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Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (LARP 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 Pemukiman Kembali Tidak Secara 
Sukarela 
[https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-47287-001-dpta-9] 
  



 

 

Daftar Nama Proyek dan Ringkasan Studi Kasus Terpilih untuk Kajian Penilaian Akseptabilitas  
(Tinjauan Pustaka dan Kunjungan Lapangan) 

 
No. Nama Proyek  Lokasi Proyek 

(Kabupaten & 
Provinsi) 
 

Sumber 
Pendanaan 
(internal PLN, 
ADB, mitra 
pembangunan 
Lain) 

Tinjauan Pustaka 
(Daftar Dokumen 
yang Ditinjau) 

Kunjungan 
Lapangan 
Daftar lokasi 
yang 
Dikunjungi) 

Jumlah 
orang 
terkena 
dampak 
yang diajak 
berkonsulta
si  

 Dampak 
IR 
(Kategori 
A atau B) 

Cara 
Pelaksanaan 
Pengadaan 
Tanah 

Jenis Status 
proyek 
Pengadaan 
Tanah/ 
Pemukiman 
Kembali Tidak 
Secara Sukarela 

1 Transmisi Udara Tegangan Tinggi 
(SUTT) 150 Kv Tanah Lot Incomer 
dan Gas Insulated Switchgear (GIS) 
150 kV Tanah Lot 

Tabanan   
Bali 

Internal – 
Anggaran PLN 

Dokumen 
lingkungan, laporan 
tentang pengadaan 
tanah, struktur 
organisasi dan 
sumber daya 

Tabanan, Bali 4 Kategori B 
 

UU 2/2012 
Transmisi Sedang 
berjalan 

2 PLN Distribusi Bali Kuta 
Bali 

Internal – 
Anggaran PLN 

TIDAK BERLAKU Denpasar, Bali 8 Kategori B 
 

UU 2/2012 
Distribusi  
Selesai 

3 SUTET (Tegangan Tinggi TL - HVT) 
500 kV PLTU Jawa Tengah - GITET 
(Pembangkit Listrik HVTL) 500 kV 
Kesugihan, Cilacap 

Cilacap  
Jawa Tengah 

Internal – 
Anggaran PLN 

Dokumen 
Perencanaan 
Pengadaan Tanah, 
ANDAL SUTET 
2009, Lokasi 
Penetapan Lahan 
2013 

Cilacap, jawa 
tengah 

15 Kategori B 
 

UU 2/2012 
Transmisi  
Selesai  
 

4 PLTG/MG Minahasa Peaker (150 
MW) dan PLTG/MG Gorontalo 
Peaker (100 MW) 
 

Minahasa dan 
Gorontalo –Sulawesi 
Utara 

Internal – 
Anggaran PLN 

Dokumen 
Perencanaan 
Pengadaan Tanah 
 

Minahasa dan 
Gorontalo 

10 Kategori B 
 

UU 2/2012 
Pembangkit Listrik 
Sedang berjalan 

5 INO: Penguatan Jaringan Listrik - 
Program Sumatera 

Semua Provinsi di 
Sumatera 

Didanai ADB 
menggunakan 
modalitas RBL 
 

PSSA – RBL 
Catatan Lapangan 
Laporan Program 
Laporan 
Pemantauan 

Sumatera Utara, 
Sumatera 
Selatan/ 
Palembang 
 

12 Kategori B 
 

UU2/2012 
Distribusi  
Sedang Berjalan 

6 INO: Akses Energi Berkelanjutan di 
Indonesia bagian Panitiaur- Program 
Pembangunan Jaringan Listrik 

Nusa Tenggara barat, 
Nusa Tenggara 

Didanai ADB 
menggunakan 
modalitas RBL  

PSSA – RBL 
Catatan Lapangan 
Laporan Program  

Mataram 
Kupang,  
Gorontalo 

TIDAK 
BERLAK 

Kategori B UU2/2012 
Distribusi  
Sedang Berjalan 



 

 

No. Nama Proyek  Lokasi Proyek 
(Kabupaten & 
Provinsi) 
 

Sumber 
Pendanaan 
(internal PLN, 
ADB, mitra 
pembangunan 
Lain) 

Tinjauan Pustaka 
(Daftar Dokumen 
yang Ditinjau) 

Kunjungan 
Lapangan 
Daftar lokasi 
yang 
Dikunjungi) 

Jumlah 
orang 
terkena 
dampak 
yang diajak 
berkonsulta
si  

 Dampak 
IR 
(Kategori 
A atau B) 

Cara 
Pelaksanaan 
Pengadaan 
Tanah 

Jenis Status 
proyek 
Pengadaan 
Tanah/ 
Pemukiman 
Kembali Tidak 
Secara Sukarela 

 Panitiaur, Semua 
Provinsi di Sulawesi 
 

Menado 
Makassar 

7 Kalimantan Peaker; pembangkit 
Listrik 

Samarinda 
Kalimantan Panitiaur: 

 PLN Laporan Uji Tuntas  
Catatan Lapangan 

Samarinda 30 Kategori B Sebelum UU 
2/2012 
Pembangkit Listrik 
selesai 

8 Java – Bali Crossing 500 KV TL Probolinggo; 
Situbondo;  
Banyuwangi – Jawa 
Panitiaur  
Buleleng, Jembrana, 
Tabanan – Bali  

Didanai ADB RP 
BTOR 
MOU Misi Tinjauan 
 

  kategori A  
 

UU 2/2012 
Transmisi dan 
Gardu Induk 
Sedang Berjalan 
 
 

9 INO: Proyek Penguatan Jaringan 
Listrik Kalimantan Barat: Tayan - 
Sanggau - Sekadau 
 

Sanggau Sekadau 
Kalimantan Barat: 

Didanai ADB RP 
BTOR 
MOU Misi Tinjauan 
RCCP 
Laporan 
Pemantauan 

  Kategori B UU 2/2012 
Transmisi dan 
gardu Induk 
Sedang Berjalan 

10 INO: Proyek Penguatan Jaringan 
Listrik Kalimantan Barat: Kalimantan 
Barat Proyek 275 TL 

Bengkayang  
Kalimantan Barat 

Didanai ADB RCCDP 
Laporan 
Pemantauan 
MOU 
BTOR 
Laporan 
Pemantauan 

  Kategori  B Sebelum UU 
2/2012 
Transmisi dan 
Gardu Induk  
Selesai 

11 INO: Proyek Penguatan Jaringan 
Listrik Kalimantan Barat: Kalimantan 
Barat Proyek 150 KV TL  
 

Landak Bengkayang  
Kalimantan Barat 

ADB RCCDP 
Laporan 
Pemantauan 
MOU  
BTOR 

  
 

Kategori  B 
 

UU 2/2012 
Transmisi dan 
Gardu Induk 
Sedang Berjalan 



 

 

No. Nama Proyek  Lokasi Proyek 
(Kabupaten & 
Provinsi) 
 

Sumber 
Pendanaan 
(internal PLN, 
ADB, mitra 
pembangunan 
Lain) 

Tinjauan Pustaka 
(Daftar Dokumen 
yang Ditinjau) 

Kunjungan 
Lapangan 
Daftar lokasi 
yang 
Dikunjungi) 

Jumlah 
orang 
terkena 
dampak 
yang diajak 
berkonsulta
si  

 Dampak 
IR 
(Kategori 
A atau B) 

Cara 
Pelaksanaan 
Pengadaan 
Tanah 

Jenis Status 
proyek 
Pengadaan 
Tanah/ 
Pemukiman 
Kembali Tidak 
Secara Sukarela 

12 PLTU Lontar Pembangkit Listrik 3 x 
315 MW 
Lontar Village, kecamatan Kemiri  
 

Tangerang  
Jawa Barat 

Bank of China, 
PLN  

Studi Kelayakan 
Proyek 
Laporan 
Pemantauan 
Perizinan 

Desa Lontar  8 kategori A 
 
 

Sebelum UU. No. 
2/2012 
Pembangkit Listrik 
Selesai 

13 Perluasan PLTU Lontar 1x315 MW 
Desa Lontar, Kecamatan Kemiri  

Tangerang  
Jawa Barat 

JBIC, PLN perizinan 
Laporan 
Pemantauan 
Studi Kelayakan 
Proyek 

Desa Lontar  6 kategori B UU2/2012 
Perluasan  
Selesai 

14 PLTU Takalar 2 x 100 MW, Desa 
Punagaya, Kecamatan Bangkala  

Kabupaten 
Jeneponto, Sulawesi 
Selatan 

Bank of China, 
PLN 

Dokumen 
Perencanaan 
Pengadaan Tanah, 
Izin, BTOR, Arsip 
Rekaman 
Pengadilan. 

Desa Punagaya  12 Kategori A UU 2/2012 
Pembangkit Listrik  
Selesai 
 

15 Proyek PLTA Upper Cisokan Pumped 
Storage (1040 MW), Kecamatan 
Cipongkor dan Rongga 

Kabipaten Cianjur, 
Jawa Barat 

World Bank  
PLN 

Dokumen 
Perencanaan 
Pengadaan Tanah, 
Izin, BTOR, 
Dokumen 
Lingkungan 

Desa Pasir Raja  5 kategori A UU 2/2012 
Pembangkit Listrik 
Sedang Berjalan 

16 PLN Distribusi Makassar Makassar 
Sulawesi Selatan 

Anggaran 
Internal – PLN  

Proposal untuk 
Pengembangan 
Saluran Distribusi, 
Risalah Rapat, 
Risalah 
Kesepakatan. 

Makassar, 
Sulawesi 
Selatan 

Tidak 
berlaku 

kategori B 
 

UU2/2012 
Distribusi  
Selesai 

 
  17 

Pembangunan SUTT (HVTL) 150 Kv 
Incomer dan GI Kadipaten (Gardu) 
150 kV Kadipaten 

Majalengka  
Jawa Barat 

Internal – 
Anggaran PLN  

Dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah, 
Dokumen 

Majalengka, 
Jawa Barat 

7 Kategori B 
 

UU. 2/2012 
Transmisi  
Selesai 



 

 

No. Nama Proyek  Lokasi Proyek 
(Kabupaten & 
Provinsi) 
 

Sumber 
Pendanaan 
(internal PLN, 
ADB, mitra 
pembangunan 
Lain) 

Tinjauan Pustaka 
(Daftar Dokumen 
yang Ditinjau) 

Kunjungan 
Lapangan 
Daftar lokasi 
yang 
Dikunjungi) 

Jumlah 
orang 
terkena 
dampak 
yang diajak 
berkonsulta
si  

 Dampak 
IR 
(Kategori 
A atau B) 

Cara 
Pelaksanaan 
Pengadaan 
Tanah 

Jenis Status 
proyek 
Pengadaan 
Tanah/ 
Pemukiman 
Kembali Tidak 
Secara Sukarela 

Lingkungan Hidup: 
UKL – UPL 

18 Rayon Distribusi PLN Majalengka,  Majalengka 
Jawa Barat 

Internal – 
Anggaran PLN 

TIDAK BERLAKU, 
kurang dari 5 Ha 

Majalengka, 
West Java 

5 Kategori B 
 

UU. 2/2012 
Distribusi 
Sedang Berjalan  

 
 
 
 
 

 



 

 

Studi Kasus 1  

 
 
Nama Proyek:  

Lokasi: 

Jenis Proyek: 

Instansi Pelaksanaan:  

Gardu Induk Gas Insulated Switchgear 150 KV Tanah Lot Tanah Lot 

Desa Belalang, Kecamatan Kedin, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali  

Gardu induk - GIS 

UIP Jawa Timur 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Untuk memperkuat pasokan listrik di Kabupaten Badung dan sekitarnya untuk mendukung 
pengembangan pariwisata 
 

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 

Konstruksi GIS 150 KV menurunkan tegangan transmisi 150 KV menjadi tegangan 20 KV 
dan pasokan 220/380-volt. 
  
Proyek ini berlokasi di Desa Belalang, Kecamatan Kedin, dan Kabupaten Tabanan, 
Provinsi Bali 
 

3 Keselarasan dengan 
rencana tata ruang wilayah, 
Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah, 
Perencanaan Strategis, dan 
Rencana Kerja PLN 

Proyek ini selaras dengan perencanaan tata ruang regional. Izin lingkungan untuk proyek 
ini dikeluarkan pada Oktober 2016. 
 

