial-ekonomi 
- Melarang pekerja untuk berburu burung di hutan lindung 



 

 
 

- Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan 
yang direncanakan sebagai praktik operasi standar 

- Memberikan kompensasi kepada orang-orang yang terkena 
dampak yang tanahnya diakuisisi oleh proyek 

- Memberikan kompensasi kepada orang-orang jika terjadi 
kerusakan pada saat merangkai kabel konduktor 

C. Kelembagaan 
- Mengajukan permohonan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 

sebelum membangun menara dan memasang saluran 
transmisi di kawasan hutan 

- Memberitahu Bupati, Camat, dan Kepala Desa tentang jadwal 
penyebaran informasi 

- Memberitahu komunitas lokal tentang kegiatan proyek melalui 
surat kabar dan radio dan melalui saluran desa 

9 Keterbukaan Informasi Penyebaran informasi dilakukan oleh PLN (Persero) UIP XI untuk 
menginformasikan masyarakat lokal tentang proyek dan kegiatan 
proyek yang direncanakan. Penyebaran informasi dilakukan selama 
kunjungan lapangan dan selama proses konsultasi pengadaan 
lahan sesuai dengan prosedur operasi standar PLN tentang 
Keterbukaan Informasi Rencana Proyek.  

10 Konsultasi dan Partisipasi Beberapa konsultasi publik dilakukan selama persiapan AMDAL. 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Di tingkat proyek, keluhan lingkungan dan sosial selama tahap 
konstruksi ditangani oleh Bagian Humas / Komunikasi UIP, yang 
memverifikasi dan meneruskan pengaduan ke unit terkait yang 
memiliki wewenang untuk menanggapi. 

Selama tahap operasional pengaduan ditangani oleh Unit Transmisi. 
Selain itu, Badan Lingkungan Hidup pemerintah (atau Dinas 
Lingkungan Hidup) juga akan diberitahu tentang segala keluhan 
terkait proyek PLN untuk ditindaklanjuti dengan pemrakarsa proyek. 

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap pra-konstruksi. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Laporan pelaksanaan belum tersedia. 

 
  



 

 

10. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 10 MW, Namlea  

Nama Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas atau PLTMG 10 MW, Namlea 

Lokasi Kabupaten Buru, Provinsi Maluku 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

UKL-UPL 

Kategori Proyek ADB B 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku 

Penyusun/Konsultan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku 

Izin Lingkungan UKL-UPL telah disetujui dan sedang menunggu penerbitan izin 

No Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41–43, tidak 

termasuk Bagian A dan 
B) 

 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PT. PLN (Persero) UIP Maluku, yang berlokasi di Ambon, adalah 
pemrakarsa proyek. UIP terdiri dari beberapa unit, diantaranya 
adalah tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup, sebagai 
berikut:  

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi pengkajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah tanah 

- Unit Konstruksi/Pembangunan bertanggung jawab untuk 
menyiapkan, mengelola, dan mengevaluasi program 
keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan mempersiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagaimana disepakati dengan kantor UIP 

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP Maluku menyiapkan rencana 
dan anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan 
AMDAL dan UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, dan 
pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan. Alokasi anggaran tahunan bergantung pada volume 
dan jumlah kegiatan yang diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.  

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, satu spesialis lingkungan UIP 
mengawasi dua spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP 
mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam 
kursus yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang AMDAL), 
AMDAL B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C (review 
dokumen AMDAL), dan persiapan UKL-UPL. 



 

 
 

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan koherensi 
berdasarkan informasi yang tersedia.  

2 Transparansi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
transparansi berdasarkan informasi yang tersedia.  

3 Konsistensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
konsistensi berdasarkan informasi yang tersedia. 

4 Efektivitas Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan efektivitas 
berdasarkan informasi yang tersedia. 

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Peraturan MOE No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan / atau 
Kegiatan yang Memerlukan Analisis Dampak Lingkungan 
menetapkan bahwa hanya UKL-UPL yang diperlukan karena ukuran 
proyek kurang dari 100 MW.   

2 Cakupan Tidak berlaku untuk proyek UKL-UPL. Untuk UKL-UPL, potensi 
dampak dan langkah-langkah mitigasi diidentifikasi dan dirumuskan 
secara langsung  

3 Deskripsi Proyek Deskripsi proyek merinci komponen-komponen proyek selama tahap 
sebelum pembangunan, pembangunan, dan pengerjaan, dan 
menjelaskan keselarasan proyek dengan perencanaan tata ruang 
dan proses perizinan. Sementara beberapa spesifikasi teknis dan 
ilustrasi disertakan, tidak ada informasi yang diberikan tentang 
kegiatan proyek yang dapat menyebabkan dampak lingkungan dan 
sosial yang merugikan, termasuk yang berkaitan dengan 
pembentukan limbah padat, pembuangan air limbah, dan emisi 
udara.  

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan disebutkan 
didalam UKL-UPL. Selain itu, penyelarasan proyek dengan rencana 
tata ruang lokal, proses perizinan dan pengadaan lahan, semua 
dijelaskan.  

5 Garis dasar lingkungan Meskipun garis dasar lingkungan tidak dijelaskan dalam laporan 
utama, data primer dan sekunder tentang iklim, kualitas udara dan 
kebisingan sekitar, kualitas air, hidro-oseanografi, geologi dan 
bencana alam, tanah, volume transportasi, biota darat dan akuatik, 
demografi, lokal ekonomi, sosial budaya, persepsi masyarakat 
terhadap proyek, kesehatan masyarakat, dan dokumentasi foto dari 
lokasi proyek, disediakan dalam lampiran. 

Tampaknya ada sedikit kaitan antara informasi dasar yang 
disediakan dan identifikasi potensi dampak. 

6 Analisis Alternatif Tidak ada diskusi tentang alternatif proyek. Untuk UKL-UPL, 
alternatif proyek biasanya ditinjau sebelum persiapan pengkajian 
lingkungan selama studi kelayakan teknis dan ekonomi. 

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

UKL-UPL menjelaskan potensi dampak lingkungan dan sosial serta 
langkah-langkah mitigasi dan pengawasan yang sesuai. Matriks 
dampak meliputi: 

- Tahap sebelum pembangunan (persiapan lokasi dan pengadaan 
lahan) 

- Tahap pembangunan (perekrutan pekerja, pembangunan dan 



 

 

pengerjaan tempat penampungan/base camp, mobilisasi dan 
demobilisasi peralatan dan material, pembukaan lahan dan 
konsolidasi, pembangunan struktur utama dan fasilitas 
pendukung) 

- Tahap pengerjaan (perekrutan pegawai operasional, transportasi 
bahan bakar, pengoperasian pembangkit listrik, dan 
pemeliharaan pembangkit listrik) 

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UPL memberikan informasi tentang langkah-langkah mitigasi 
dan pengawasan untuk semua dampak potensial, yang meliputi: 

Dampak proyek 

- Sumber dampak 
- Jenis dampak 
- Besaran dampak 

Rencana mitigasi 

- Langkah-langkah mitigasi 
- Lokasi mitigasi 
- Periode mitigasi 

Rencana Pengawasan 

- Langkah-langkah pengawasan 
- Lokasi pengawasan 
- Periode pengawasan 

A. Pengaturan kelembagaan 
- Menetapkan tanggung jawab mitigasi dan pengawasan 

(pelaksana, pengawas, dan jalur pelaporan) 

Langkah-langkah mitigasi dan pengawasan yang diidentifikasi untuk 
proyek meliputi: penyampaian informasi dan konsultasi / koordinasi 
masyarakat, pembayaran pembebasan lahan yang transparan, 
penggunaan pekerja lokal, kesehatan masyarakat, pengelolaan 
kualitas air permukaan, perlindungan biota akuatik, pengelolaan 
kualitas udara sekitar, pengendalian erosi dan drainase, 
penanganan limbah padat dan limbah berbahaya, keselamatan 
pekerja, upah yang memadai, dan asuransi pekerja. 

Surat pernyataan yang mengikat secara hukum yang ditandatangani 
oleh Pejabat Penanggung Jawab (Manajer Umum) UIP yang 
mencerminkan komitmen pemrakarsa proyek untuk sepenuhnya 
menerapkan langkah-langkah mitigasi dan pengawasan diberikan 
pada UKL-UPL. 

9 Keterbukaan Informasi UKL-UPL tidak menjelaskan proses penyampaian informasi tetapi 
menyebutkan bahwa beberapa aktivitas penyebaran informasi 
terjadi selama tahap pra-konstruksi proyek. 

10 Konsultasi dan Partisipasi Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara eksplisit 
dinyatakan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012 sehingga mungkin 
tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Tidak disebutkan di UKL-
UPL konsultasi publik yang dilakukan. 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Meskipun tidak ada persyaratan eksplisit untuk mekanisme 
pengaduan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012, PLN melalui 
kantor tingkat proyeknya memiliki prosedur untuk menerima dan 
menindaklanjuti keluhan masyarakat. 

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap pra-konstruksi. 