4 Kebutuhan akan lahan, 
ruang lingkup dampak 
pengadaan tanah, dan upaya 
untuk meminimalkan 
dampak 

Desain proyek aslinya adalah gardu induk konvensional yang membutuhkan 3 hektar 
lahan. Mengingat lokasi proyek di lahan pertanian produktif (sawah dengan saluran irigasi 
tersier), PLN mengubah desain rekayasa gardu induk menjadi gardu GIS yang 
membutuhkan hanya 1,9 hektar lahan yang mencakup 13 petak yang dimiliki oleh 11 
rumah tangga (9 - laki-laki dan 2-perempuan).  
 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

C Pengaturan Kelembagaan 

1 Sturktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

Perencanaan dan konstruksi proyek dikelola oleh PLN UIP Jawa Timur dengan dukungan 
dari UPP Bali. PLN UIP memiliki unit upaya perlindungan di bawah Divisi Pertanahan yang 
dipimpin oleh Wakil Manajer Badan Pertanahan. Staf di unit berjumlah 9 orang, yaitu, staff 
untuk perizinan/ lisensi (1 orang), staf untuk survei (3 orang), staf untuk persediaan dan 
pengaturan administrasi (4 orang), dan staf untuk sertifikasi tanah yang diperoleh (1 
orang). Staf diawasi oleh Pengawas Pertanahan dan menangani pengadaan tanah untuk 
semua proyek UIP dengan dukungan PLN UPP. Setiap PLN UPP memiliki 2 -5 staf yang 
menangani pengadaan tanah. Untuk proyek ini, Panitia UIP didukung oleh 3 orang staf 
UPP. 

2 Sumber Daya Manusia: 
Jumlah dan kualiifikasi staf 
yang menangani upaya 
perlindungan sosial di unit 
dan proyek, Peningkatan 
kapasitas dilaksanakan 
untuk pengadaan tanah 
dalam proyek ini. 
 

Para staf UIP dan UPP memiliki pengalaman yang cukup kaya dalam menangani 
pengadaan tanah termasuk pengadaan tanah yang rumit, misalnya: proyek saluran 
transmisi melintasi area dengan berbagai penggunaan lahan dan proyek yang melibatkan 
pemukiman kembali. Staf diberikan kesempatan untuk mengikuti kursus pelatihan upaya 
perlindungan dari pusat pendidikan dan pembelajaran PLN atau kursus yang 
diselenggarakan oleh pihak eksternal 
 
Staf yang menangani pengadaan tanah baik di UIP dan UPP memiliki pengalaman yang 
luas dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk kebutuhan proyek; pergantian staf agak 
rendah. Staf di UIP termasuk staf yang menangani upaya perlindungan sosial / pengadaan 
tanah memiliki peluang yang lebih baik untuk mengakses pelatihan internal dan eksternal 
tentang upaya perlindungan, dibandingkan dengan staf UPP. Manajemen PLN mendorong 
seluruh staf untuk menghadiri sesi pelatihan dua kali per tahun. Namun, staf UPP yang 
menangani prosedur pengadaan tanah telah lama belum mengikuti pelatihan lagi tentang 
pengadaan tanah.  

3 Sumber Keuangan: 
Ketersediaan dan Anggaran 
yang Cukup 

Anggaran pengadaan tanah dikelola oleh PLN UIP. Pada tahun 2017, anggaran tahunan 
yang dialokasikan oleh PLN UIP Jawa Panitiaur sebesar Rp 900 miliar untuk menutupi 
biaya pengadaan tanah proyek GIS Tanah Lot sejalan dengan proyek lain yang sedang 
berjalan di wilayah tersebut. 
 

C Proses dan Prosedur – Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

1 Studi kelayakan yang 
dilakukan untuk persiapan 
rencana pengadaan tanah: 
Kelengkapan dan Kualitas 
 

Studi kelayakan proyek yang dilakukan pada tahap perencanaan proyek mencakup 
Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial juga. Profil sosio-ekonomi masyarakat di dalam 
wilayah proyek dimasukkan dalam studi UKL / UPL.1 Oleh karena itu dokumen tidak 
memuat deskripsi spesifik tentang profil sosio-ekonomi dari orang-orang yang terkena 
dampak / pihak-pihak yang berhak dan tidak mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan 
di wilayah pengaruh proyek. 
  

2 Persiapan Dokumen 
Pengadaan Tanah dan 
penyerahan rencana 
pengadaan tanah kepada 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi 
 
  
 

Meskipun berdasarkan UU 2 tahun 2012 dan Perpres 71 tahun 2012, dokumen rencana 
pengadaan tanah tidak disyaratkan untuk penetapan lokasi proyek, Keputusan PLN 
tentang Pengadaan Tanah mensyaratkan persiapan Rencana Pengadaan Tanah (LAP). 
 
Oleh karena itu, sesuai dengan Keputusan PLN tentang Pengadaan Tanah yang 
sederhana disiapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah PLN dan UIP untuk menggambarkan 
prosedur dan kegiatan pengadaan tanah PLN dalam proses pengadaan tanah kurang dari 
5 ha untuk tujuan proyek usulan. Rencana pengadaan Tanah yang sederhana tidak 
diserahkan kepada Gubernur karena tidak ada persyaratan hukum untuk melakukan 
penentuan lokasi proyek oleh Gubernur setempat.  
 

C.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 
 

Tidak berlaku 

2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Pemberitahuan rencana pengembangan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah PLN. 
Pemberitahuan itu disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan dan masyarakat 
yang terkena dampak melalui kantor desa, desa adat, dan pemuka adat. 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal pada lokasi rencana 
pembangunan, pihak yang 
berhak, objek pengadaan 
tanah (30 hari) 

Survei Lokasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah PLN. Survei ini mencakup nama 
orang yang terkena dampak, aset yang hilang (luas lahan, tanaman) dan status lahan yang 
terkena dampak. 
 

                                                        
1 Upaya ini dilakukan untuk mengembangkan dokumen yang sesuai dengan SPS ADB 2009 yang akan setara dengan kajian Lingkungan Awal Proyek. 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

4 Konsultasi Publik dengan 
pihak yang berhak dan 
masyarakat yang terkena 
dampak (90 hari) 

Konsultasi awal dengan warga terkena dampak / pihak yang berhak dilakukan bersamaan 
dengan survei lokasi dan sebelum identifikasi orang dan aset yang terkena dampak. 
Konsultasi awal yang diadakan pada bulan Januari 2016 difasilitasi oleh kantor desa dan 
Kepala Subak Organisasi di tingkat desa (Pekaseh Subak Nyitdah III). Semua pihak yang 
berhak dan kantor desa diundang. 

5 Penetapan dan 
pengumuman Lokasi Proyek 
(Penetapan Lokasi 
(14 hari) 

 Tidak berlaku 

6 Penanganan keluhan 
tentang penetapan lokasi 
(oleh gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari 

Tidak ada keluhan yang diajukan oleh orang-orang terkait dengan lokasi proyek 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 

Identifikasi pihak yang berhak dan aset yang terkena dampak dilakukan dari Februari 
hingga April 2016. Identifikasi ini mencakup nama warga terkena dampak/ pihak yang 
berhak, alamat mereka, deskripsi lahan dan tanaman yang terkena dampak proyek yang 
harus dibebaskan untuk keperluan proyek. Sebanyak 11 rumah tangga dengan 13 petak 
tanah yang dimiliki oleh 9 pemilik tanah, diidentifikasi terpengaruh oleh proyek pengadaan 
tanah. 
Dampak proyek tidak diperluas pada struktur dan aset tak bergerak lainnya yang terdapat 
pada lahan yang terkena dampak yang diinventarisasi untuk penilaian kerugian. Status 
kepemilikan lahan dan tipe penggunaan lahan juga ditentukan. 
 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi 
dari pihak yang berhak 

Hasil survei dikembangkan dalam bentuk daftar yang mengidentifikasi warga terkena 
dampak/pihak yang berhak dan aset mereka yang terkena dampak dan diungkapkan 
kepada warga terkena dampak/pihak yang berhak. Semua warga terkena dampak/pihak 
yang berhak mengkonfirmasi keakuratan pengukuran yang ditentukan melalui pengukuran 
lahan dan hasil inventaris. warga terkena dampak/pihak yang berhak menyetujui 
inventarisasi dan identifikasi hasil dan mengkonfirmasi persetujuan mereka dengan 
membubuhkan tanda tangan asli dalam risalah rapat yang tercatat di kantor PLN 
setempat. 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

3 Penilaian ganti kerugian  
oleh penilai independen (30 
hari)  

UIP PLN memobilisasi penilai independen dari kantor layanan penilaian publik untuk 
menentukan nilai tanah dan tanaman yang terkena pembebasan dan ganti rugi  tunai. 

4 Musyawarah / konsultasi dan 
Perjanjian tentang Ganti 
Kerugian (30 hari) 

Konsultasi tentang hasil penilaian penilai, negosiasi pembayaran ganti kerugian, dan 
persetujuan selesai pada Oktober 2016. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar 
negosiasi dan setelah beberapa pengulangan negosiasi, semua pihak yang berhak setuju 
dengan nilai tanah dan jumlah ganti kerugian. 

5 Penanganan Keluhan (di 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 
 

Tidak ada keluhan diajukan oleh warga terkena dampak/ Pihak Yang Berhak 

6 Pembayaran Ganti Kerugian 
dan Penitipan Ganti 
Kerugian pada Pengadilan 
(jika ada) 
 

Pembayaran ganti kerugian dilakukan melalui transfer antar bank ke masing-masing 
rekening bank warga yang terkena dampak/ pihak yang berhak. PLN telah membuat 
perjanjian kerjasama dengan bank nasional untuk pembayaran nilai ganti kerugian, selain 
itu PLN juga dilengkapi dengan sistem on-line untuk melakukan pembayaran pengadaan 
tanah. 
 
Pada bulan Desember 2016, warga terkena dampak/ pihak yang berhak dibantu untuk 
membuka rekening bank perorangan tanpa biaya. Sesuai dengan SPS ADB tahun 2009, 
semua warga terkena dampak/ pihak yang berhak menerima nilai ganti kerugian penuh 
tanpa pengurangan biaya transaksi atau pajak. Dalam hal satu lahan tanah yang 
berukuran kecil, pemberian ganti kerugiani uang tunai ditunda karena tidak adanya hak 
kepemilikan atas tanah yang sah dan warga yang terkena dampak sedang dibantu untuk 
melengkapi dengan langkah-langkah hukum yang disyaratkan untuk memperoleh sertifikat 
tanah yang sah sebelum memproses pengadaan tanah sebagai pengganti uang tunai 
sebagai ganti dari ganti kerugian tunai. 
 

7 Perhatian pada kelompok-
kelompok rentan dan 
manfaat proyek bagi 
masyarakat 

Semua warga terkena dampak telah diberikan hak yang sama, akses kepada manfaat 
proyek dan atas dasar kesetaraan. Oleh karena itu, dokumen terkait proyek yang 
menjelaskan pengadaan tanah dan prosedur ganti kerugian sangat mengidentifikasi 
kebutuhan akan tindakan tambahan yang harus dilaksanakan terhadap kelompok rentan, 
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 untuk memastikan akses yang sama terhadap manfaat proyek. Menurut praktek yang 
ditetapkan di PLN, badan ini berkomitmen untuk meminta kontraktor konstruksi untuk 
menyediakan peluang untuk pekerjaan yang terkait dengan proyek bagi warga terkena 
dampak. 
Selain itu, survei sosio-ekonomi menegaskan bahwa meskipun warga terkena dampak/ 
pihak yang berhak menggunakan lahan yang terkena proyek untuk menanam padi, 
mereka masih tidak menganggap pertanian sebagai satu-satunya sumber pendapatan 
utama mereka, yang berarti bahwa proyek terkait pengadaan tanah tidak akan membawa 
risiko memburuknya penghidupan mereka; mata pencaharian; Tidak satu pun dari rumah 
tangga / pihak yang berhak yang terkena dampak proyek memenuhi syarat sebagai orang 
miskin menurut hasil survei sosial dan ekonomi. 
PLN membuktikan komitmen untuk memenuhi permintaan masyarakat. PLN setuju 
dengan masyarakat dan usulan warga terkena dampak untuk membiayai rehabilitasi jalan 
akses desa, pembangunan struktur yang digunakan oleh penduduk desa sebagai balai 
desa (Bali Gong), dan juga untuk berkontribusi pada anggaran kantor desa (peraren). 
Jumlah dana UIP PLN yang dialokasikan dari anggaran Corporate Social Responsibility 
(CSR) untuk memenuhi permintaan masyarakat lokal sebesar  Rp200.000.000. 
 

8 Perhatian pada Gender Partisipasi perempuan tidak ditekankan dalam undangan dalam memberitahu warga 
terkena dampak/ pihak yang berhak untuk menghadiri konsultasi tertunda yang diatur oleh 
PLN bekerja sama dengan kantor desa. Meskipun peserta perempuan tidak diidentifikasi 
di antara peserta konsultasi untuk pemberitahuan proyek, pengungkapan rencana 
pengadaan tanah, dan negosiasi tentang syarat dan ketentuan ganti kerugian, perempuan 
hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan pembayaran ganti kerugian.  
  