13 Pengawasan & Pelaporan Laporan pelaksanaan belum tersedia. 



 

 
 

11.  Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 10 MW, Saumlaki  

Nama Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas atau PLTMG, Saumlaki 

Lokasi Desa Lauran di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku 
Tenggara Barat, Provinsi Maluku 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

UKL-UPL 

Kategori Proyek ADB B 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku 

Penyusun/Konsultan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Maluku  

Izin Lingkungan Tidak ada informasi yang diberikan oleh PLN mengenai status 
penerbitan izin   

No Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B) 

 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PT. PLN (Persero) UIP Maluku, yang berlokasi di Ambon, adalah 
pemrakarsa proyek. UIP terdiri dari beberapa unit, diantaranya 
adalah tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup, sebagai 
berikut:  

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi pengkajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah tanah 

- Unit Konstruksi/Pembangunan bertanggung jawab untuk 
menyiapkan, mengelola, dan mengevaluasi program 
keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan mempersiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagaimana disepakati dengan kantor UIP 

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP Maluku menyiapkan rencana dan 
anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan AMDAL dan 
UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, dan pelaksanaan langkah-
langkah mitigasi dan persyaratan pengawasan. Alokasi anggaran 
tahunan bergantung pada volume dan jumlah kegiatan yang 
diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.  

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, satu spesialis lingkungan UIP 
mengawasi dua spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP 
mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam kursus 
yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang AMDAL), AMDAL 



 

 

B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C (review dokumen 
AMDAL), dan persiapan UKL-UPL.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan koherensi 
berdasarkan informasi yang tersedia.  

2 Transparansi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
transparansi berdasarkan informasi yang tersedia.  

3 Konsistensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan konsistensi 
berdasarkan informasi yang tersedia. 

4 Efektivitas Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan efektivitas 
berdasarkan informasi yang tersedia. 

C Output dan Hasil  

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Peraturan MOE No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan 
yang Memerlukan Analisis Dampak Lingkungan menetapkan bahwa 
hanya UKL-UPL yang diperlukan karena ukuran proyek kurang dari 
100 MW.    

Proyek ini sesuai dengan rencana tata ruang lokal berdasarkan surat 
rekomendasi No. 670/1663/2015.  

2 Cakupan Tidak berlaku untuk proyek UKL-UPL. Untuk UKL-UPL, potensi 
dampak dan langkah-langkah mitigasi diidentifikasi dan dirumuskan 
secara langsung. 

3 Deskripsi Proyek Deskripsi proyek merinci komponen-komponen proyek selama tahap 
sebelum pembangunan, pembangunan, dan pengerjaan, dan 
menjelaskan keselarasan proyek dengan perencanaan tata ruang 
dan proses perizinan. Sementara beberapa spesifikasi teknis dan 
ilustrasi disertakan, tidak ada informasi yang diberikan tentang 
kegiatan proyek yang dapat menyebabkan dampak lingkungan dan 
sosial yang merugikan, termasuk yang berkaitan dengan 
pembentukan limbah padat, pembuangan air limbah, dan emisi 
udara.  

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan disebutkan 
didalam UKL-UPL. Selain itu, penyelarasan proyek dengan rencana 
tata ruang lokal, proses perizinan dan pengadaan lahan, semua 
dijelaskan.  

5 Garis dasar lingkungan Persyaratan untuk memasukkan informasi dasar dalam UPL-UKL 
tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Peraturan MOE No. 16/2012 
sehingga mungkin tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Informasi 
dasar disediakan dalam lampiran UKL-UPL, yang dilengkapi oleh 
laporan survei dan hasil laboratorium. 

6 Analisis Alternatif Tidak ada diskusi tentang alternatif proyek UKL-UPL. Proyek ini 
adalah satu-satunya opsi yang dipertimbangkan. 

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

UKL-UPL menjelaskan potensi dampak lingkungan dan sosial serta 
langkah-langkah mitigasi dan pengawasan yang sesuai untuk setiap 
tahap proyek sebagai berikut: 

- Tahap sebelum pembangunan (survei lapangan, pengadaan 
tanah, dan mobilisasi pekerja) 

- Tahap pembangunan (mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan 
material, pembukaan lahan dan konsolidasi, pembangunan 



 

 
 

struktur utama dan fasilitas pendukung) 
- Tahap pengerjaan (perekrutan pegawai operasional, 

pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik)  

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UPL memberikan informasi yang diatur dalam matriks tentang 
langkah-langkah mitigasi dan pengawasan dampak potensial, yang 
meliputi:  

- Dampak (sumber, jenis, dan besarnya) 
- Rencana pengelolaan (bentuk, lokasi, dan periode langkah-

langkah mitigasi) 
- Rencana pengawasan  (bentuk, lokasi dan jangka waktu langkah-

langkah pengawasan) 
- Pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan dan pengawasan 

Langkah-langkah mitigasi dan persyaratan pengawasan yang akan 
dilaksanakan oleh proyek meliputi: kualitas udara dan kebisingan 
sekitar, kualitas air permukaan, limbah berbahaya, fauna dan biota 
air; pekerjaan lokal, masalah masyarakat, dan kesehatan publik. 

Surat pernyataan yang mengikat secara hukum yang ditandatangani 
oleh Pejabat Penanggung Jawab (Manajer Umum) UIP yang 
mencerminkan komitmen pemrakarsa proyek untuk sepenuhnya 
menerapkan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan diberikan 
pada UKL-UPL.  

Berdasarkan UKL-UPL, proyek membutuhkan izin untuk 
penyimpanan sementara limbah dan emisi berbahaya. 

9 Keterbukaan Informasi UKL-UPL tidak menjelaskan proses penyampaian informasi tetapi 
menyebutkan bahwa aktivitas penyebaran informasi dilakukan 
selama tahap pra-konstruksi proyek.   

10 Konsultasi dan 
Partisipasi 

Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara eksplisit 
dinyatakan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012 sehingga mungkin 
tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Tidak disebutkan di UKL-UPL 
konsultasi publik yang dilakukan.  

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Meskipun tidak ada persyaratan eksplisit untuk mekanisme 
pengaduan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012, PLN melalui 
kantor tingkat proyeknya memiliki prosedur untuk menerima dan 
menindaklanjuti keluhan masyarakat.  

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap pra-konstruksi. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Laporan pelaksanaan belum tersedia. 

 
 
  



 

 

12. Proyek Jalur transmisi daya dan Menara 150 kV, Malingping-Bayah 
 

Nama Proyek Jalur transmisi daya dan Menara 150 kV, Malingping-Bayah  

Lokasi Kecamatan Malingping, Cihara, Panggarangan dan Bayah, di 
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

UKL-UPL 

Kategori Proyek ADB B 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatra – Java 
Interkoneksi 

Penyusun/Konsultan PLN (Persero) UIP ISJ dengan dukungan tenaga ahli dari 
Lembaga Teknologi FTUI 

Izin Lingkungan Keputusan Kepala BLH No. 660 / IL / 048 / BLH / XI / 2016 

No. Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B) 

 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A. Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PT. PLN (Persero) UIP Sumatra, yang berlokasi di Jakarta, adalah 
pemrakarsa proyek. UIP terdiri dari beberapa unit, diantaranya 
adalah tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup, sebagai 
berikut:  

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi pengkajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah tanah 

- Unit Operasi Konstruksi bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi program keselamatan, 
kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab untuk 
menyiapkan, mengelola, dan mengevaluasi program 
keselamatan, kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan; dan 
mempersiapkan, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan 
tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana disepakati 
dengan kantor UIP  

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP Maluku menyiapkan rencana 
dan anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan 
AMDAL dan UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, dan 
pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan. Alokasi anggaran tahunan bergantung pada volume 
dan jumlah kegiatan yang diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.  

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, satu spesialis lingkungan UIP 
mengawasi dua spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP 
mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam 



 

 
 

kursus yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang 
AMDAL), AMDAL B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C 
(review dokumen AMDAL), dan persiapan UKL-UPL.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
koherensi berdasarkan informasi yang tersedia.  

2 Transparansi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
transparansi berdasarkan informasi yang tersedia.  

3 Konsistensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
konsistensi berdasarkan informasi yang tersedia. 

4 Efektivitas Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
efektivitas berdasarkan informasi yang tersedia. 

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Peraturan MOE No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan / atau 
Kegiatan yang Memerlukan Analisis Dampak Lingkungan 
menetapkan bahwa hanya UKL-UPL yang diperlukan karena  

karena jalur transmisi kurang dari 150 kV.  

2 Cakupan Tidak berlaku untuk proyek UKL-UPL. Untuk UKL-UPL, potensi 
dampak dan langkah-langkah mitigasi diidentifikasi dan 
dirumuskan secara langsung.  

3 Deskripsi Proyek Gambaran proyek mencakup kesesuaian dengan rencana tata 
ruang wilayah, kegiatan yang ada di wilayah proyek, dan 
parameter desain. Selain itu, detail yang disediakan oleh tahapan 
proyek adalah sebagai berikut:  

- Tahap sebelum pembangunan (proses perizinan, survei, 
pengadaan lahan, dan penyebaran informasi) 

- Tahap pembangunan (perekrutan pekerja, mobilisasi dan 
demobilisasi peralatan dan material, konstruksi jalur transmisi 
tegangan tinggi, dan pengetesan) 

- Tahap pengerjaan (distribusi daya dan pemeliharaan SUTT) 
 
Jadwal proyek juga disediakan di UKL-UPL untuk merinci jangka 
waktu proyek, dan waktu yang sesuai untuk tindakan pengelolaan. 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan dirujuk di 
UKL-UPL, termasuk yang ditetapkan oleh ESDM dan PLN. Selain 
itu, juga dijelaskan tentang perataan perencanaan tata ruang dan 
proses pengadaan lahan. 

5 Garis dasar lingkungan Meskipun kondisi dasar tidak dijelaskan dalam laporan utama, dua 
lampiran memberikan informasi dasar tentang: 

- Iklim, kebisingan, klasifikasi jalan, kualitas udara sekitar (debu), 
geografi, hidrologi, dan penggunaan lahan 

- Komponen biologi (flora dan fauna) 
- Komponen sosial-ekonomi dan budaya (demografi, pendidikan, 

profil responden, persepsi masyarakat, dan kesehatan 
masyarakat) 

Informasi dasar dilengkapi dengan hasil laboratorium sampling 
lingkungan dari laboratorium terakreditasi. Informasi tentang aspek 
sosial-ekonomi-budaya dilengkapi oleh hasil kuesioner. 



 

 

6 Analisis Alternatif Tidak ada diskusi tentang alternatif proyek. Untuk UKL-UPL, 
alternatif proyek biasanya ditinjau sebelum persiapan pengkajian 
lingkungan selama studi kelayakan teknis dan ekonomi.   

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

UKL-UPL menjelaskan potensi dampak lingkungan dan sosial serta 
langkah-langkah mitigasi dan pengawasan yang sesuai. 
Pengkajian dampak meliputi: 

- Tahap sebelum pembangunan (survei lapangan, pengadaan 
lahan, dan mobilisasi pekerja) 

- Tahap pembangunan (mobilisasi dan demobilisasi peralatan 
dan material, pembukaan lahan dan konsolidasi, pembangunan 
struktur utama dan fasilitas pendukung) 

- Tahap pengerjaan (perekrutan pegawai operasional, 
pengoperasian jalur transmisi dan pemeliharaan jalur transmisi)  

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UPL memberikan informasi tentang langkah-langkah mitigasi 
dan pengawasan dampak potensial, yang meliputi: 

- Sumber dampak 
- Jenis dampak 
- Besaran dampak 
- Langkah-langkah mitigasi, lokasi, dan periode mitigasi 
- Pengawasan lingkungan, lokasi, dan periode pengawasan 
- Pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan dan pengawasan 

UKL-UPL berisi matriks ringkasan untuk memfasilitasi pemahaman 
tentang mitigasi dan rencana pengawasan. 

9 Keterbukaan Informasi Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara 
eksplisit dinyatakan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012 
sehingga mungkin tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. 
Meskipun tidak ada informasi yang disediakan di UKL-UPL, selama 
tahap pra-konstruksi, pemrakarsa proyek melakukan penyebaran 
informasi untuk memberitahu masyarakat setempat bahwa lahan 
mereka berpotensi terkena dampak proyek, dan untuk menjelaskan 
langkah-langkah mitigasi yang akan dilakukan . 

10 Konsultasi dan Partisipasi Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara 
eksplisit dinyatakan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012 
sehingga umumnya tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. 
Namun, konsultasi publik dilakukan sebagai bagian dari persiapan 
UKL-UPL. Beberapa wanita menghadiri pertemuan konsultasi 
tersebut. Selain itu, survei sosial dengan menggunakan kuesioner 
juga dilakukan untuk memperoleh informasi tentang profil 
komunitas dan persepsi tentang proyek. 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Meskipun tidak ada persyaratan eksplisit untuk mekanisme 
pengaduan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012, PLN melalui 
kantor tingkat proyeknya memiliki prosedur untuk menerima dan 
menindaklanjuti keluhan masyarakat.  

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap konstruksi. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Laporan pelaksanaan belum tersedia. 

 
  



 

 
 

13. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 5 MW,  Pembangkit Malifut 

 

Nama Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 5 MW,  Pembangkit Malifut 

Lokasi  Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

UKL-UPL 

Kategori Proyek ADB B 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PLN (Persero) UIP Maluku, Kantor Induk 

Penyusun/Konsultan Pusat Mitigasi Lingkungan dan Bencana (Kampus Akehuda, Jalan 
Bandara Babullah, Ternate) 

Izin Lingkungan Tidak ada informasi yang diberikan oleh PLN mengenai status izin 
penerbitan. 

 

No Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B) 

 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PT. PLN (Persero) UIP Maluku, yang berlokasi di Ternate, adalah 
pemrakarsa proyek. UIP terdiri dari beberapa unit, diantaranya 
adalah tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup, sebagai 
berikut:  

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi pengkajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah tanah 

- Unit Operasi Konstruksi bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi program keselamatan, 
kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan mempersiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagaimana disepakati dengan kantor UIP  

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP Maluku menyiapkan rencana 
dan anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan 
AMDAL dan UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, dan 
pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan. Alokasi anggaran tahunan bergantung pada volume 
dan jumlah kegiatan yang diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.  

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, satu spesialis lingkungan UIP 
mengawasi dua spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP 



 

 

No Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B) 

 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam 
kursus yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang AMDAL), 
AMDAL B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C (review 
dokumen AMDAL), dan persiapan UKL-UPL.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan koherensi 
berdasarkan informasi yang tersedia.  

2 Transparansi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
transparansi berdasarkan informasi yang tersedia.  

3 Konsistensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
konsistensi berdasarkan informasi yang tersedia. 

4 Efektivitas Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan efektivitas 
berdasarkan informasi yang tersedia. 

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Peraturan MOE No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan / atau 
Kegiatan yang Memerlukan Analisis Dampak Lingkungan 
menetapkan bahwa hanya UKL-UPL yang diperlukan karena ukuran 
proyek yang kurang dari 100 MW.  

Proyek ini sesuai dengan rencana tata ruang lokal, seperti tercatat 
dalam Surat Bappeda Kabupaten Halmahera Utara No. 050/101 / 
Bapp (tanggal 28 Desember 2015).   

2 Cakupan Tidak berlaku untuk proyek UKL-UPL. 

3 Deskripsi Proyek Gambaran proyek mencakup lokasi proyek, skala, ukuran, dan 
rincian komponen proyek selama tahapan proyek sebagai berikut: 

- Sebelum pembangunan (survei, penyebaran informasi, dan 
pengadaan lahan) 

- Pembangunan (perekrutan pekerja, pembukaan lahan, mobilisasi 
material, pembangunan infrastruktur proyek) 

- Pengerjaan (perekrutan pekerja, pengoperasian pembangkit 
listrik, pengendalian emisi udara, pemeliharaan) 

- Setelah pengerjaan (demobilisasi pekerja, pembongkaran 
peralatan, perbaikan situs/lokasi) 

 4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan dirujuk di 
UKL-UPL, termasuk yang ditetapkan oleh ESDM dan PLN. 

5 Garis dasar lingkungan Persyaratan untuk memasukkan informasi dasar dalam UPL-UKL 
tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Peraturan MOE No. 16/2012 
sehingga mungkin tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Namun 
UKL-UPL memberikan informasi tentang pengaturan lingkungan 
awal dalam dokumen utama, yang meliputi: 

- Lokasi dan aksesibilitas (batas administratif dan kemudahan 
akses) 

- Komponen fisik-kimiawi (iklim, kualitas udara dan kebisingan 
sekitar, topografi, hidrologi, kualitas air tanah, geologi dan 



 

 
 

No Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B) 

 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

geomorfologi, karakteristik tanah dan status nutrisi, dan 
penggunaan lahan) 

- Komponen biologi (flora dan fauna) dilengkapi dengan foto-foto 
survei 

- Komponen sosial, ekonomi, dan budaya (demografi, pekerjaan, 
pendapatan, fasilitas pendidikan, penggunaan listrik, 
keselamatan) 

- Komponen kesehatan masyarakat (penyebaran penyakit, sanitasi, 
pembuangan limbah, dan persepsi masyarakat) 

 
Informasi dasar dilengkapi oleh analisis laboratorium. Meskipun 
informasi dasar cukup luas, tetapi tampaknya tidak sepenuhnya 
digunakan dalam kajian dampak. 