9 Pemantauan kemajuan dan 
dampak Rencana 
Pengadaan Tanah 
 

Pemantauan kemajuan pengadaan tanah dilakukan oleh Rencana Pengadaan Tanah 
PLN. Kemajuan ini tercermin dalam laporan pemantauan semi-tahunan. 

C.4 Tahap Penyerahan Hasil dan Pemantauan 

1 Serah terima lahan yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 

Panitia Pengadaan Tanah PLN, setelah selesainya pengadaan tanah dan pemberian ganti 
kerugian kepada warga terkena dampak/ pihak yang berhak, memastikan serah terima 
lahan yang diperoleh kepada Panitia proyek PLN yang diberikan hak untuk memulai 
pekerjaan sipil dan kegiatan konstruksi. Namun, pekerjaan sipil telah ditangguhkan di 
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wilayah satu petak tanah yang pemiliknya belum mendapat ganti kerugian tunai pada saat 
serah terima tanah yang dibebaskan. 
 

D Kinerja   

D.1 Output: Kualitas Dokumen rencana Pengadaan Tanah ( sesuai yang disyaratkan oleh kerangka hukum) 
 

1 Kualitas dari Persiapan 
rencana Pengadaan Tanah 
 

Dokumen Rencana Pengadaan Tanah sederhana berisi deskripsi proyek, peta, dan lokasi 
proyek, identifikasi awal dari objek pengadaan tanah, pihak yang berhak dan perkiraan 
anggaran. 
 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar Hidup dari pihak 
yang berhak / warga terkena 
dampak yang lebih baik 

Rencana Pengadaan Tanah PLN mengeluarkan jumlah ganti kerugian uang tunai yang 
ditentukan berdasarkan laporan penilaian penilai independen dan dalam negosiasi dengan 
warga terkena dampak/ pihak yang berhak; Rencana Pengadaan Tanah PLN memantau 
kemajuan pengadaan tanah juga. 
Namun, tidak ada tindakan tambahan yang dilakukan untuk menilai dampak pasca proyek 
terhadap warga terkena dampak / pihak yang berhak, masyarakat setempat dan tuan 
rumah.  
 
Beberapa warga terkena dampak menggunakan uang untuk membeli pengganti lahan 
yang terletak di sekitar wilayah proyek dan beberapa lainnya masih mencoba untuk 
menemukan tanah dengan atribut yang sama. Periode transisi untuk menemukan lahan 
yang sesuai telah menghasilkan pengeluaran tambahan untuk beberapa rumah tangga di 
mana sisa lahan tidak layak untuk memenuhi kebutuhan makanan atau pendapatan rumah 
tangga.  
 

2 Keluhan yang diajukan oleh 
pihak yang berhak 

Tidak ada keluhan / keluhan diajukan oleh warga terkena dampak/ pihak yang berhak 
tentang ganti kerugian dan rencana proyek. Selain itu, warga terkena dampak yang 
bertemu selama penilaian akseptabilitas menegaskan bahwa jumlah ganti kerugian dapat 
diterima oleh mereka dan bahkan untuk semua warga terkena dampak. Sesuai dengan 
warga terkena dampak yang diwawancarai warga terkena dampak menyatakan bahwa 
tidak ada keluhan yang diajukan oleh warga terkena dampak karena tingkat ganti kerugian 
didasarkan pada negosiasi antara warga terkena dampak dan PLN. Tarif yang ditawarkan 
juga sedikit lebih tinggi dari harga pasar tanah pada saat pembayaran ganti kerugian. 
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3 Penyelesaian Pengadaan 
Tanah yang tepat waktu 

Penyelesaian proses pengadaan tanah memakan waktu satu tahun. Pada Musim Semi 
2017, satu plot tanah belum dibebaskan karena prosedur administrasi yang disyaratkan 
untuk pendaftaran sertifikat tanah. PLN secara aktif berkoordinasi dengan Badan 
Pertanahan setempat untuk menyelesaikan registrasi transaksi dan penerbitan ganti 
kerugian tunai pada Mei 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Studi Kasus 2 

 
Nama Proyek 

Lokasi 

Jenis Proyek 

Instansi Pelaksana 

: 

: 

: 

: 

PLN Distribusi Bali (PLN Bali) 

Denpasar, Bali 

Distribusi 

TIDAK BERLAKU 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Untuk mendistribusikan tenaga listrik pada pelanggan di wilayah operasional Bali 
 

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 

PLN Distribusi Bali (PLN Bali) meliputi wilayah operasional satu Kantor Distribusi; lima 
Wilayah terdiri dari tiga area berdasarkan Wilayah, Wilayah Layanan yang Prima untuk 
Pelanggan Besar dan Area Pengendalian Distribusi dan tiga belas Rayon yang terletak di 
provinsi Bali. 
 
Bisnis distribusi listrik untuk kepentingan umum termasuk konstruksi dan instalasi, operasi, 
pemeliharaan instalasi distribusi listrik dan bisnis lain yang terkait langsung dengan distribusi 
dan penjualan tenaga listrik. 
 

3 Keselarasan dengan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah, Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah, Perencanaan 
Strategis, dan Rencana Kerja 
PLN 

PLN telah selaras dengan perencanaan tata ruang regional. Pendirian PLN Bali dengan 
Keputusan Direksi PLN No. 191.K / DIR / 2014 No. 256.K / DIR / 2012 tentang Struktur 
Organisasi PT PLN (Persero) kantor Distribusi Bali. 
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4 Kebutuhan akan lahan, ruang 
lingkup dampak pengadaan 
tanah, dan upaya untuk 
meminimalkan dampak 

Kebutuhan lahan untuk saluran distribusi adalah untuk Tiang listrik, penarikan kabel dan 
trafo,2 dengan demikian dampaknya dianggap tidak signifikan. 
 
Namun PLN Bali, karena lahan adalah salah satu masalah penting di Bali terutama di daerah 
kota di mana ketersediaan lahan yang terbatas dan permintaan listrik yang tinggi, Panitia 
Distribusi kadang-kadang menghadapi kesulitan untuk melakukan kegiatan saluran 
distribusi seperti pemasangan tiang listrik atau tiang dipasang transformer, dan menebang 
pohon3. 
 
Ketika menghadapi tantangan apapun terkait dengan izin lahan dan masyarakat, tindakan 
yang biasa dilakukan adalah melakukan pendekatan pada pemilik tanah dan pemimpin 
setempat di desa yang akan mendapatkan saluran distribusi, bernegosiasi untuk ganti 
kerugian dengan pemilik tanah, biasanya oleh kontraktor, atau jika tidak ada kesimpulan, 
mereka akan memindahkan lokasi ke tempat lain yang mungkin. 
 

B Pengaturan Kelembagaan 

1 Sturktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

Unit yang bertanggung jawab untuk upaya perlindungan sosial serta Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (CSR) di PLN Distribusi Bali adalah Divisi Komunikasi, Hukum dan 
Administrasi.  
 

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia 
penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek 

Di PLN Distribusi Bali, tidak ada staf khusus yang bertanggung jawab untuk upaya 
perlindungan sosial. Namun, jika muncul masalah sosial, setiap staf yang bekerja di 
lapangan dapat melaporkan masalah ini kepada manajer untuk mendapatkan solusi atau 
menyampaikan masalah tersebut ke PLN Wilayah untuk mendapatkan solusi. 
 
Karena tidak ada pengadaan tanah untuk proyek saluran distribusi yang dikelola oleh PLN 
Wilayah, tidak ada staf khusus yang ditugaskan untuk masalah pengadaan tanah di PLN 
Distribusi Bali. Untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kerangka kerja hukum 

                                                        
2  Dampak pemukiman kembali yang potensial dari setiap proyek saluran distribusi terbatas pada i) penggunaan lahan tidak lebih dari 0,2 m2 untuk pemasangan tiang 

listrik; (ii) kemungkinan pemindahan aset non-lahan (terutama pohon) yang terletak 2,5 m dari konduktor (dalam ROW selebar 7meter untuk pohon) selama penarikan 
kabel; dan (iii) penggunaan sekitar 4,5 m2 lahan untuk pemasangan trafo yang dipasang di tiang.  

3  Beberapa alasan penolakan pembangunan saluran distribusi adalah: alasan estetis dan / atau agama (tidak ingin garis melintasi rumah atau wilayah agama mereka, 
kekhawatiran dari pemilik tanah tentang nilai tanah, atau privasi. Wawancara dengan PLN Bali Staf distribusi, April 2017 
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dan perlindungan sosial, staf harus mengikuti pelatihan internal dan eksternal yang 
diwajibkan secara teratur tentang upaya perlindungan. 
 

3 Sumber keuangan: 
Ketersediaan dan anggaran 
yang cukup 

Karena tidak ada pengadaan tanah untuk proyek pembangunan saluran dotribusi di PLN 
Bali, maka tidaka ada anggaran yang disediakan untuk rencana pengadaan tanah. 
 

C Proses dan Prosedur- Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 
Kelengkapan dan kualitas 

Tidak ada studi kelayakan proyek yang disiapkan untuk kegiatan saluran distribusi. 

2 Persiapan dokumen rencana 
pengadaan tanah dan 
penyerahan rencana 
pengadaan tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek 

Tidak ada dokumen pengadaan tanah yang disiapkan untuk kegiatan saluran distribusi. 
 

C.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 

 Tidak berlaku 

2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Ketika PLN memulai pemasangan saluran distribusi, Panitia Distribusi PLN akan 
berkonsultasi dengan kepala desa sejak tahap perencanaan tentang rencana proyek, 
penggunaan lahan, dan penarikan kabel yang mungkin memerlukan pemotongan atau 
pencabutan pohon.  

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal pada lokasi rencana 
pembangunan, pihak yang 
berhak, objek pengadaan 
tanah (30 hari) 
 

Panitia Persiapan akan melakukan verifikasi dan biasanya survei tertentu akan dibantu oleh 
tokoh masyarakat yang memahami kondisi spesifik di masyarakat. 
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4 Konsultasi publik dengan 
pihak-pihak yang berhak dan 
warga terkena dampak (90 
hari) 

Konsultasi dilakukan terutama melalui kepala desa, dan tidak semua orang yang terkena 
dampak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk penyelarasan saluran distribusi dan 
desain.4 Kontraktor menangani beberapa koordinasi untuk penggunaan lahan dan pohon / 
tanaman yang terkena dampak. 

5 Penetapan dan 
pengumuman Lokasi Proyek 
(Penetapan Lokasi) 
(14 hari) 

 Tidak berlaku 

6 Penanganan keluhan tentang 
penetapan lokasi (oleh 
gubernur / bupati dan gugatan 
di PTUN) —88 hari 
 

Jika ada keluhan oleh masyarakat, biasanya tentang lampu mati, masalah dengan kabel, 
lampu jalan tidak berfungsi, atau mengeluh tentang layanan oleh petugas PLN Masalahnya 
ditangani melalui Pusat Panggilan PLN123. 
 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi dan Identifikasi 
pihak-pihak yang berhak 
serta obyek pengadaan tanah 
secara rinci  (30 hari) 
 
 

Tidak berlaku 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi dari 
pihak yang berhak 
 

Tidak berlaku 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari) 

Saluran distribusi dipasang baik menurut rencana kerja saluran distribusi PLN, atau menurut 
permintaan dari suatu masyarakat. Untuk kedua jenis pekerjaan, tidak akan ada ganti 
kerugian yang dibayar dan diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak. Namun, 
kontraktor menangani pekerjaan terkadang harus membayar ganti rugi atas penebangan 
pohon. 

                                                        
4  Anggota masyarakat di sepanjang wilayah distribusi Sanur yang diwawancarai pada April 2017 secara umum sadar akan kebutuhan PLN untuk menempatkan trafo dan 

peralatan distribusi listrik lainnya. Namun dari hasil wawancara diketahui bahwa mereka tidak dapat membedakan antara saluran distribusi dan transmisi, bagi mereka, 
keduanya tidak berbeda, dan mereka lebih khawatir tentang saluran transmisi tegangan tinggi meskipun tidak berada di daerah mereka. 
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4 Musyawarah / konsultasi dan 
Perjanjian tentang ganti 
kerugian (30hari) 

Tidak berlaku 

5 Penanganan Keluhan (di 
tingkat panitia pelaksana 
pengadaan tanah dan PTUN-
-88 days) 

 Keluhan ditangani melalui Pusat Panggilan PLN123. 

6 Pembayaran ganti kerugian 
dan penitipan ganti kerugian 
pada pengadilan (jika ada) 
 

Tidak berlaku 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan dan gender 
 

Tidak ada perhatian khusus yang diberikan kepada kelompok rentan maupun sensibilitas 
gender untuk pembangunan saluran distribusi di Bali. Undangan untuk konsultasi publik dan 
/ atau sosialisasi ditujukan untuk semua rumah tangga di daerah masing-masing. 

8 Pemantauan kemajuan dan 
dampak rencana pengadaan 
tanah 
 

Tidak berlaku 

C.4 Tahap Penyerahan Hasil dan Pemantauan 

1 Penyerahan tanah yang 
dibebaskan untuk memulai 
konstruksi 

Tidak berlaku  
 Berdasarkan praktik-praktik ini, proses dan prosedurnya  dianggap "moderat" 

D Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencanan Pengadaan Tnaha (seperti yang disyaratkan oleh kerangka hukum) 
 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Karena tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah yang disiapkan untuk kegiatan 
saluran distribusi, maka penilaian output “tidak dapat diterapkan” 

E Hasil proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 
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1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

Karena proyek saluran distribusi dianggap tidak berdampak pada pendapatan dan status 
mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak, penilaian hasil "tidak dapat 
diterapkan". 
  

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Studi Kasus 3 
 

Nama Proyek 

Lokasi 

Jenis proyek 

Instansi Pelaksana 

: 

: 

: 

: 

Pembangunan EHVTL 500kV PLTU Jawa Tengan – Pembangkit Listrik HVTL 500kV 
Kesugihan  

Cilacap, Jawa Tengah 

Pembangkit Tenaga Listrik dan Gardu Induk 

UIP Jawa Tengan (UIP JBT II) 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Untuk meningkatkan distribusi tenaga listrik dari PLTU Jawa Tengah untuk masuk ke sistem 
distribusi untuk Daerah Jawa Tengah dan daerah Jogjakarta. 

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 

Pembangunan Saluran Transmisi Tegangan Tinggi Ekstra 500 kV sepanjang 14 km, 35 
menara dan Pembangkit Listrik bertegangan Tinggi TL 500 kV. 
 
Proyek ini berlokasi di Kecamatan Adipala dan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi 
Jawa Tengah. 

3 Keselarasan dengan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah, Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah, Perencanaan 
Strategis, dan Rencana Kerja 
PLN 

Proyek ini selaras dengan rencana tata ruang wilayah, berdasarkan Peraturan Kabupaten 
Cilacap, Perda No. 9 tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Cilacap 2011 - 2013, 
didukung oleh Tinjauan Kantor Pertanahan Cilacap dan Rencana Kerja PLN untuk 
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Energi, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 71 
tahun 2006. 
 
Studi kelayakan yang mencakup seluruh proyek termasuk dampak sosial, ekonomi dan 
lingkungan dari proyek SUTET ESMP pada tahun 2009, dan disetujui oleh Bupati Cilacap 
sebagaimana dijelaskan dalam Surat No. 660.1 / 99/29/2010 tanggal 25 Februari 2010. 
 

4 Kebutuhan tanah, ruang 
lingkup dampak pengadaan 
tanah, dan upaya untuk 
memperkecil dampak 
 

Panjang saluran transmisi (TL) sekitar 14 km dengan 35 menara yang akan dibangun. Ke-
35 menara itu terletak di daerah-daerah yang terkena dampak di kecamatan Adipala (3 
desa) dan Kesugihan (4 desa). Sebanyak 135 warga terkena dampak (24 perempuan dan 
111 laki-laki) memiliki tanah, sementara jumlah orang yang terkena dampak sepanjang 
Right of Way (ROW) sekitar 800 orang. 
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Luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan 35 menara Saluran Transmisi Tegangan 
Ekstra Tinggi 500 kV adalah 23.660,00 m2. Luas lahan yang diperlukan untuk 
pembangunan pembangkit listrik (gardu) adalah 12.306,90 m2. PLN akan mendapatkan 
total lahan seluas 35.966,90 m2 untuk pembangunan dan pengembangan 35 menara 
Saluran Transmisi Tegangan Tinggi Ekstra 500 kV dan satu gardu induk. 
 
UIP JBT II berupaya untuk meminimalkan dampak dengan menjajaki rute alternatif dan jenis 
menara melalui konsultasi rutin dengan masyarakat mulai dari tahap perencanaan di 
seluruh siklus proyek termasuk pelaksanaan proyek. Dari rute yang dipilih dan lokasi 
menara, UIP JBT II melakukan survei di lokasi untuk mendapatkan data terperinci mengenai 
status kepemilikan lahan warga terkena dampak dan aset yang terkena dampak proyek 
yang diberi ganti kerugian. 
 

B Pengaturan kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

Pembangunan EHVTL 500kV PLTU Jawa Tengah - Pembangkit Listrik HVTL 500kV 
Kesugihan dilakukan di bawah tanggung jawab Unit Pembangunan PT PLN (Persero) –UIP 
JBT II, yang berkedudukan di Yogyakarta. 
 
Proses pengadaan tanah untuk proyek berada di bawah tanggung jawab Manajer Hukum, 
Komunikasi, dan Lahan di tingkat UIP dan Asisten Manajer Lahan di unit pelaksana proyek 
- tingkat UPP. Di UIP JBT II, dua staf bertanggung jawab atas pengadaan tanah, didukung 
oleh empat UPP dan masing-masing UPP5 memiliki 3 - 4 staf yang bertanggung jawab atas 
masalah ini. Proyek Kesugihan dikelola di bawah UPP JBT III Semarang yang memiliki dua 
staf yang bekerja penuh waktu untuk mendukung proyek tersebut. 
 

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia 
penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 

Personil yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah baik di tingkat UIP JBT II dan 
UPP memiliki berbagai latar belakang pendidikan termasuk teknik, ilmu sosial, dan hukum. 
Mereka secara teratur mengikuti pelatihan internal dan eksternal PLN wajib dan sukarela di 
Pusat Pembelajaran PLN atau tempat-tempat lain, yang mencakup proses pengadaan 
tanah sesuai dengan UU No. 2 tahun 2012 dan tema upaya perlindungan sosial lainnya. 

                                                        
5 Empat UPP di bawah UIP JBT II adalah: UPP JBT1 Bandung, JBT2 Cirebon, JBT3 Semarang, dan JBT4 Cawang 
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pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek. 
 

Karena beban kerja yang berat, staf sering tidak ada waktu untuk mengikuti kegiatan 
pelatihan. 

3 Sumber keuangan: 
Ketersediaan dan anggaran 
yang cukup 

Anggaran pengadaan tanah proyek bersumber dari Divisi Anggaran di PLN Pusat, yang 
kemudian dikelola oleh PLN UIP JBT II. Untuk proyek ini, alokasi anggaran sekitar 34 miliar, 
mencakup semua kegiatan selama perencanaan termasuk, persiapan, implementasi, dan 
tahap penyerahan hasil. 
 

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 
Komprehensif dan berkualitas 

Studi kelayakan proyek yang dilakukan mencakup Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial 
di bawah ANDAL SUTET pada tahun 2009, yang disetujui oleh Bupati Cilacap dengan Surat 
Keputusan No. 660.1 / 99/29/2010 tanggal 25 Februari 2010. 
 
Satu bagian dari survei sosial ekonomi disebutkan dalam dokumen ini,6 yang mencakup 
informasi dari responden di kecamatan yang terkena dampak, tetapi tanpa membedakan 
antara rumah tangga yang terkena dampak dan yang tidak terkena dampak. Dokumen ini 
juga memberikan informasi rinci tentang tanah yang akan dibebaskan dan pemilik tanah, 
tetapi dokumen tersebut tidak termasuk profil sosio-ekonomi warga terkena dampak. 
. 

2 Persiapan dokumen rencana 
pengadaan tanah  
 Dan penyerahan rencana 
pengadaan tanah kepada 
Gubernur untuk keperluan 
penetapan lokasi. 

Dokumen rencana pengadaan tanah disusun oleh UIP sesuai dengan UU No. 2 tahun 2012 
dan Perpres # 71 tahun 2012 dan diserahkan untuk penetuan lokasi proyek kepada 
Gubernur Jawa Tengah pada 22 Mei 2013. Dokumen rencana pengadaan tanah dibagi 
menjadi lima bagian yaitu i) tujuan pembangunan, ii) prioritas pembangunan dan 
keselarasan dengan perencanaan tata ruang wilayah, iii) status dan lokasi lahan secara 
umum, iv) jadwal waktu pengadaan tanah dan pengembangan proyek, dan v) nilai 
pengadaan tanah dan anggaran termasuk sumber anggaran. 
 

C.2 Tahap Persiapan 

                                                        
6 Dokumen ANDAL doc disipakan oleh para Konsultan ANDAL yang berkualifikasi dan berlisensi, , PT Prima Layanan Nasional Engineering dan PPLH. Universitas 

Sudirman di bawah kontrak dengan PLN. 
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1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Panitia persiapan pengadaan tanah umum 
sesuai dengan UU No. 2 tahun 2012 berdasarkan Surat Gubernur No. 590/24 tahun 2013. 
Tugas Panitia tersebut adalah mempersiapkan proses persiapan pengadaan tanah baik 
untuk proyek juga untuk banyak proyek lain di provinsi ini. Dengan demikian, untuk proyek 
Kesugihan, Panitia yang sama ditugaskan sebagai Panitia Persiapan. 
 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 18 tahun 2013 
tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang kemudian 
diubah dengan Peraturan Gubernur No. 60 tahun 2013. Peraturan tersebut dimaksudkan 
untuk menjadi pedoman operasional bagi Pemerintah dalam memperoleh lahan untuk 
penggunaan umum di Jawa Tengah. 
 

2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

PLN UIP dari Panitia Persiapan Pengadaan Tanah, dan anggota lain, melakukan 
konsultasi publik untuk menginformasikan dan mendapatkan umpan balik dari orang-
orang yang terkena dampak. Selama Juni 2013, kegiatan ini diadakan di balai rakyat 
masing-masing di Kecamatan Kesugihan Kidul dan Adipala. 
 

3 Verifikasi dan identifikasi awal 
lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Verifikasi dan identifikasi awal pada lokasi rencana pembangunan, pihak-pihak yang 
berhak, dan objek pengadaan tanah tanah telah diselesaikan pada akhir Juni 2013. 

4 Konsultasi publik dengan 
warga terkena dampak dan 
pihak yang berhak (90 hari) 

Pada Juli 2013, konsultasi publik diadakan dengan masyarakat dan pemilik tanah di 
sepanjang saluran transmisi. Konsultasi awal dengan warga terkena dampak / pihak yang 
berhak dilakukan bersamaan dengan survei lokasi dan sebelum identifikasi warga dan aset 
yang terkena dampak. 
 

5 Penetapan dan 
Pengumuman lokasi proyek 
(Penetapan Lokasi) 
(14 hari) 

Dalam data yang diperoleh, ada Penetapan dan Pengumuman Lokasi Proyek yang 
terdaftar: 
1. SK Bupati Cilacap No. 590/326/03/2007 untuk gardu induk; 
2. SK Bupati Cilacap No. 590/216/03/2009 untuk menara, dan 

3. Penentuan dan Pengumuman Lokasi Proyek yang dibuat oleh Keputusan Gubernur 
No. 590/23/2013. 
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6 Penanganan keluhan untuk 
penentuan lokasi (oleh 
gubernur / bupati dan gugatan 
administratif negara bagian) 
—88 hari  
 

Tidak ada keluhan yang diajukan oleh orang-orang mengenai lokasi proyek.. 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi dan Identifikasi 
yang terperinci pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 
 

Menyusul Penetapan Lokasi oleh gubernur, Kantor Pertanahan Jawa Tengah yang 
ditugaskan sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk tahap pelaksanaan, mengirim 
surat tertanggal 15 Juli 2013 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap agar delegasi 
mereka untuk melanjutkan kegiatan pada tahap ini. 
 
Di kantor pertanahan yang ditunjuk, Panitia Pelaksana dibentuk dengan satuan tugas 
terpisah; satuan tugas A bertanggung jawab atas pengukuran, pemetaan, dan semua 
identifikasi fisik, sementara Panitia satuan tugas B bertanggung jawab untuk penilaian 
bangunan, tanaman dan tanaman, sesuai dengan informasi hukum dari Kantor Pertanian. 
Data yang dikumpulkan digabungkan untuk membuat daftar Data Nominatif dan Data Fisik. 
 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi dari 
pihak yang berhak  
 

Pada bulan November 2013, BPN Cilacap mengungkapkan hasil Inventarisasi dan 
Identifikasi hasil melalui konsultasi publik untuk mendapatkan konfirmasi dari pihak yang 
berhak. 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari) 

 Penilai independen dipekerjakan untuk melakukan penilaian untuk menara berdasarkan 
persetujuan dari Kepala Kantor Pertanahan Cilacap tertanggal 20 Januari 2014 yang 
meminta penyelesaian tugas dalam 30 hari. Pada tanggal 14 Maret 2014, penilai 
menyerahkan hasilnya kepada BPN. 
 