6 Analisis Alternatif Tidak ada diskusi tentang alternatif proyek di UKL-UPL. 

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

UKL-UPL menjelaskan potensi dampak lingkungan dan sosial serta 
langkah-langkah mitigasi dan pengawasan terkait untuk setiap 
tahapan proyek sebagai berikut: 

- Tahap sebelum pembangunan (survei lapangan, pengadaan 
lahan) 

- Tahap pembangunan (mobilisasi peralatan, pembukaan lahan 
dan konsolidasi, mobilisasi material, pembangunan infrastrukur 
dan fasilitas pendukung, pembangunan struktur utama, 
mobilisasi dan pelepasan pekerja) 

- Tahap pengerjaan (perekrutan pegawai operasional, 
pengoperasian pembangkit listrik, pengoperasian pengendali 
emisi udara, pemeliharaan pembangkit listrik)  

- Tahap setelah pengerjaan (mobilisasi pekerja, pembongkaran 
infrastruktur dan fasilitas pendukung, dan penanaman kembali 

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UPL memberikan informasi yang diatur dalam matriks tentang 
langkah-langkah mitigasi dan pengawasan dampak potensial, yang 
meliputi:  

- Jenis dan sumber dampak  
- Indikator kinerja  
- Tujuan pengelolaan   
- Langkah-langkah mitigasi dan pengawasan yang diusulkan  
- Parameter pengawasan  
- Lokasi dan periode mitigasi dan pengawasan  
- Pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan (pelaksana, 

pengawas, dan penerima laporan) 

  

Khusus untuk limbah berbahaya, UKL-UPL menetapkan hal-hal 
berikut: 

- Izin untuk penyimpanan sementara limbah berbahaya  
- Izin untuk mengangkut limbah berbahaya  
- Izin untuk pemanfaatan limbah berbahaya  
- Izin untuk pengolahan limbah berbahaya 



 

 

No Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B) 

 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

UKL-UPL mencakup langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan untuk dilaksanakan oleh proyek, termasuk: kualitas 
udara dan kebisingan sekitar, kualitas air permukaan, fauna dan 
biota air, limbah berbahaya, pekerjaan lokal, masalah masyarakat, 
dan kesehatan publik. 

Surat pernyataan yang mengikat secara hukum yang ditandatangani 
oleh Pejabat Penanggung Jawab (Manajer Umum) UIP yang 
mencerminkan komitmen pemrakarsa proyek untuk sepenuhnya 
menerapkan langkah-langkah mitigasi dan pengawasan diberikan 
pada UKL-UPL.   

9 Keterbukaan Informasi UKL-UPL tidak menjelaskan proses penyampaian informasi tetapi 
menyebutkan bahwa aktivitas penyebaran informasi dilakukan 
selama tahap pra-konstruksi proyek.    

10 Konsultasi dan Partisipasi Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara eksplisit 
dinyatakan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012 sehingga mungkin 
tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Tidak disebutkan di UKL-
UPL konsultasi publik yang dilakukan.  

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Meskipun tidak ada persyaratan eksplisit untuk mekanisme 
pengaduan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012, PLN melalui 
kantor tingkat proyeknya memiliki prosedur untuk menerima dan 
menindaklanjuti keluhan masyarakat.  

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap pra-konstruksi. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Laporan pelaksanaan belum tersedia. 

 
 
 
  



 

 
 

14. Mobile Power Plant (MPP) Tenaga Gas / Bahan Bakar 10 MW, Sofifi 

 

Nama Proyek Mobile Power Plant (MPP) Tenaga Gas / Bahan Bakar 10 MW, Sofifi 

Lokasi Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

UKL-UPL 

Kategori Proyek ADB B 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku  

Penyusun/Konsultan Pusat Mitigasi Lingkungan dan Bencana (Kampus Akehuda, Jalan 
Bandara Babullah, Ternate)  

Izin Lingkungan Tidak ada informasi yang diberikan oleh PLN mengenai status izin 
penerbitan. 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A and 

B) 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PT. PLN (Persero) UIP Maluku, yang berlokasi di Ternate, adalah 
pemrakarsa proyek. UIP terdiri dari beberapa unit, diantaranya 
adalah tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup, sebagai 
berikut:  

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi pengkajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah lahan 

- Unit Operasi Konstruksi bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi program keselamatan, 
kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan mempersiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagaimana disepakati dengan kantor UIP   

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP Maluku menyiapkan rencana dan 
anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan AMDAL dan 
UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, dan pelaksanaan langkah-
langkah mitigasi dan persyaratan pengawasan. Alokasi anggaran 
tahunan bergantung pada volume dan jumlah kegiatan yang 
diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.   

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, satu spesialis lingkungan UIP 
mengawasi dua spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP 
mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam kursus 
yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang AMDAL), AMDAL 



 

 

B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C (review dokumen 
AMDAL), dan persiapan UKL-UPL.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan koherensi 
berdasarkan informasi yang tersedia.  

2 Transparansi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
transparansi berdasarkan informasi yang tersedia.  

3 Konsistensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan konsistensi 
berdasarkan informasi yang tersedia. 

4 Efektivitas Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan efektivitas 
berdasarkan informasi yang tersedia. 

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Peraturan MOE No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan 
yang Memerlukan Analisis Dampak Lingkungan menetapkan bahwa 
hanya UKL-UPL yang diperlukan karena ukuran proyek yang kurang 
dari 100 MW.  

Proyek ini sesuai dengan rencana tata ruang lokal, seperti ditetapkan 
dalam Surat Keputusan No. 050/149/17/2015 dari Bappeda Kota 
Tidore Kepulauan 

2 Cakupan Tidak berlaku untuk proyek UKL-UPL.  

3 Deskripsi Proyek Gambaran proyek mencakup lokasi proyek, skala, ukuran, dan 
rincian komponen proyek selama tahapan proyek sebagai berikut: 

- Sebelum pembangunan (survei, penyebaran informasi, dan 
pengadaan lahan) 

- Pembangunan (perekrutan pekerja, pembukaan lahan, mobilisasi 
material, pembangunan infrastruktur proyek) 

- Pengerjaan (perekrutan pekerja, pengoperasian pembangkit 
listrik, pengendalian emisi udara, pemeliharaan) 

- Setelah pengerjaan (demobilisasi pekerja, pembongkaran 
peralatan, perbaikan situs/lokasi)  

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan dirujuk di UKL-
UPL, termasuk yang ditetapkan oleh ESDM dan PLN.  

5 Garis dasar lingkungan Persyaratan untuk memasukkan informasi dasar dalam UPL-UKL 
tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Peraturan MOE No. 16/2012 
sehingga mungkin tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Namun 
UKL-UPL memberikan informasi dalam hal: 

- Lokasi dan aksesibilitas (batas administratif dan kemudahan 
akses) 

- Komponen fisik-kimiawi (iklim, kualitas udara dan kebisingan  
sekitar, topografi, hidrologi, kualitas air tanah, geologi dan 
geomorfologi, karakteristik tanah dan status nutrisi, dan 
penggunaan lahan) 

- Komponen biologi (flora dan fauna) dilengkapi dengan foto-foto 
survei 

- Komponen sosial, ekonomi, dan budaya (demografi, pekerjaan, 
pendapatan, fasilitas pendidikan, penggunaan listrik, 
keselamatan) 

- Komponen kesehatan masyarakat (penyebaran penyakit, sanitasi, 
pembuangan limbah, dan persepsi masyarakat) 



 

 
 

Informasi dasar dilengkapi oleh analisis laboratorium.  

6 Analisis Alternatif Tidak ada diskusi tentang alternatif proyek di UKL-UPL.  

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

UKL-UPL menjelaskan potensi dampak lingkungan dan sosial serta 
langkah-langkah mitigasi dan pengawasan terkait untuk setiap 
tahapan proyek sebagai berikut: 

- Tahap sebelum pembangunan (survei lapangan dan pengadaan 
lahan) 

- Tahap pembangunan (mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan 
material, pembukaan lahan dan konsolidasi, pembangunan 
struktur utama dan fasilitas pendukung, serta mobilisasi dan 
pelepasan pekerja) 

- Tahap pengerjaan (perekrutan pegawai operasional, 
pengoperasian pembangkit listrik, pengoperasian pengendali 
emisi udara, pemeliharaan pembangkit listrik)  

- Tahap setelah pengerjaan (demobilisasi pekerja, pembongkaran 
infrastruktur dan fasilitas pendukung,dan penanaman kembali 

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UPL memberikan informasi yang diatur dalam matriks tentang 
langkah-langkah mitigasi dan pengawasan dampak potensial, yang 
meliputi:  

- Jenis dan sumber dampak  
- Indikator kinerja  
- Tujuan pengelolaan   
- Langkah-langkah mitigasi dan pengawasan yang diusulkan 
- Parameter pengawasan  
- Lokasi dan periode mitigasi dan pengawasan  
- Pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan (pelaksana, 

pengawas, dan penerima laporan)  

 

UKL-UPL mencakup langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan untuk dilaksanakan oleh proyek, termasuk: kualitas 
udara dan kebisingan sekitar, kualitas air permukaan, fauna dan biota 
air, limbah berbahaya, pekerjaan lokal, masalah masyarakat, dan 
kesehatan publik. 

Surat pernyataan yang mengikat secara hukum yang ditandatangani 
oleh Pejabat Penanggung Jawab (Manajer Umum) UIP yang 
mencerminkan komitmen pemrakarsa proyek untuk sepenuhnya 
menerapkan langkah-langkah mitigasi dan pengawasan diberikan 
pada UKL-UPL.   

9 Keterbukaan Informasi Penyebaran informasi dilakukan, dengan sasaran masyarakat 
sekitar, aparat pemerintah tingkat Kecamatan, Kelurahan / Desa dan 
tokoh masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan persepsi 
masyarakat tentang proyek tersebut. Umpan balik yang diberikan 
oleh peserta dicatat dan didokumentasikan.  