Untuk biaya easement, proses untuk mengidentifikasi dan memverifikasi daftar warga 
terkena dampak dan memberikan pembayaran memakan waktu lebih lama dari proses yang 
diperlukan untuk verifikasi warga yang terkena dampak yang berkaitan dengan menara. 
Pada tanggal 1 April 2014, KJPP yang sama ditugaskan untuk melakukan penilaian ganti 
kerugian ROW dan proses pembayaran, yang berlanjut hingga akhir November 2015. 
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4 Musyawarah / konsultasi dan 
Perjanjian tentang ganti 
kerugiani (30 hari) 

Konsultasi tentang ganti kerugian diselesaikan dengan persetujuan (tentang ganti kerugian) 
yang tercapai, bentuk ganti kerugian atas pengadaan tanah yang biasanya dipilih oleh 
warga yang terkena dampak adalah uang tunai yang ditransfer ke akun mereka. 
 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

Tidak ada keluhan yang diajukan oleh warga yang terkena dampak/ pihak yang berhak atau 
masyarakat. 

6 Pembayaran ganti kerugian 
dan penitipan ganti kerugian 
ke Pengadilan (jika ada).  

Bentuk ganti kerugian untuk pengadaan tanah yang dipilih oleh warga terkena dampak 
adalah uang tunai (dana) yang ditransfer ke akun warga yang terkena dampak. 

7 Perhatian pada Kelompok 
rentan 

Semua warga yang terkena dampak diperlakukan sama; tidak ada perhatian khusus yang 
diberikan kepada kelompok rentan dalam proses pengadana tanah. Semua rumah tangga 
yang terkena dampak proyek / pihak yang berhak tidak dianggap miskin dan meskipun 
pekerjaan utama mereka adalah pertanian, tidak ada warga yang terkena dampak yang 
terkena dampak parah dari proyek tersebut. 
 

8 Perhatian pada Gender  Meskipun informasi data pemilik lahan berisi jumlah pemilik laki-laki dan perempuan, 
tinamun dak ada perhatian khusus diberikan pada kepekaan gender. Daftar hadir yang 
dilampirkan dalam laporan dan dokumen undangan tidak memberikan data terpilah menurut 
jenis kelamin; partisipasi perempuan tidak ditekankan dalam undangan konsultasi yang 
diatur oleh PLN yang bekerja sama dengan kantor desa 
 

9 Pemantauan Kemajuan dan 
Dampak dari Proyek  
 

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2012, pemantauan proses pengadaan tanah berada di bawah 
koordinasi dan tanggung jawab Badan Pertanahan, dan hal tersebut diterapkan dalam 
proyek ini. Pemantauan tersebut mencakup pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan 
tanah kepada instansi yang membutuhkan lahan, dalam hal ini, PLN. Karena Kantor 
Pertanahan telah diberi wewenang untuk pelaksanaan dan hasil tahapan pengiriman, 
pemantauan oleh Kantor Pertanahan terbatas pada proses rencana pengadaan tanah dan 
tidak mencakup dampak terhadap warga. 
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Karena rencana pengadaan tanah untuk proyek ini dikembangkan dalam kerangka 
dokumen ANDAL, pemantauan dan evaluasi akan sesuai dengan laporan UKL / UPL yang 
dibuat setiap enam bulan sejak Izin Lingkungan diterbitkan. 
 

C.4 Tahap Penyerahan Hasil dan Pemantauan  

1 Serah terima lahan yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 
 

Penyerahan dari Kantor Pertanahan ke PLN untuk ganti kerugian untuk 35 menara telah 
diselesaikan pada 29 Desember 2014 dan diserahkan setelah semua ganti kerugian 
dibayarkan. Pada bulan Desember 2015, ada tiga bidang tanah untuk ROW dan dua 
pemindahan kepemilikan lahan masih dalam proses, namun, semua urusan ini telah 
diselesaikan dengan memuaskan. 
 

D Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana Pengadaan Tanah ( seperti yang disyaratkan oleh kerangka hukum) 
 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Dokumen Rencana Pengadaan Tanah dikembangkan sesuai dengan dokumen ANDAL 
yang disetujui dan memiliki penjelasan umum tentang pengadaan tanah untuk kepentingan 
publik. Ini termasuk tujuan dan sasaran pembangunan VTL Tinggi 500 kV PLTU Jawa 
Tengah - Pembangkit Listrik HVTL 500 kV Kesugihan Jawa Tengah, yang bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas dan distribusi energi di Jawa Tengah. 
 
Rencana Pengadaan Tanah telah mendokumentasikan survei sosial ekonomi, dengan 
responden dari kecamatan yang terkena dampak, tanpa ada rician tentang rumah tangga 
yang terkena dampak dan yang tidak terkena dampak. Dokumen ini juga mencakup 
informasi rinci tentang tanah yang akan diperoleh dan pemilik bidang tanah. Namun, tidak 
ada profil sosial ekonomi dari warga terkena dampak secara terpisah, dan juga tidak ada 
bantuan yang ditawarkan untuk pemulihan mata pencaharian dan atau tanggung jawab 
perusahaan / sosial yang disebutkan dalam dokumen. 
 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 
 

1 Standar hidup yang lebih baik 
dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena Dampak 

Penggunaan lahan sebelumnya dari lahan yang terkena dampak proyek sebagian besar 
adalah lahan pertanian dan untuk berkebun, dan tidak ada orang yang terkena dampak 
parah dalam proyek tersebut. Tidak ada rencana pemantauan standar hidup dari pihak-
pihak yang berhak dalam dokumen pengadaan tanah untuk proyek ini. 
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Tidak ada laporan tentang pemantauan dan penilaian dampak pemukiman kembali. Namun, 
wawancara yang dilakukan selama kunjungan lapangan pada bulan Desember 2015 
menegaskan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan berdasarkan laporan penilaian 
dari penilai independen. Selain itu, responden - pemilik tanah dan Kepala Desa 
Pesanggrahan Kecamatan Kesugihan - menyatakan kepuasan mereka sehubungan 
dengan ganti kerugian yang diterima yang besarnya hampir tiga kali lebih tinggi dari 
perkiraan harga pasar pada saat itu.  
 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Tidak ada keluhan diajukan oleh warga yang terkenda dmapk/ pihak yang berhak atas ganti 
kerugian atau rencana proyek. 
 

3 Pengadaan tanah tepat waktu Pengadaan tanah yang diperlukan untuk proyek tersebut selesai dengan tepat waktu, 
kecuali tiga bidang tanah yang terletak di dalam ROW yang diperoleh pada akhir tahun 
2015. 
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Nama Proyek 

 

Lokasi 

Jenis Proyek 

Instansi Pelaksana           

: 

 

: 

: 

: 

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas / Gas Engine (PLTG / MG) 
Minahasa Peaker. Direncanakan akan dibiayai oleh ADB 

Minahasa, Sulawesi Utara 

Pembangkit Listrik Gas / Mesin Gas dan Pelabuhan 

UIP Sulawesi Utara (UIP Sulbagut)  
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A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Untuk menyediakan akses yang meluas pada layanan energi modern dan bersih di 
Indonesia Panitiaur. 
  

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 

Pembangunan tiga saluran pembangkit, jetty, dan akses jalan / transmisi yang berkekuatan 
50 MW. 
Proyek ini berlokasi di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Panitiaur, Kabupaten Minahasa 
Utara, Provinsi Sulawesi Utara. 
 

3 Keselarasan dengan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah, Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah, Perencanaan 
Strategis, dan Rencana Kerja 
PLN 

Proyek ini selaras dengan Peta Perencanaan Tata Ruang Sulawesi Utara 2010 - 2030. 
Kantor Perencanaan Tata Ruang telah mengeluarkan Surat No.025 / DPRP / III / 2014 yang 
mengkonfirmasikan kelayakan lokasi untuk pembangunan yang dimaksudkan secara 
khusus, dan Rencana Umum Pengembangan Listrik PLN (RUPTL) 2015 – 2024. 

4 Kebutuhan akan lahan, ruang 
lingkup dampak pengadaan 
tanah, dan upaya untuk 
meminimalkan dampak 

Terdapat dua bidang tanah yang akan dibebaskan oleh by PLN UIP untuk Minahasa Peaker  
seluas 15,49 ha. Untuk fasilitas pembangkit listrik, sekitar 14,29 ha dibebaskan dengan 
menggunakan prosedur hukum pengadaan tanah (difasilitasi oleh pemerintah). Bidang 
tanah untuk jalan/ saluran transmisi seluas 1,2 ha yang akan dibebaskan dengan 
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menggunakan prosedur PLN untuk pengadaan tanah seluas 5 hektar dan lebih kecil. 
Sejumlah 19 keluarga (56 orang) akan terkena dampak proyek dalam hal kehilangan tanah, 
struktur, pohon, dan tanaman pangan. 
 

B Pengaturan Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

Proyek PLTG / MG Minahasa Peaker (150 MW) disiapkan di bawah PT PLN (Persero) UIP 
Sulawesi Utara (Sulbagut), yang berkedudukan di Manado. 
 
Proses pengadaan tanah untuk proyek berada di bawah tanggung jawab Manajer Hukum, 
Komunikasi, dan Lahan di tingkat UIP dan Asisten Manajer Pertanahan di unit pelaksana 
proyek - tingkat UPP. Di UIP Sulbagut, ada empat orang staf bertanggung jawab atas 
pengadaan tanah, mendukung tiga UPP, dan setiap UPP memiliki 2 - 4 orang staf yang 
menangani urusan ini. 
 

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia dalam 
penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

Personil yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah baik di UIP Sulbagut dan tingkat 
UPP memiliki berbagai latar belakang pendidikan termasuk teknik, ilmu sosial dan hukum. 
Mereka secara teratur mengikuti d pelatihan internal dan eksternal baik yang bersifat wajib 
maupun sukarela di Pusat Pembelajaran PLN, biasanya di Makassar, meliputi proses 
pengadaan tanah (sesuai dengan UU No. 2 tahun 2012) dan tema upaya perlindungan 
sosial lainnya. 

3 Sumber keuangan: 
Ketersediaan dan anggaran 
yang cukup 

Tidak ada masalah anggaran sehubungan dengan pengadaan tanah. Sumber anggaran 
untuk pengadaan tanah proyek berasal dari Divisi Anggaran di Kantor Pusat PLN, yang 
kemudian dikelola oleh PLN UIP. Untuk proyek ini, sesuai dokumen Rencana pengadaan 
Tanah yang disiapkan pada tahun 2016, anggaran yang dialokasikan adalah sekitar 19,4 
miliar (US $ 1,4 juta) yang mencakup kegiatan selama tahap perencanaan, persiapan, 
implementasi, dan penyerahan hasil.  
Anggaran ini tidak termasuk anggaran untuk program pemulihan mata pencaharian yang 
diambil dari CSR untuk petani penggarap.   

C Proses dan Prosedur – Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 
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1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (LAP): 
Kelengkapan dan kualitas 
Studi kelayakan untuk 
pengadaan tanah termasuk 
kelayakan lokasi proyek, 
penilaian dampak lingkungan 
awal, dan identifikasi pihak 
yang berhak 
 

Studi kelayakan untuk menyiapkan LARP untuk ADB bersifat lebih komprehensif meliputi 
profil sosio dan ekonomi dari petani penggarap dan identifikasi kelompok rentan 

2 Persiapan dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah dan 
penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek 

Karena lahan yang dibutuhkan lebih dari lima hektar, dokumen Rencana Pengadaan Tanah 
disusun oleh UIP sesuai dengan UU 2 tahun 2012 dan Perpres 71 tahun 2012, dan 
diserahkan untuk penentuan lokasi proyek kepada Gubernur Sulawesi Utara, 21 Januari 
2016. Pengajuan ini adalah penyerahan kedua setelah penetapan lokasi proyek 
sebelumnya pada tahun 2015. 
 
Dokumen Rencana pengadaan Tanah dibagi menjadi enam bab: i) latar belakang dan tujuan 
pembangunan, ii) kondisi umum lokasi, iii) jadwal waktu pengadaan tanah dan proyek, iv) 
nilai pengadaan tanah, v) anggaran pengadaan tanah termasuk sumber anggaran, dan vi) 
penutupan. 
 
Karena proyek ini direncanakan untuk dimasukkan dalam proyek yang dibiayai oleh ADB, 
Rencana Pemukiman Kembali (RP) telah dipersiapkan atas persyaratan ADB. Isi rancangan 
RP bersifat lebih komprehensif, karena mencakup identifikasi dan inventaris rinci dari orang-
orang yang terkena dampak (termasuk pemilik tanah dan petani penggarap) serta obyek 
pengadaan tanah, seperti bidang tanah, tanaman, dan bangunan di daerah pantai yang 
mungkin terkena dampak proyek yang diusulkan.   
 

C.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Pelaksana (10 days) 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membentuk Panitia Persiapan pengadaan tanah sesuai 
dengan UU 2 tahun 2012, dengan tugas untuk mempersiapkan proses pengadaan tanah 
untuk proyek tersebut. Panitia Persiapan pengadaan tanah berpengalaman dalam 
menangani persiapan pengadaan tanah. 
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2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

PLN UIP dan anggota lain dari Panitia Persiapan pengadaan tanah, melaksanakan 
konsultasi publik awal pada tanggal 18 Februari 2016 untuk menginformasikan kepada 
masyarakat tentang rencana pembangunan, memberikan informasi umum tentang proyek 
dan mendapatkan umpan balik dari para peserta. 
 

3 Verifikasi dan identifikasi awal 
pada lokasi rencana 
pembangunan, pihak yang 
berhak, objek pengadaan 
tanah (30 hari) 
 

Verifikasi dan identifikasi awal tentang lokasi rencana pembangunan, pihak-pihak yang 
berhak, objek pengadaan tanah dilakukan selama bulan Maret dan April 2016. 
 

4 Konsultasi Publik dengan 
pihak yang berhak dan 
masyarakat yang terkena 
dampak (90 hari) 
 

Konsultasi publik diadakan pada akhir April 2016 dengan para pemilik tanah. Pada saat 
yang bersamaan konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak diadakan di Desa 
Likupang. 
 

5 Penetapan dan 
pengumuman Lokasi Proyek 
(Penetapan Lokasi) 
(14 hari) 
 

Penetapan Lokasi Proyek dikeluarkan berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Utara No. 145 
Tahun 2016; Surat ini menggantikan Penetapan Lokasi Proyek sebelumnya yang 
dikeluarkan pada tahun 2015, karena ada relokasi beberapa fasilitas di bawah Lokasi 
Proyek 2016 baru-baru ini. 

6 Penanganan keluhan tentang 
penetapan lokasi (oleh 
gubernur / bupati dan gugatan 
di PTUN) —88 hari 
 

Tidak ada keluhan yang diajukan oleh orang-orang yang terkena dampak terkait lokasi 
proyek 

C.3 Tahap pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 

Setelah Penetapan Lokasi telah dikeluarkan oleh gubernur, Kantor Pertanahan Sulawesi 
Utara ditugaskan sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk tahap pelaksanaan. Di 
kantor pertanahan yang ditunjuk, Panitia Pelaksana dibentuk, Panitia memiliki dua satuan 
tugas, satuan tugas A yang bertanggung jawab untuk pengukuran, pemetaan, dan semua 
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 identifikasi fisik, dan Panitia B bertanggung jawab atas penilaian bangunan, tanaman dan 
tanaman pangan, sesuai dengan informasi yang diperoleh dari sumber resmi tentang 
harga tanaman dan tanaman yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanian, serta harga 
konstruksi untuk menentukan biaya penggantian struktur yang terkena dampak proyek. 
Data tersebut digabungkan untuk membuat daftar Data Nominatif dan Data Fisik. 
 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi dari 
pihak yang berhak 
 

Ketika pengungkapan dilakukan, hasil Inventarisasi dan Identifikasi untuk konfirmasi dari 
pihak yang berhak, masyarakat dan pemilik lahan yang terkena dampak setuju dengan hasil 
yang disajikan dan mendokumentasikan persetujuan mereka yang telah dikonfirmasi. 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari) 
 

Tim penilai direkrut dari Makassar, dan hasil penilaian itu diserahkan ke PLN pada Juni 
2016. 

4 Musyawarah / konsultasi dan 
Perjanjian tentang ganti 
kerugian (30 hari) 

Warga yang terkena dampak menegaskan preferensi mereka untuk menerima ganti 
kerugian uang tunai melalui transfer jumlah ganti kerugian ke rekening bank pribadi mereka. 
 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat LAIT dan gugatan 
Pengadilan Tata Usaha 
Negara - 88 hari) 

Selama dilakukan perundingan tentang periode ganti kerugian, yang terjadi pada akhir Juni 
2016 dan tepat sebelum ganti kerugian akan dibayarkan kepada warga yang terkena 
dampak, ada pihak ketiga yang mengklaim kepemilikan seluruh luas tanah dari (sekitar 500 
hektar), berdasarkan kertas bukti resmi dari zaman Belanda. Orang tersebut pergi ke 
pengadilan dan mengajukan banding. Karena klaim tersebut, PLN menyetor ganti kerugian 
di pengadilan sampai keputusan tentang kepemilikan tanah dibuat oleh pengadilan. Kedua 
pemilik yang ada dalam daftar Rencana Pengadaan Tanah setuju bahwa mereka akan 
mengikuti keputusan pengadilan tentang kepemilikan tanah. 
 
Ganti kerugian untuk objek pengadaan tanah untuk saluran transmisi belum diserahkan.  

6 Pembayaran Ganti kerugia 
dan penitipan ganti kerugian 
pada pengadilan 
 (jika ada) 
 

7 Perhatian Pada Kelompok 
Rentan 

 Semua rumah tangga yang terkena dampak diperlakukan sama, tidak ada perhatian khusus 
yang diberikan kepada kelompok rentan dalam proses pengadaan tanah. Semua rumah 
tangga yang terkena dampak / pihak yang berhak tidak dianggap miskin dan walau 
pekerjaan utama mereka adalah pertanian, tidak ada rumah tangga yang akan terkena 
dampak parah dari proyek 
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Tidak ada perhatian khusus untuk sensitivitas gender; Partisipasi perempuan tidak 
ditekankan dalam undangan konsultasi yang diatur oleh PLN bekerja sama dengan kantor 
desa. 
  

8 Perhatian pada Gender Tidak ada perhatian khusus untuk sensitivitas gender; Partisipasi perempuan tidak 
ditekankan dalam undangan konsultasi yang diatur oleh PLN dengan bekerja sama dengan 
kantor desa. 
 

9 Pemantauan kemajuan 
Rencana pengadaan Tanah 
dan Dampaknya 
 

Berdasarkan UU No. 2 tahun 2012, pemantauan proses pengadaan tanah berada di bawah 
koordinasi dan tanggung jawab Kantor Pertanahan. Pemantauan tersebut meliputi 
pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi atau kantor yang 
membutuhkan lahan, dalam hal ini, PLN. Karena Kantor Pertanahan bertanggung jawab 
atas tahap implementasi dan penyerahan hasil, pemantauan terbatas pada proses 
pengadaan tanah, dan tidak mencakup dampak pada warga. 
 

C.4 Tahap Penyerahan Hasil dan Pemantauan  

1 Serah terima tanah yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi  

Serah terima dari Kantor Pertanahan ke PLN belum selesai karena perselisihan kepemilikan 
tanah masih dalam proses penyelesaian di pengadilan ketika penilaian dilakukan pada 
bulan Juli 2017. 
 

D Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana Pengadaan Tanah (sebagaimana disyaratkan oleh kerangka hukum) 

1 Kualitas Persiapan rencana 
Pengadaan Tanah 

Dokumen pengadaan tanah disiapkan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan 
pemerintah dan termasuk survei sosial ekonomi, dengan responden dari kecamatan yang 
terkena dampak, meskipun survei tidak memiliki rincian data antara rumah tangga yang 
terkena dampak dan yang tidak terkena dampak. 
 
Dokumen-dokumen termasuk informasi rinci tentang tanah yang akan dibebaskan dan 
pemilik bidang tanah. Namun, tidak ada profil sosial ekonomi warga yang terkena dampak 
yang terpisah, tidak ada bantuan yang ditawarkan untuk pemulihan mata pencaharian dan 
/ atau tanggung jawab perusahaan / sosial yang disebutkan. Tidak ada rencana pemantauan 
mengenai standar hidup dari pihak yang berhak 
 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 
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1 Standar hidup yang lebih baik 
dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena Dampak 

Kebanyakan lahan yang terkena dampak untuk proyek ini sebagian besar sebelumnya 
digunakan untuk pertanian dan berkebun, dan tidak ada orang yang terkena dampak parah 
dalam proyek tersebut. Karena ada sengketa kepemilikan tanah, tidak ada tanggapan 
sejauh ini mengenai ganti kerugian dari warga yang terkenda dampak yang memiliki tanah. 
 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Terlepas dari klaim dari pihak ketiga terkait kepemilikan tanah, tidak ada keberatan / keluhan 
yang diajukan oleh warga yang terkena dampak/ pihak yang berhak tentang ganti kerugian 
dan rencana proyek. Dalam wawancara dengan penduduk Desa Wineru, termasuk kepala 
desa, selama kunjungan lapangan pada bulan Juli 2017, masyarakat menyuarakan 
dukungan mereka untuk pengembangan proyek. Mereka membandingkan proyek ini 
dengan proyek-proyek besar lainnya di wilayah mereka yaitu proyek gas oleh PLN dan 
proyek tenaga surya oleh perusahaan swasta yang menunjukkan bahwa proyek tersebut ini 
juga diterima dan didukung.7. 

3 Pengadaan tanah tepat waktu Karena sengketa kepemilikan tanah, penyelesaian pengadaan tanah dalam proyek ini 
ditangguhkan, sambil menunggu keputusan pengadilan. 
   

 

                                                        
7 Dengan pengecualian proyek penambangan emas di dekat Desa Wineru yang ditolak karena kekhawatiran warga akan dampak lingkungan potensial.  
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ama Proyek 

Lokasi 

Jenis Proyek 

Badan Pelaksana 

: 

: 

: 

: 

RBL - Penguatan Jaringan Listrik — Program Sumatera 

Sumatera 

Saluran Transmisi, Sub-stasiun, Saluran Distribusi 

PT. PLN (Persero); 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Dampak program akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan 
penggunaan listrik yang berkelanjutan sebagai pendorong utama peningkatan aktivitas 
ekonomi. Hasil yang diharapkan adalah pencapaian pasokan listrik yang memadai dan 
dapat diandalkan untuk Sumatra. 
 

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 

PLN memiliki daftar awal dari output 1 kegiatan proyek, yang dapat direvisi atau diperluas. 
Sementara area umum dari output 2 diketahui, situs-situs spesifik akan ditentukan selama 
implementasi program. Output 3 terkait dengan peningkatan manajemen kinerja dan 
implementasi, dan tidak melibatkan aktivitas fisik 
(ii) Output 1. Sistem transmisi yang ada di Sumatera diperkuat dan diperluas: 
(a) saluran transmisi 150 kilovolt (kV) yang ada kabelnya dipasang kembali (diganti); 
(b) perluasan gardu induk 150 kV dan 275 kV; 
(c) reaktor dan kapasitor terpaksa 150 kV dan 275 kV, dan  
(d) perluasan switchgears dengan outgoing 20 kV di gardu induk 150 kV yang ada 
 
(ii) Output 2. Sistem distribusi yang ada di Sumatera diperkuat dan diperluas: 
(A) jaringan distribusi tegangan menengah (20 kV) dan tegangan rendah diperluas dan 
diperkuat; 
(b) trafo distribusi dipasang; 
(c) koneksi layanan dan pengumpan diinstal, dan 
(d) kotak meteran pelanggan dan sirkuit pemutus dipasang. 
 
Output 3. Manajemen kinerja dan implementasi ditingkatkan: 
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(a) pelatihan staf PLN dan program sertifikasi dipercepat, dan 
(b) hambatan dalam proses implementasi kontrak dianalisis dan diselesaikan. 
 

3 Keselarasan dengan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah, Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah, Perencanaan 
Strategis, dan Rencana Kerja 
PLN 
 

Proyek pembangunan yang diusulkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN), 2015‒2019 dan Rencana Bisnis Pasokan Listrik PLN 
(RUPTL), 2016–2025. 
 

4 Kebutuhan akan lahan, ruang 
lingkup dampak pengadaan 
tanah, dan upaya untuk 
memperkecil dampak. 

PSSA juga menetapkan bahwa pemukiman kembali tidak secara sukarela termasuk 
kategori B, karena dampak program tidak dianggap signifikan. Aktivitas program yang terkait 
dengan perluasan gardu, pemasangan reaktor dan kapasitor, dan perluasan switchgears 
akan berlangsung di lokasi gardu yang ada yang dimiliki dan dikelola oleh PLN, dan tidak 
akan memerlukan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Kegiatan-kegiatan ini yang 
membutuhkan pengadaan tanah, jika ada, akan dikeluarkan dari program. Perluasan 
jaringan distribusi (termasuk pemasangan trafo distribusi) akan membutuhkan (i) 
penggunaan lahan tidak lebih dari 0,2 m2 untuk pemasangan tiang beton; dan (ii) 
kemungkinan penghilangan aset non-lahan (terutama pohon) untuk menarik kabel 
konduktor 
 

B Pengaturan Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

UIP PLN di Sumatera bertanggung jawab atas pembangunan gardu dan jaringan transmisi 
dan Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban), yang bertanggung jawab untuk operasi dan 
pemeliharaan gardu dan saluran transmisi. Sumatra memiliki dua unit pengembangan: (i) di 
Medan, yang meliputi Provinsi Sumatera Utara (Medan), Aceh, Riau, dan Sumatra Barat; 
dan (ii) di Palembang, meliputi provinsi Sumatra Selatan, Jambi, dan Lampung 
 

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia dalam 
penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 

Setiap PLN UIP memiliki Panitia upaya perlindungan, yang terdiri dari sekitar 10 anggota 
staf, menangani masalah-masalah lingkungan dan pengadaan tanah. Dalam beberapa 
kasus, untuk mempercepat pelaksanaan langkah-langkah upaya perlindungan, PLN 
membentuk unit pelaksana proyek untuk proyek-proyek tertentu. 
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unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

Setiap kantor regional PLN memiliki unit upaya perlindungan dengan dua atau tiga orang 
staf tergantung pada jumlah dan skala proyek yang dialokasikan. Ini mengawasi kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang terkait dengan upaya perlindungan dan panduan PLN. 