10 Konsultasi dan 
Partisipasi 

Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara eksplisit 
dinyatakan dalam Peraturan MOE No. 16/2012 sehingga mungkin 
tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Konsultasi publik tampaknya 
terbatas pada diskusi yang terjadi selama proses penyampaian 
informasi. 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Meskipun tidak ada persyaratan eksplisit untuk mekanisme 
pengaduan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012, PLN melalui 



 

 

kantor tingkat proyeknya memiliki prosedur untuk menerima dan 
menindaklanjuti keluhan masyarakat.   

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap pra-konstruksi. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Laporan pelaksanaan belum tersedia. 

 
  



 

 
 

15. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Bahan Bakar 10 MW, Namrole  
 

Nama Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Bahan Bakar 10 MW, Namrole 

Lokasi Kabupaten Buru Selatan, Propinsi Maluku  

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

UKL-UPL 

Kategori Proyek ADB B 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PLN (Persero) UIP Maluku  

 

Penyusun/Konsultan PT. Surveyor Indonesia, Cabang Makassar  

Izin Lingkungan - Surat persetujuan UKL-UPL No. 66.1 / 97 / DLH-KBS / VI / 2017 
(tanggal 13 Juni 2017) diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup 
Kabupaten Buru Selatan 

- Izin Lingkungan No. 66.1 / 95 / DLH-KBS / VI / 2017 (tanggal 14 
Juni 2017) diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Buru Selatan 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PT. PLN (Persero) UIP Maluku, yang berlokasi di Ambon, adalah 
pemrakarsa proyek. UIP terdiri dari beberapa unit, diantaranya 
adalah tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup, sebagai 
berikut:  

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi pengkajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah lahan 

- Unit Operasi Konstruksi bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi program keselamatan, 
kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan mempersiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagaimana disepakati dengan kantor UIP   

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP Maluku menyiapkan rencana dan 
anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan AMDAL dan 
UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, dan pelaksanaan langkah-
langkah mitigasi dan persyaratan pengawasan. Alokasi anggaran 
tahunan bergantung pada volume dan jumlah kegiatan yang 
diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.    

 



 

 

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, satu spesialis lingkungan UIP 
mengawasi dua spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP 
mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam kursus 
yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang AMDAL), AMDAL 
B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C (review dokumen 
AMDAL), dan persiapan UKL-UPL.  

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan koherensi 
berdasarkan informasi yang tersedia.  

2 Transparansi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
transparansi berdasarkan informasi yang tersedia.  

3 Konsistensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan konsistensi 
berdasarkan informasi yang tersedia. 

4 Efektivitas Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan efektivitas 
berdasarkan informasi yang tersedia. 

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Peraturan MOE No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan / atau Kegiatan 
yang Memerlukan Analisis Dampak Lingkungan menetapkan bahwa 
hanya UKL-UPL yang diperlukan karena ukuran proyek yang kurang 
dari 100 MW.  

Proyek ini sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana 
ditegaskan dalam Surat Pernyataan No. 670.11 / 597 tentang 
Rekomendasi Pemenuhan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 
Kabupaten Buru Selatan.  

2 Cakupan Tidak berlaku untuk proyek UKL-UPL. 

3 Deskripsi Proyek Gambaran proyek merinci: 

- Lokasi proyek 
- Skala proyek 
- Kegiatan proyek 
- Komponen proyek 
 
Deskripsi proyek juga merinci tentang  desain kapasitas, sistem 
pendukung, spesifikasi teknis, kesesuaian dengan rencana tata 
ruang, dan distribusi pekerjaan selama tahap sebelum 
pembangunan, selama pembangunan, dan pengerjaan. 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan 
Administratif  

Persyaratan untuk memasukkan ringkasan undang-undang dan 
peraturan yang berlaku dalam UPL-UKL tidak secara eksplisit 
dinyatakan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012 sehingga mungkin 
tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. UKL-UPL tidak memberikan 
informasi tentang topik ini. 

5 Garis dasar lingkungan Persyaratan untuk memasukkan informasi dasar dalam UPL-UKL 
tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Peraturan MOE No. 16/2012 
sehingga mungkin tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Meskipun 
beberapa dokumentasi foto lokasi yang ada, dan hasil analisis 
laboratorium disediakan dalam lampiran, tidak ada informasi yang 
disertakan pada kondisi dasar lingkungan sehingga mempersulit 
identifikasi dampak. 

 



 

 
 

6 Analisis Alternatif Meskipun tidak ada diskusi tentang analisis alternatif di UKL-UPL, 
referensi dibuat untuk Studi Kelayakan yang disiapkan pada tahun 
2017 yang membahas alternatif teknis. 

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

UKL-UPL menjelaskan potensi dampak lingkungan dan sosial serta 
langkah-langkah mitigasi dan pengawasan terkait untuk setiap 
tahapan proyek sebagai berikut: 

- Tahap sebelum pembangunan (survei lapangan, pengadaan 
lahan, dan mobilisasi pekerja) 

- Tahap pembangunan (mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan 
material, pembukaan lahan dan konsolidasi, pembangunan 
struktur utama dan fasilitas pendukung) 

- Tahap pengerjaan (perekrutan pegawai operasional, 
pengoperasian pembangkit listrik, dan pemeliharaan pembangkit 
listrik)  

Setiap potensi dampak didiskusikan berdasarkan sumber dampak, 
jenis dampak, besarnya, dan sejauh mana dampak dapat dihindari 
atau diperkecil. 

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UPL memberikan informasi tentang tindakan mitigasi dan 
pengawasan untuk dampak potensial, yang meliputi: 

a) Dampak proyek 
- Sumber dampak 
- Jenis dampak 
- Besaran dampak 

b) Tindakan mitigasi 
- Jenis tindakan mitigasi 
- Lokasi tindakan mitigasi 
- Periode tindakan mitigasi 

c) Rencana Pengawasan 
- Jenis pengawasan 
- Lokasi pengawasan 
- Periode pengawasan  

d) Pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan dan pengawasan 
(pelaksana, pengawas, dan penerima laporan) 

Langkah-langkah mitigasi dan persyaratan pengawasan yang akan 
dilaksanakan oleh proyek meliputi: kualitas udara dan kebisingan 
sekitar, kualitas air permukaan, limbah berbahaya, fauna dan biota 
air, pekerjaan lokal, masalah masyarakat, dan kesehatan publik.  

UKL-UPL menyarankan proyek untuk mengurangi emisi abu terbang 
dan polutan dengan menggunakan oksida de-nitrogen dan 
presipitator elektrostatik. 

UKL-UPL juga menjelaskan mengenai perlindungan lingkungan dan 
izin pengelolaan yang diperlukan untuk suatu proyek. Disebutkan 
bahwa PLTMG Namrole hanya memerlukan izin untuk penyimpanan 
sementara limbah berbahaya sebelum diserahkan kepada pihak 
ketiga untuk penanganan.   

Surat pernyataan yang mengikat secara hukum yang ditandatangani 
oleh Pejabat Penanggung Jawab (Manajer Umum) UIP yang 
mencerminkan komitmen pemrakarsa proyek untuk sepenuhnya 
menerapkan langkah-langkah mitigasi dan pengawasan diberikan 
pada UKL-UPL.    

 



 

 

9 Keterbukaan Informasi UKL-UPL tidak menjelaskan tentang proses penyampaian informasi. 
Tidak ada informasi yang disediakan pada elemen ini untuk ditinjau. 

10 Konsultasi dan 
Partisipasi 

Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara eksplisit 
dinyatakan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012 sehingga mungkin 
tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Tidak disebutkan di UKL-UPL 
konsultasi publik yang dilakukan.  

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Meskipun tidak ada persyaratan eksplisit untuk mekanisme 
pengaduan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012, PLN melalui 
kantor tingkat proyeknya memiliki prosedur untuk menerima dan 
menindaklanjuti keluhan masyarakat.    

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap pra-konstruksi. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Laporan pelaksanaan belum tersedia. 

 
  



 

 
 

16. Proyek Mobile Power Plant (MPP) Tenaga Gas / Bahan Bakar 30 MW, Ternate 
 

Nama Proyek Proyek Mobile Power Plant (MPP) Tenaga Gas / Bahan Bakar 30 
MW, Ternate 

Lokasi Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara  

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

UKL-UPL 

Kategori Proyek ADB B 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku  

Penyusun/Konsultan Pusat Mitigasi Lingkungan dan Bencana Kampus Akehuda, 
Universitas Khairun, Ternate. 

Izin Lingkungan Tidak ada informasi yang diberikan oleh PLN mengenai status izin 
penerbitan.  

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B) 

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan PT. PLN (Persero) UIP Maluku, yang berlokasi di Ambon, adalah 
pemrakarsa proyek. UIP terdiri dari beberapa unit, diantaranya 
adalah tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup, sebagai 
berikut:  

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi pengkajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah lahan 

- Unit Operasi Konstruksi bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi program keselamatan, 
kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan mempersiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagaimana disepakati dengan kantor UIP. 

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP Maluku menyiapkan rencana 
dan anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan 
AMDAL dan UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, dan 
pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan. Alokasi anggaran tahunan bergantung pada volume 
dan jumlah kegiatan yang diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.    

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, satu spesialis lingkungan UIP 
mengawasi dua spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP 
mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam 
kursus yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang 



 

 

AMDAL), AMDAL B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C 
(review dokumen AMDAL), dan persiapan UKL-UPL.   