3 Sumber keuangan: 
Ketersediaan dan anggaran 
yang cukup 

Jika saluran distribusi dipasang atas permintaan masyarakat, kepala desa menyerahkan 
surat pernyataan atas nama kelompok masyarakat (termasuk orang-orang yang terkena 
dampak) yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat dengan komitmen tertulis untuk 
menanggung biaya, kerusakan, atau setiap dampak lain yang timbul karena proyek tanpa 
ganti kerugian apa pun. Jadi tidak ada ganti kerugian yang diberikan kepada orang-orang 
yang terkena dampak. 
 
Untuk kasus lain, jika tiang listrik perlu ditempatkan di tanah pribadi kecuali tiang untuk trafo 
distribusi, maka hanya perjanjian lisan dari pemilik lahan yang diperoleh. 
 
Jika aset non-lahan perlu disingkirkan, orang-orang yang terkena dampak akan diberikan 
“biaya pemotongan” untuk pohon yang terkena dampak (sebagai pengganti ganti kerugian) 
atau ganti kerugian untuk aset non-lahan lainnya, jika ada, hanya jika diminta oleh yang 
terkena dampak orang-orang. “Biaya pemotongan” atau ganti kerugian, jika ada, ditangani 
oleh kontraktor berdasarkan penyelesaian yang dinegosiasikan mengacu pada tingkat pasar 
lokal dari aset. Kontraktor menanggung biaya ganti kerugian sebagai bagian dari biaya 
mobilisasi yang diperlukan untuk pengosongan lokasi proyek. Anggaran untuk ganti 
kerugian tersebut ditutupi oleh biaya overhead, kontingensi, dan keuntungan mereka. 
 

C Proses dan Prosedur- Praktik Pelaksanaan  

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi kelayakan dilakukan 
untuk persiapan rencana 
pengadaan tanah (LAP): 
Komprehensif dan berkualitas 

Ada studi kelayakan proyek yang disiapkan untuk RBL ini. 

2 Persiapan dokumen rencana 
pengadaan tanah dan 
penyerahan rencana 
pengadaan tanah ke 

Persiapan dokumen rencana pengadaan tanah dan penyerahan rencana pengadaan tanah 
ke Gubernur untuk penetapan lokasi proyek 
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Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek 
 

C.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 

 Tidak berlaku 

2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Tidak berlaku 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Tidak berlaku 

4 Konsultasi publik dengan 
pihak-pihak yang berhak dan 
komunitas yang terpengaruh 
(90 hari) 

PLN melakukan konsultasi yang bermakna dengan orang-orang yang secara potensial 
terkena dampak dalam hubungannya dengan para kontraktor sebelum pekerjaan sipil 
dimulai. Kerusakan yang mungkin terjadi tidak bisa diketahui selama konsultasi, karena hal 
ini baru ditemui secara kebetulan selama pekerjaan sipil. Potensi kerusakan aset non-tanah 
dan ganti kerugian atas kerusakan dijelaskan dengan jelas kepada orang-orang yang 
terkena dampak sebelum dimulainya pekerjaan sipil untuk menghindari masalah setelah 
terjadinya kerusakan.  
Untuk setiap kerusakan pada aset non-tanah (terutama pohon dan tanaman), orang-orang 
yang terkena dampak diberikan ganti kerugian oleh kontraktor berdasarkan penyelesaian 
yang dinegosiasikan mengacu pada tingkat pasar lokal dari aset. Biaya ganti ditanggung 
oleh kontraktor sebagai bagian dari biaya overhead, kontinjensi, dan laba. 
Untuk pemasangan saluran distribusi, PLN memulai konsultasi bermakna mulai dari tahap 
perencanaan. Agenda konsultasi meliputi rencana proyek, penarikan kabel yang mungkin 
memerlukan pemindahan aset non-tanah (terutama pohon), dan perlu kesepakatan dengan 
pemilik tanah untuk penggunaan tanah jika tiang perlu ditempatkan di tanah pribadi. 
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5 Penetapan dan 
pengumuman lokasi 
(Penetapan Lokasi) 
(14 hari) 

Tidak berlaku 

6 Penanganan keluhan tentang 
penetapan lokasi (oleh 
gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari 

Tidak berlaku 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Tidak berlaku 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi dari 
pihak yang berhak 
 

Tidak berlaku 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari 

Tidak berlaku 

4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 

Tidak berlaku 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

PLN memiliki sistem manajemen keluhan yang sangat efektif melalui (i) Pusat 
Panggilan123, yang dapat diakses oleh siapa saja di mana pun di Indonesia melalui situs 
web, email, telepon, dan media sosial; (ii) online dengan menggunakan aplikasi pemecahan 
masalah keluhan terintegrasi (APKT); dan (iii) garis depan, yaitu, layanan pelanggan. Kantor 
dan unit PLN daerah segera bertindak atas pengaduan masyarakat termasuk yang 
berkaitan dengan dampak konstruksi, lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, 
dan masalah pemukiman kembali, dengan mengerahkan responden layanan teknis PLN. 
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6 Pembayaran ganti kerugian 
dan penitipan ganti kerugian 
ke Pengadilan (jika ada) 

Tidak berlaku 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan dan gender 

Meskipun dalam memperluas dan memperkuat jaringan listrik tidak ada tindakan khusus 
gender, perempuan akan dapat menarik manfaat tertentu dari program tersebut. Dengan 
pasokan listrik yang dapat diandalkan dan terjangkau dalam rumah tangga akan 
mengurangi waktu dan energi yang dihabiskan seorang perempuan daripada 
mengumpulkan kayu untuk memasak. Ini juga akan memungkinkan perempuan untuk 
menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti menjahit dan memproduksi  
makanan dari rumah mereka sendiri. 

8 Pemantauan kemajuan dan 
dampak Rencana 
Pengadaan Tanah 

Tidak berlaku 

C.4 Tahap Penyerahan Hasil dan pemantauan 

1 Penyerahan hasil pengadaan 
tanah dan dimulainya 
kosntruksi 

Tidak berlaku  
 

D Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Rencana Pengadaan Tanah (seperti yang disyaratkan oleh kerangka hukum) 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Karena tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah yang disiapkan untuk kegiatan 
saluran distribusi, maka penilaian output “Tidak Berlaku”. 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

Karena proyek saluran distribusi dianggap tidak berdampak pada tingkat pengasilan dan 
penghidupan warga yang terkena dampak, maka kajian tentang hasil “Tidak Berlaku” 
 
  

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 
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Nama Proyek 

Lokasi 

Jenis Proyek 

Instansi Pelaksana 

: 

: 

: 

: 

RBL - Akses Energi yang Berkelanjutan di Indonesia Bagian Timur — Program 
Pembangunan Jaringan Listrik 

Nusa Tenggara Barat (Barat) (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi 

Saluran Distribusi 

PT. PLN (Persero); 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Kajian 

A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Hasil yang diharapkan adalah perluasan akses ke layanan listrik yang lebih dapat 
diandalkan untuk pelanggan perumahan, komersial, dan industri di provinsi Indonesia 
Panitiaur Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi. 
 

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 

Output 1. Sistem distribusi diperkuat dan diperluas. Output 1 akan membantu mengatasi 
kebutuhan pembiayaan untuk perluasan dan memperkuat sistem distribusi dan akibatnya 
meningkatkan tingkat elektrifikasi, mengurangi beban berlebih dan mengatasi masalah 
keandalan bagi penduduk dan bisnis lokal. 
Output 2. Manajemen operasional dan kapasitas implementasi diperkuat. Output ini akan 
berkontribusi terhadap keseluruhan upaya PLN untuk: (a) mengatasi tantangan operasional, 
seperti mengurangi kerugian non-teknis, kelalaian pembayaran, dan staf teknis yang 
melayani biaya di daerah terpencil melalui perluasan penggunaan meter pra-bayar digital; 
dan / atau (ii) mendukung inovasi melalui proyek-proyek smart-grid berskala pilot, yang akan 
mengurangi kerugian non-teknis, mengintegrasikan penggunaan yang diperluas dari 
sumber energi terbarukan yang bersifat intermiten, dan mengelola fluktuasi permintaan 
secara lebih baik; dan / atau (iii) meningkatkan praktik pengolahan limbah dan meningkatkan 
konsultasi dengan pemilik lahan di lokasi trafo distribusi; dan / atau (iv) melacak 
pelaksanaan kontrak tepat waktu.  
 
Trafo distribusi diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan lokasi pemasangan; trafo 
yang pad-mounted dan trafo yang dipasang di tiang. 5 Trafo pad-mounted akan dipasang 
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pada (i) tempat pelanggan yang memerlukan daya pada tingkat distribusi primer, yang 
umumnya merupakan pusat komersial besar atau kompleks industri; atau (ii) lahan publik 
 

3 Keselarasan dengan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah, Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah, Perencanaan 
Strategis, dan Rencana Kerja 
PLN 
 

Keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah, Perencanaan Strategis, dan Rencana Kerja PLN Proyek pembangunan yang 
diusulkan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 
2015‒2019 dan Rencana Bisnis Pasokan Tenaga Listrik PLN (RUPTL), 2016 –2025. 

4 Kebutuhan lahan, ruang 
lingkup dampak pengadaan 
tanah, dan upaya untuk 
meminimalkan dampak 
 

PSSA juga menegaskan bahwa pemukiman kembali tidak secara sukarela termasuk 
kategori B, karena dampak program tidak dianggap signifikan. Ini tidak akan membutuhkan 
pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela. Perluasan jaringan 
distribusi (termasuk pemasangan trafo distribusi) akan membutuhkan (i) penggunaan lahan 
tidak lebih dari 0,2 m2 untuk pemasangan tiang beton; dan (ii) kemungkinan penyingkiran 
aset non-lahan (terutama pohon) untuk menarik kabel konduktor. 
 

B Pengaturan Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

Kantor PLN regional (wilayah) bertanggung jawab untuk pembangunan, pengoperasian 
pembangkit listrik, gardu induk, saluran transmisi dan jsaluran distribusi. Setiap daerah 
memiliki beberapa unit yang disebut Area yang bertanggung jawab atas konstruksi saluran 
distribusi dan pengoperasian gardu induk, saluran transmisi dan saluran distribusi. Setiap 
Area memiliki beberapa unit yang disebut Rayon yang bertanggung jawab atas layanan 
pelanggan termasuk pemeliharaan saluran distribusi di kecamatan. 
 
Ada satu daerah masing-masing di NTB (berkantor pusat di Lombok) dan NTT (berkantor 
pusat di Kupang), dan dua wilayah di Sulawesi; (i) Sulselrabar (berkantor pusat di Makassar) 
meliputi provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara; (ii) Suluttenggo 
(berkantor pusat di Manado) meliputi provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan 
Gorontalo. 
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2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia dalam 
penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

Setiap wilayah PLN memiliki satu hingga dua staf yang ditugaskan untuk mengawasi 
pelaksanaan kebijakan kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Beberapa Area memiliki 
satu hingga tiga petugas keselamatan yang memantau aspek kesehatan dan keselamatan 

3 Sumber keuangan: 
Ketersediaan dan anggaran 
yang cukup 

Jika saluran distribusi dipasang atas permintaan masyarakat, kepala desa menyerahkan 
surat pernyataan atas nama kelompok masyarakat (termasuk orang-orang yang terkena 
dampak) yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat dengan komitmen tertulis untuk 
menanggung biaya, kerusakan, atau setiap dampak lain yang Panitiabul karena proyek 
tanpa ganti kerugian apa pun. Jadi tidak ada ganti kerugian yang diberikan kepada orang-
orang yang terkena dampak. 
Jika aset non-lahan perlu disingkirkan, orang-orang yang terkena dampak akan diberikan 
“biaya penebangan” untuk pohon yang terkena dampak (sebagai pengganti ganti kerugian) 
atau ganti kerugian untuk aset non-lahan lainnya, jika ada, hanya jika diminta oleh warga 
yang terkena dampak orang-orang. “Biaya penebangan” atau ganti kerugian, jika ada, 
ditangani oleh kontraktor berdasarkan penyelesaian yang dinegosiasikan yang mengacu 
pada nilai pasar setempat aset. Kontraktor menanggung biaya ganti kerugian sebagai 
bagian dari biaya mobilisasi yang diperlukan untuk pengosongan lokasi proyek. Anggaran 
untuk ganti kerugian tersebut ditutup oleh biaya overhead, kontingensi, dan profit 
 

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (LAP): 

Studi Kelayakan Proyek disiapkan untuk RBL ini   

2 Kelengkapan dan Kualitas Tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah disyaratkan karena tidak terjadi pengadaan 
tanah. 