B Process and Procedures 

1 Koherensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan koherensi 
berdasarkan informasi yang tersedia.  

2 Transparansi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
transparansi berdasarkan informasi yang tersedia.  

3 Konsistensi Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan 
konsistensi berdasarkan informasi yang tersedia. 

4 Efektivitas Tidak ada ketentuan yang dapat dibuat berkaitan dengan efektivitas 
berdasarkan informasi yang tersedia. 

C Output dan Hasil 

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

Peraturan MOE No. 5/2012 tentang Jenis Usaha dan / atau 
Kegiatan yang Memerlukan Analisis Dampak Lingkungan 
menetapkan bahwa hanya UKL-UPL yang diperlukan karena 
ukuran proyek yang kurang dari 100 MW.  

2 Cakupan Tidak berlaku untuk proyek UKL-UPL.  

3 Deskripsi Proyek Gambaran proyek menjelaskan tentang lokasi proyek, skala, 
ukuran, dan merinci tahapan proyek sebagai berikut: 

- Tahap Sebelum pembangunan (survei lapangan, penyebaran 
informasi, dan pengadaan lahan) 

- Tahap Pembangunan (mobilisasi peralatan, pembukaan lahan 
dan konsolidasi, pengadaan material, pembangunan 
infrastruktur dan fasilitas, serta penerimaan pekerja) 

- Tahap Pengerjaan (perekrutan pekerja, pengoperasian 
pembangkit listrik, pengendalian emisi udara, dan pemeliharaan 
pembangkit listrik) 

- Setelah pengerjaan (demobilisasi pegawai, pembongkaran 
infrastruktur dan fasilitas, pemeliharaan, dan penanaman 
kembali) 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Undang-undang dan peraturan nasional yang relevan disebutkan di 
UKL-UPL, meskipun beberapa sudah tidak dipakai. 

5 Garis dasar lingkungan Informasi dasar yang lengkap disediakan di UKL-UPL, dimulai 
dengan deskripsi batas administratif dan kemudian memberikan 
penjelasan rinci tentang:  

- Komponen fisik-kimiawi (iklim, kualitas udara dan kebisingan, 
topografi, hidrologi, kualitas air tanah dan air laut, geologi dan 
geomorfologi, jenis tanah dan status nutrisi, dan penggunaan 
lahan) 

- Komponen biologi (flora dan fauna) dilengkapi dengan foto-foto 
survei 

- Komponen sosial, ekonomi, dan budaya (demografi, pekerjaan, 
tingkat pendapatan, fasilitas pendidikan, keamanan) 

- Komponen kesehatan masyarakat (penyebaran penyakit, 
sanitasi, pembuangan limbah, dan persepsi masyarakat) 

Informasi dasar dilengkapi oleh hasil analitis laboratorium dan 
dokumentasi foto. 

6 Analisis Alternatif Tidak ada diskusi tentang alternatif proyek di UKL-UPL. 



 

 
 

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

UKL-UPL menjelaskan potensi dampak lingkungan dan sosial serta 
langkah-langkah mitigasi dan pengawasan terkait untuk setiap 
tahapan proyek sebagai berikut: 

- Tahap sebelum pembangunan (survei lapangan, pengadaan 
lahan, dan mobilisasi pekerja) 

- Tahap pembangunan (mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan 
material, pembukaan lahan dan konsolidasi, pembangunan 
struktur utama dan fasilitas pendukung) 

- Tahap pengerjaan (perekrutan pegawai operasional, 
pengoperasian pembangkit listrik, dan pemeliharaan) 

- Tahap setelah pengerjaan (demobilisasi pekerja, pembongkaran 
infrastruktur dan fasilitas pendukung, dan penanaman kembali) 

 

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

UKL-UPL memberikan informasi yang diatur dalam sebuah matrik 
tentang langkah-langkah mitigasi dan pengawasan dampak 
potensial, yang meliputi:  

- Jenis dan sumber dampak  
- Indikator kinerja  
- Tujuan pengelolaan   
- Langkah-langkah mitigasi dan pengawasan yang diusulkan 
- Parameter pengawasan  
- Lokasi dan periode mitigasi dan pengawasan  
- Pengaturan kelembagaan untuk pengelolaan (pelaksana, 

pengawas, dan penerima laporan)  

UKL-UPL mengulas dengan lengkap langkah-langkah mitigasi dan 
pengawasan serta persyaratan pelaporan untuk hal-hal berikut: 

- Kualitas udara dan kebisingan sekitar 
- Erosi dan sedimentasi 
- Kualitas air pantai 
- Flora dan fauna 
- Biota pesisir 
- Gangguan terhadap akses jalan 
- Masalah dan persepsi masyarakat 
- Lapangan kerja lokal dan peluang usaha 
- Potensi konflik masyarakat 
- Kesehatan masyarakat 

 

UKL-UPL menyarankan proyek untuk mengurangi emisi abu 
terbang dan polutan dengan menggunakan oksida de-nitrogen dan 
presipitator elektrostatik.  

Surat pernyataan yang mengikat secara hukum yang 
ditandatangani oleh Pejabat Penanggung Jawab (Manajer Umum) 
UIP yang mencerminkan komitmen pemrakarsa proyek untuk 
sepenuhnya menerapkan langkah-langkah mitigasi dan 
pengawasan diberikan pada UKL-UPL.     

9 Keterbukaan Informasi UKL-UPL tidak menjelaskan tentang proses penyampaian 
informasi.  

10 Konsultasi dan Partisipasi Persyaratan untuk melakukan konsultasi publik tidak secara 
eksplisit dinyatakan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012 sehingga 
mungkin tidak dilakukan untuk proyek UKL-UPL. Tidak disebutkan 
di UKL-UPL konsultasi publik yang dilakukan.  



 

 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Meskipun tidak ada persyaratan eksplisit untuk mekanisme 
pengaduan dalam Peraturan Menteri No. 16/2012, PLN melalui 
kantor tingkat proyeknya memiliki prosedur untuk menerima dan 
menindaklanjuti keluhan masyarakat.      

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap konstruksi. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Laporan pelaksanaan belum tersedia. 

 
  



 

 
 

17. Proyek Ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Batubara (Peaker) 500 MW, Muara Karang 
  

Nama Proyek Ekspansi Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Batubara (Peaker) 500 
MW, Muara Karang, dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga gas 
dan uap (PLTGU) 

Lokasi DKI Jakarta 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

Adendum ANDAL dan RKL-RPL 

Kategori Proyek ADB A 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PLN (Persero) UIP V  

Penyusun/Konsultan PT. Surveyor Indonesia (Pendaftaran: 0040 / LPJ / AMDAL-1 / LRK 
/ KLH) 

Izin Lingkungan Ref. No. 92/7.1/31/-1.774.1/20160 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, halaman 
41 – 43, tidak termasuk 

Bagian A dan B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis  

A Kapasitas Kelembagaan  

1 Struktur Kelembagaan PLN (Persero) UIP V adalah pemrakarsa proyek yang bertanggung 
jawab untuk tahap konstruksi proyek, sedangkan PT PJB UP Muara 
Karang akan bertanggung jawab untuk tahap pengerjaannya.  

UIP terdiri dari beberapa unit, diantaranya adalah tanggung jawab 
perlindungan lingkungan hidup, sebagai berikut:  

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi pengkajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah lahan 

- Unit Operasi Konstruksi bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi program keselamatan, 
kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan mempersiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan. 

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP Maluku menyiapkan rencana 
dan anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan 
AMDAL dan UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, dan 
pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan. Alokasi anggaran tahunan bergantung pada volume 
dan jumlah kegiatan yang diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.     

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, satu spesialis lingkungan UIP 
mengawasi dua spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP 
mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam 



 

 

kursus yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang 
AMDAL), AMDAL B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C 
(review dokumen AMDAL), dan persiapan UKL-UPL.    

B Proses dan Prosedur 

1 Koherensi Berdasarkan kajian literatur, disimpulkan bahwa persiapan ANDAL 
dan RKL-RPL telah sesuai dengan proses dan prosedur yang 
ditentukan untuk proyek perluasan AMDAL dan mengikuti arahan 
Badan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (Ref: Surat No. 28 / 
Andal / -1.774.151 tanggal 30 Mei 2011 tentang Rekomendasi untuk 
Pembaharuan ANDAL dan RKL-RPL dari Proyek Pembangkit Listrik 
PT Pembangkitan Jawa Bali UP Muara Karang). 

2 Transparansi Menurut Peraturan pemerintah No. 27/2012 tentang Izin 
Lingkungan, tidak ada pemberitahuan publik tentang konsultasi 
yang diperlukan untuk proyek-proyek adendum ANDAL. Namun, 
PLTGU Muara Karang tetap menginformasikan komunitas lokal 
tentang proyek perluasan ini dalam pertemuan penyebaran 
informasi.   

Perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan pemerintah 
juga dilibatkan dalam evaluasi ANDAL dan RKP-RKL.  

3 Konsistensi Berdasarkan kajian literatur, disimpulkan bahwa persiapan ANDAL 
dan RKL-RPL untuk proyek perluasan ini konsisten dengan proses 
dan prosedur yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan. 

Adendum ANDAL berfokus pada kajian dampak lingkungan dan 
sosial yang signifikan dari proyek perluasan ini. Berdasarkan hasil 
pengkajian dampak, RKL-RPL menetapkan langkah-langkah 
mitigasi untuk dampak yang signifikan dan persyaratan 
pengawasan yang sesuai. Selain itu, untuk dampak-dampak yang 
dianggap tidak signifikan tetapi yang dapat menjadi masalah jika 
tidak dikelola dengan baik, langkah-langkah mitigasi dan 
pengawasan juga dijelaskan dalam RKL-RPL.   

4 Efektivitas Proses adendum ANDAL yang dilakukan untuk proyek perluasan ini 
dianggap efektif dalam hal memfokuskan pengkajian pada potensi 
dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Terlepas dari 
terbatasnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan 
pemerintah, umpan balik yang diberikan bermanfaat untuk 
mengetahui langkah-langkah mitigasi yang efektif dan persyaratan 
pengawasan untuk dicantumkan dalam RKL-RPL. 

C Output dan Hasil   

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

AMDAL ini telah direvisi. AMDAL yang asli untuk Pembangkit Listrik 
Muara Karang dibuat pada tahun 1993 dan kemudian diperbarui 
pada tahun 2011 untuk memuat perubahan dalam desain dan 
peningkatan kapasitas pembangkit listrik.  

Adendum ANDAL dan RKL-RPL untuk proyek perluasan baru telah 
diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27/2012 
tentang Izin Lingkungan.  

2 Cakupan Proses cakupan terbatas, termasuk pelaksanaan survei dasar, 
diselesaikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan. 



 

 
 

Dampak potensial diidentifikasi untuk setiap tahapan proyek 
perluasan sebagai berikut: 

- Tahap sebelum pembangunan (penyebaran informasi, 
pengurukan dan persiapan lahan) 

- Tahap pembangunan (perekrutan pekerja, mobilisasi peralatan 
dan material, persiapan lahan, pembangunan unit pembangkit 
listrik dan utilitas, dan pelebaran saluran intake Sungai Muara 
Karang) 

- Tahap pengerjaan (perekrutan pekerja, dan pengoperasian dan 
pemeliharaan pembangkit listrik) 

3 Deskripsi Proyek 

 

Pengkajian ini memberikan gambaran yang lengkap tentang proyek 
yang mencakup: 

- Pengerjaan pembangkit yang ada 
- Evaluasi kegiatan 
- Pembukaan lahan 
- Pembangunan perluasan pembangkit termasuk peralatan, 

pemasangan sistem perpipaan, dan rencana operasional 
(pengadaan gas alam, sistem pembakaran dan gas buang, 
sistem pendingin, dan sistem pembangkit listrik) 

- Pembangunan fasilitas pendukung, termasuk pemasangan pipa 
gas baru dan pelebaran saluran asupan air 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Penjelasan rinci tentang kerangka hukum, yang terdiri dari hukum 
dan peraturan utama termasuk dalam dokumen adendum. 

5 Garis dasar lingkungan Adendum ANDAL memberikan informasi dasar tentang: 

a) Komponen fisik-kimiawi  
- Jenis iklim, curah hujan, angin, kelembaban, paparan 

matahari, dan suhu udara 
- Kualitas udara dan kebisingan 
- Topografi tanah 
- Ketinggian air di saluran intake  
- Pengukuran kedalaman 
- Pasang laut 
- Arus laut 

b) Komponen Biologi 
- Biota air 

c) Geografi dan demografi  

Selain itu, adendum memberikan evaluasi pengelolaan dan 
pengawasan di pembangkit listrik yang ada untuk aspek-aspek 
berikut: 

- Kualitas udara sekitar 
- Kebisingan yang dihasilkan dari pengoperasian peralatan 
- Kualitas air laut yang disebabkan oleh meningkatnya suhu air 

dan pengenalan polutan 
- Persepsi publik 

6 Analisis Alternatif Adendum ANDAL hanya menjelaskan desain akhir yang sudah 
ditentukan dan konfigurasi dari proyek perluasan ini.  

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

Adendum ANDAL memberikan pengkajian komprehensif baik pada 
dampak maupun risiko lingkungan dan sosial untuk proyek 
perluasan. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan kombinasi 
penilaian profesional, pemodelan matematika, dan analisis semi-
kuantitatif. 



 

 

Pertimbangan diberikan untuk:  

- Perbandingan kualitas lingkungan dengan dan tanpa proyek 
perluasan 

- Dampak terhadap keanekaragaman hayati dinilai oleh studi 
khusus dan inventarisasi di daerah sekitarnya yang dilakukan 
oleh Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor 

- Perhitungan sekuestrasi karbon dioksida di area konservasi 
swasta dari PT PJB UP Muara Karang 

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

RKL-RPL merinci langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan untuk proyek perluasan, yang termasuk: 

- Pendekatan teknologi untuk pencegahan polusi (penggunaan 
teknologi seperti pembakar oksida nitrogen rendah untuk 
mengontrol / mengurangi emisi selama operasi, pengendalian 
kebisingan menggunakan sistem selubung bangunan dengan 
dinding kedap suara)  

- Sistem Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(integrasi dari pengelolaan lingkungan dengan pengelolaan 
kesehatan dan keselamatan kerja dengan menerapkan OHSAS 
18001) 

- Pengawasan dan pelaporan emisi rutin (pengawasan dan 
pelaporan triwulanan dari beban emisi manual, sistem 
pengawasan emisi secara terus menerus, pemuatan emisi, 
pembuangan air limbah) 

 
RKL-RPL menyatakan bahwa beberapa potensi dampak sepertinya 
mudah, dan dapat dikelola secara efektif. Komitmen untuk hasil ini 
diberikan dalam Surat Pernyataan No. 0449.SPn / KLH.01 / UIP V / 
2016, ditandatangani dan dilengkapi dengan materai oleh Manager 
Umum tertanggal 18 April 2016. 

9 Keterbukaan Informasi Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan tidak 
memerlukan kegiatan penyampaian informasi dan konsultasi publik 
untuk adendum ANDAL dan RKL-RPL. Adendum ANDAL 
menjelaskan penyebaran informasi terbatas yang dilakukan adalah 
sebagai bagian dari konsultasi masyarakat. 

10 Konsultasi dan Partisipasi Pertemuan konsultasi dilakukan dengan anggota masyarakat, 
kepala lingkungan, dan tokoh masyarakat. Dari lima puluh peserta, 
kurang dari sepuluh adalah perempuan. 

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Adendum RKL-RPL tidak menyatakan adanya mekanisme 
pengaduan. Namun, PLN melalui kantor tingkat proyeknya memiliki 
prosedur untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat 

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap pembangunan 

 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Laporan pelaksanaan belum tersedia. 

  



 

 
 

 

18. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara 2 x 150 MW (Unit 3), Tanjung Awar-Awar 
 

Nama Proyek Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara 2 x 150 MW (Unit 3), 
Tanjung Awar-Awar 

Lokasi Jawa Timur 

Kategori Izin Lingkungan 
Indonesia 

Adendum ANDAL dan RKL-RPL 

Kategori Proyek ADB A 

Kantor/Badan pelaksana 
(Pemrakarsa proyek) 

PT. PLN (Persero) UIP VIII 

  

Penyusun/Konsultan PT. PLN (Persero) UIP VIII (karena UIP memiliki LPJP / Penyedia 
Layanan untuk persiapan AMDAL)  

Izin Lingkungan Ref. No. 92/7.1/31/-1.774.1/2016 

No 

Elemen Utama 

(ADB SPS 2009, 
halaman 41 – 43, tidak 
termasuk Bagian A dan 

B)  

Temuan tentang Kesesuaian dan Kualitas Data dan Analisis 

A Kapasitas Kelembagaan  

1 Struktur Kelembagaan PLN (Persero) UIP VIII, yang berlokasi di Surabaya, adalah 
pemrakarsa proyek. UIP VIII terdiri dari beberapa unit, diantaranya 
adalah tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup, sebagai 
berikut:  

- Unit Perencanaan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, 
menerapkan, dan mengevaluasi pengkajian lingkungan dan 
pengelolaan lingkungan terkait dengan fasilitas proyek dan 
masalah lahan 

- Unit Operasi Konstruksi bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi program keselamatan, 
kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan 

- Unit Pelaksanaan Proyek bertanggung jawab untuk menyiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi program keselamatan, kesehatan 
kerja, keamanan, dan lingkungan; dan mempersiapkan, 
mengelola, dan mengevaluasi kegiatan tanggung jawab sosial 
perusahaan sebagaimana disepakati dengan kantor UIP.  

2 Anggaran Di tingkat UIP, PLN mengalokasikan dana untuk kegiatan 
pengelolaan dan pengawasan. UIP Maluku (?) menyiapkan rencana 
dan anggaran tahunan terperinci, yang mencakup persiapan 
AMDAL dan UKL-UPL, persetujuan Izin Lingkungan, dan 
pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan. Alokasi anggaran tahunan bergantung pada volume 
dan jumlah kegiatan yang diusulkan.  

Perkembangan fisik dan keuangan dari kegiatan UIP diawasi dan 
dilaporkan secara teratur.    

3 Sumber daya manusia Dalam struktur organisasi PLN, satu spesialis lingkungan UIP 
mengawasi dua spesialis lingkungan UPP. Pegawai UIP dan UPP 
mendapatkan pelatihan tentang pengkajian lingkungan dalam 



 

 

kursus yang mencakup AMDAL A (pelatihan dasar tentang AMDAL), 
AMDAL B (persiapan dokumen AMDAL), AMDAL C (review 
dokumen AMDAL), dan persiapan UKL-UPL.      

B Proses dan Prosedur  

1 Koherensi Berdasarkan kajian literatur, disimpulkan bahwa persiapan ANDAL 
dan RKL-RPL telah sesuai dengan proses dan proses yang 
ditentukan untuk proyek perluasan AMDAL dan mengikuti arahan 
Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Timur untuk PLTU 
3 Jawa Timur . 

2 Transparansi Menurut Peraturan pemerintah No. 27/2012 tentang Izin 
Lingkungan, tidak ada pemberitahuan publik tentang konsultasi yang 
diperlukan untuk proyek-proyek adendum ANDAL. Namun, PLTU 3 
Jawa Timur tetap memberitahukan masyarakat lokal tentang 
rencana perluasan dalam pertemuan penyebaran informasi.    

3 Konsistensi Berdasarkan kajian literatur, disimpulkan bahwa persiapan ANDAL 
dan RKL-RPL untuk proyek perluasan ini konsisten dengan proses 
dan prosedur yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan. 

Adendum ANDAL berfokus pada kajian dampak lingkungan dan 
sosial yang signifikan dari proyek perluasan ini. Berdasarkan hasil 
pengkajian dampak, RKL-RPL menetapkan langkah-langkah 
mitigasi untuk dampak yang signifikan dan persyaratan pengawasan 
yang sesuai. Selain itu, untuk dampak-dampak yang dianggap tidak 
signifikan tetapi yang dapat menjadi masalah jika tidak dikelola 
dengan baik, langkah-langkah mitigasi dan pengawasan juga 
dijelaskan dalam RKL-RPL.    

4 Efektivitas Proses adendum ANDAL yang dilakukan untuk proyek perluasan ini 
dianggap efektif dalam hal memfokuskan pengkajian pada potensi 
dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Terlepas dari 
terbatasnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan 
pemerintah, umpan balik yang diberikan bermanfaat dalam 
mengetahui langkah-langkah mitigasi yang efektif dan persyaratan 
pengawasan untuk dimasukkan dalam RKL-RPL.  

C Output dan Hasil  

1 Penyaringan dan  
Pengelompokan 

AMDAL ini telah direvisi. AMDAL asli untuk PLTU 3 Tanjung Awar-
Awar pertama kali disetujui pada tahun 2006, dan kemudian direvisi 
untuk menggambarkan perubahan dalam desain pabrik dan 
kapasitas terpasang (kapasitas maksimum).  

Adendum ANDAL dan RKL-RPL untuk proyek perluasan baru telah 
diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27/2012 
tentang Izin Lingkungan dan konsisten dengan surat yang 
diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur No. 
660/9821 / 207.1 / 2012 (tertanggal 19 Oktober 2012). 

2 Cakupan Tidak ada proses pelingkupan formal yang dilakukan karena hal ini 
tidak diperlukan untuk adendum ANDAL dan RKL-RPL. 

3 Deskripsi Proyek Pengkajian ini menjelaskan tentang lokasi proyek, skala, wilayah, 
dan desain, dan merangkum kegiatan  berdasarkan tahapan proyek, 
termasuk:   

- Tahap Sebelum pembangunan (penyebaran informasi, survei 
lapangan, dan pengadaan lahan) 



 

 
 

- Tahap Pembangunan (mobilisasi pekerja dan peralatan, 
pembukaan lahan dan konsolidasi, pengadaan material, 
pembangunan infrastruktur dan fasilitas, penerimaan dan 
demobilisasi pekerja konstruksi) 

- Tahap Pengerjaan (perekrutan pegawai, pengoperasian dan 
pemeliharaan pembangkit listrik, dan pengoperasian pengendali 
kualitas udara) 

- Setelah pengerjaan (demobilisasi pegawai, pembongkaran 
infrastruktur dan fasilitas, pemeliharaan, dan penanaman 
kembali) 

4 Kerangka Kebijakan, 
Hukum, dan Administratif  

Daftar undang-undang dan peraturan yang lengkap disediakan 
dalam dokumen adendum, meskipun beberapa peraturan yang 
direferensikan sudah usang.  

5 Garis dasar lingkungan Adendum ANDAL memberikan informasi dasar yang rinci tentang: 

- Komponen fisik-kimiawi (iklim, kualitas udara dan kebisingan, 
topografi, hidrologi, kualitas air tanah dan air laut, geologi dan 
geomorfologi, tipe lahan dan status nutrisi, dan penggunaan 
lahan)  

- Komponen biologi (flora dan fauna) dilengkapi oleh foto-foto 
survei 

- Komponen sosial, ekonomi, dan budaya (demografi, pekerjaan, 
tingkat pendapatan, fasilitas pendidikan, dan keamanan) 

- Komponen kesehatan publik (penyebaran penyakit, sanitasi, 
pembuangan limbah, dan persepsi masyarakat) 

Khusus untuk komponen fisik-kimia, informasi dasar dilengkapi 
dengan hasil laboratorium dari Produktivitas Kelautan dan 
Laboratorium Kualitas, Fakultas Kelautan dan Perikanan di 
Universitas Hassanudin. 

6 Analisis Alternatif Adendum ANDAL hanya menjelaskan desain akhir yang sudah 
ditentukan dan konfigurasi dari proyek perluasan ini. 

7 Pengkajian Dampak dan 
Risiko 

Adendum ANDAL memberikan pengkajian komprehensif baik pada 
dampak maupun risiko lingkungan dan sosial untuk proyek 
perluasan ini. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan 
kombinasi penilaian profesional, pemodelan matematika, dan 
analisis semi-kuantitatif.  

Persiapan adendum ANDAL dilakukan oleh pemrakarsa proyek itu 
sendiri karena mereka adalah Penyedia Layanan yang telah diakui 
untuk Persiapan AMDAL. Hal ini konsisten dengan peraturan 
pemerintah No. 27/2012 Pasal 10, Ayat 1 yang memungkinkan 
pemrakarsa proyek untuk dapat menyiapkan dokumen AMDAL 
sendiri atau meminta bantuan dari pihak lain. 

Dapat dilihat bahwa ini adalah AMDAL terpadu yang terdiri dari 
struktur utama dan fasilitas pendukung dari dermaga, pembangkit 
listrik, dan jalur transmisi, yang mencakup area seluas 80 hektar 
untuk perluasan dan saluran transmisi listrik sepanjang 12 kilometer. 
Selain itu, penelitian ini juga melibatkan sektor / pihak terkait lainnya 
seperti Komunikasi Laut dan Angkatan Laut. 

8 Rancangan Pengelolaan 
dan Pengawasan 
Lingkungan (EMP) 

RKL-RPL merinci langkah-langkah mitigasi dan persyaratan 
pengawasan untuk proyek perluasan. RKL-RPL menyatakan bahwa 
beberapa dampak potensial sepertinya mudah, dan dapat dikelola 
secara efektif. Komitmen untuk hasil ini secara jelas tertulis dalam 



 

 

Surat Pernyataan No. 225.SPn/013/UIP VIII/2013, ditandatangani 
dan dilengkapi dengan materai oleh Manager Umum. 

Selain itu, adendum ini juga memberikan hal-hal baik yang dilakukan 
oleh PLN (Persero) untuk proyek, termasuk: 

- Pengelolaan limbah berbahaya seperti pelumas bekas, sarung 
tangan bekas, kain kotor, lampu tungsten bekas, dan akumulator 
bekas, dengan mendirikan depot sementara sesuai peraturan 

- Penggunaan pendekatan teknologi untuk mengurangi polusi 
udara dengan menggunakan presipitator elektrostatik dan filter 
udara kapasitas besar yang mampu memisahkan lebih dari 99% 
abu terbang 

- Penggunaan batubara dengan kandungan sulfur rendah (kurang 
dari 0,4%) adalah alternatif teknologi lain yang diterapkan (selain 
desulfurisasi gas buang) 
 

9 Keterbukaan Informasi Peraturan Pemerintah No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan tidak 
memerlukan kegiatan penyampaian informasi dan konsultasi publik 
untuk adendum ANDAL dan RKL-RPL. Tidak ada rincian 
penyebaran informasi yang disediakan.  

10 Konsultasi dan Partisipasi Konsultasi publik dilakukan tetapi tidak ada rincian yang tersedia 
tentang kehadiran, termasuk partisipasi wanita.  

11 Pengembangan 
mekanisme penanganan 
keluhan 

Adendum RKL-RPL tidak menunjukkan adanya mekanisme 
pengaduan. Namun, PLN melalui kantor tingkat proyeknya memiliki 
prosedur untuk menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat. 

12 Pelaksanaan EMP Proyek sedang dalam tahap pembangunan. 

13 Pengawasan dan 
Pelaporan 

Laporan pelaksanaan belum tersedia. 

 
 

 