C.2 Tahap Persiapan 
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1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 

 Tidak berlaku 

2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Tidak berlaku 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Tidak berlaku 

4 Konsultasi publik dengan 
pihak-pihak yang berhak dan 
komunitas yang terkena 
dampak (90 hari) 

Konsultasi (sosialisasi) dan koordinasi dengan kepala desa dilakukan oleh PLN dan 
kontraktor sebelum pekerjaan sipil dengan berkoordinasi dengan erat dengan instansi 
pemerintah daerah terkait karena saluran distribusi umumnya dibangun di sepanjang jalan 
umum. 
 
Untuk pemasangan saluran distribusi di atas lahan Masyarakat Adat, PLN memulai 
konsultasi dengan kepala desa dari tahap perencanaan, dan menghormati dan 
mempertimbangkan opsi-opsi yang diambil oleh masyarakat adat yang terkena dampak 
terkait dengan penyediaan manfaat proyek dan rancangan langkah-langkah mitigasi. 

5 Penetapan dan 
pengumuman Lokasi Proyek 
(Penetapan Lokasi) 
(14 days) 
 

Tidak berlaku 

6 Penanganan keluhan tentang 
penetapan lokasi (oleh 
gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari 
 

Tidak berlaku 

C.3 Tahap Pelaksanaan 
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1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Tidak berlaku 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi dari 
pihak yang berhak 
 

Tidak berlaku 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari 

Tidak berlaku 

4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 

Tidak berlaku 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

PLN memiliki sistem manajemen keluhan yang sangat efektif melalui (i) Pusat Panggilan 
123, yang dapat diakses oleh siapa saja di mana pun di Indonesia melalui situs web, email, 
telepon, dan media sosial; (ii) online dengan menggunakan aplikasi pemecahan keluhan 
terintegrasi (APKT); dan (iii) frontline, yaitu, layanan pelanggan. Kantor dan unit PLN daerah 
segera bertindak atas pengaduan masyarakat termasuk yang berkaitan dengan dampak 
konstruksi, lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan masalah pemukiman 
kembali, dengan mengerahkan responden layanan teknis PLN. 
 

6 Pembayaran ganti kerugian 
dan penitipan ganti kerugian 
ke Pengadilan (jika ada) 

Tidak berlaku 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan dan gender 

Meskipun proyek perluasan dan peningkatan jaringan listrik tidak memiliki langkah-langkah 
khusus gender, warga perempuan akan bisa mendapatkan manfaat spesifik dari program 
tersebut. Memiliki pasokan listrik yang dapat diandalkan dan terjangkau dalam rumah 
tangga akan mengurangi waktu dan energi yang dihabiskan kaum perempuan dalam 
mengumpulkan kayu untuk memasak. Ini juga akan memungkinkan perempuan untuk 
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menjalankan kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti menjahit dan memproduksi 
makanan dari rumah mereka sendiri. 

8 Pemantauan kemajuan dan 
dampak Rencana 
Pengadaan Tanah 

Tidak berlaku 

C.4 Tahap penyerahan Hasil dan Pemantauan  

1 Penyerahan hasil pengadaan 
tanah untuk memulai 
konstruksi 

Tidak berlaku  
 

D Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana Pengadaan Tanah(sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Karena tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah yang disiapkan untuk kegiatan 
saluran distribusi, maka pengkajian output “Tidak Berlaku”. 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 
 

Karena proyek saluran distribusi dianggap tidak berdampak pada pendapatan dan status 
mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak, pengkajian hasil "Tidak Berlaku". 
  

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 

 
 

 



 

 

Studi Kasus 7 
 

Nama Proyek 

Lokasi 

Jenis proyek 

Instansi Pelaksana 

: 

: 

: 

: 

PLN Kalimantan (KalTim) Peaker 2 (100 MW) 

Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur 

Pembangkit listrik 

PT. PLN (Persero) UIP Kalimantan Timur (UIP X); Pendanaan didukung oleh ADB. 

 

No Komponen dan parameter Hasil Pengkajian 

A. Project Description 

1 Tujuan Proyek Tujuan proyek adalah: (i) Meningkatkan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Panitiaur, 
khususnya di Kabupaten Kutai; (ii) Melaksanakan Percepatan Pembangunan Pembangkit 
Listrik; (iii) Meningkatkan ketersediaan dan keandalan pasokan listrik dari pembangkit listrik 
tenaga gas di Kalimantan Panitiaur; (iv) Menyediakan energi yang cukup untuk memenuhi 
permintaan beban terutama pada jam sibuk; 
 

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 

Pembangkit listrik turbin gas berbahan bakar gas yang diusulkan, 100 MW 2 Peaker 
Kalimantan Timur, akan dibangun di dalam fasilitas yang ada, Fasilitas Tanjung Batu yang 
terletak di sepanjang tepi Sungai Mahakam di Desa Tanjung Batu, Tenggarong Sebrang, 
Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan, sekitar 25 km dari ibukota provinsi Samarinda. 
Situs proyek untuk Peaker 2 Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan situs 1 Peaker 
KalTim yang ada dan kompleks Stasiun Pembangkit Listrik Tanjung Batu di Utara. 
 
PLN berencana membangun pembangkit listrik baru menggunakan tipe bahan bakar ganda 
(bahan bakar gas atau bahan bakar HSD) untuk melayani beban puncak (puncak) dengan 
kapasitas Output Daya Net 100 MW + 10% 2 Peaker KalTim. Infrastruktur terkait proyek 
berikut telah selesai: (i) Jalan akses, (ii) Jetty (untuk diesel), (iii) penyimpanan Diesel, (iv) 
Saluran evakuasi daya ke sistem transmisi, (v) Pendingin suplai air, dan (vi) pembuangan 
air limbah. 
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3 Keselarasan dengan rencana 
Tata Ruang Daerah, 
Rencana Pembangunan 
jangka menengah, Rencana 
Strategis, dan Rencana kerja 
PLN 
 

Perencanaan Wilayah Tata Ruang didefinisikan dalam Bab V Peraturan Kabupaten Kutai 
Kartanegara No. 9 Tahun 2013, Pasal 53 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa desa Tanjung 
Batu adalah salah satu daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Industri. Karena lokasi 
Peaker 2 KalTim yang direncanakan terletak di dalam Zona Industri, lokasi yang dipilih 
adalah tepat. 
 
Usulan Peaker 2 KalTim selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional, Perencanaan Strategis, dan Rencana Kerja PLN. 
 

4 Kebutuhan lahan, ruang 
lingkup dampak pengadaan 
tanah, dan upaya untuk 
meminimalkan dampak 

KalTim Peaker 2 KalTim akan berlokasi dalam kompleks pembangkit listrik Tanjung Batu 
yang dikenal dengan nama PLTGU Tanjung Batu yang terletak di tepi sungai Mahakam. 
 
Fasilitas seluas 171 ha ini dikellingi oleh pagar dan digunakan untuk pembangkit listrik yang 
ada dan fasilitas terkait seperti gardu induk, ruang kontrol, fasilitas penyimpanan dan 
gedung perkantoran. Petugas upaya perlindungan menjaga kompleks sepanjang waktu. 
Dari total luas itu, 5 ha akan digunakan untuk Peaker 2 KalPanitia, jadi tidak perlu membeli 
lahan tambahan. PLN mulai membebaskan lahan pada tahun 1998 hingga tahun 2006 
dengan total 1.709.190 m2 (171 ha). 
 
Walaupun tidak ada pengadaan tanah, pemindahan akan tetap terjadi di tanah di mana 
perjanjian dibuat sebelum penggunaan saat ini dan konstruksi dan operasi Peaker 2 
menurut hasil dari penilaian kebisingan di bawah AMDAL. Ditetapkan bahwa 1 petani 
penggarap dan sekolah SMP / SMP akan terkena dampak dan dengan demikian harus 
pindah. 

B Pengaturan kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 
 

Proyek Peaker 2 KalTim (100 MW) disiapkan dibawah PT PLN (Persero) UIP Kalimantan 
Timur (UIP X) di Samarinda. 
 
 

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia dalam 
penanganan upaya 

Panitia UIP di Samarinda yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah didukung oleh 
satu (1) Manajer (Hukum, Komunikasi dan Urusan Lahan), satu (1) Asisten Manajer untuk 
Pengadaan Tanah, dan delapan (8) staf yang bertanggung jawab untuk upaya perlindungan 
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perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

sosial untuk pembangkit listrik di wilayah Kalimantan Timur. Panitia UIP juga didukung oleh 
Panitia Unit Manajemen Proyek yang berlokasi di dalam lokasi pembangkit listrik. 
 
Staf PLN UIP Kalimantan Timur menghadiri pelatihan (termasuk pelatihan tentang upaya 
perlindungan lingkungan dan pemukiman kembali) yang disediakan oleh Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan di STT PLN. Semua staf berhak untuk memilih dan menghadiri pelatihan dua 
kali setahun. 

3 Sumber keuangan: 
Ketersediaan dan anggaran 
yang cukup 

Tentang Anggaran, tidak ada pengadaan tanah, walaupun demikian pemindahan akan tetap 
terjadi di tanah di mana perjanjian dibuat sebelum penggunaan dan konstruksi dan operasi 
Peaker 2 saat ini. 
 
Laporan Uji Tuntas menegaskan bahwa ada rencana tindakan tentang potensi pemindahan, 
yang menggambarkan unit PLN yang terlibat, kerangka waktu dan alokasi anggaran. 
 

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 
Kelengkapan dan kualitas 
 

Laporan Uji Tuntas untuk Upaya Perlindungan Sosial telah disiapkan untuk sub proyek ini. 

2 Persiapan dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah dan 
penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek  

Tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah yang disiapkan untuk proyek ini, namun, ada 
Kerangka RCCD yang disiapkan oleh PLN. 
 
Uji tuntas ini menegaskan bahwa PLN telah mematuhi kebijakan dan prinsip-prinsip yang 
ada terkait dengan pemukiman kembali tidak secara sukarela dan masyarakat adat pada 
saat pengadaan tanah untuk Fasilitas PLTGU Tanjung Batu dilaksanakan pada awal 1990-
an. 

C.2 Tahap persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 

Tidak diterapkan untuk Peaker 2 Kalimantan Timur karena tanah yang dibutuhkan telah 
dibebaskan oleh PLN. 
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2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Tidak diterapkan untuk Peaker 2 Kalimantan Timur karena tanah yang dibutuhkan telah 
dibebaskan oleh PLN. 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Verifikasi dan survei identifikasi awal dilakukan oleh Panitia PLN UIP Kalimantan Timur 
bersama dengan Konsultan PPTA ADB. 

4 Konsultasi publik dengan 
pihak-pihak yang berhak dan 
komunitas yang terkena 
dampak (90 hari) 

Bersama dengan petugas upaya perlindungan PLN, Panitia upaya perlindungan PPTA 
melakukan tiga kunjungan lapangan untuk konsultasi publik ini: 

(i) Kunjungan lapangan pertama adalah pada 09-11 Agustus 2016; 
(ii) Misi lapangan kedua adalah pada 18-21 Oktober 2016; dan 
(iii) Misi lapangan ketiga dilakukan pada 20-23 September 20176 sebagaimana 
diminta oleh penyelesaian modeling udara dan kebisingan yang dilakukan dari bulan 
Maret-April 2017. 

 
Wawancara kunci dan diskusi kelompok terfokus - Setelah kunjungan kehormatan, 
wawancara kunci untuk orang-orang dengan ingatan kelembagaan tentang proses 
pengadaan tanah tahun 1994 dilakukan dengan PLN Sektor Mahakam, staf UIP Kalimantan 
Timur, BPN Tenggarong, dan rumah tangga terkena dampak pada tahun 1994. 
 
Kelompok yang berjumlah 5-12 orang dikonsultasikan mengenai kegiatan yang berkaitan 
dengan pengadaan. Staf lokal PLN bertugas dalam hal hubungan masyarakat dan warga 
yang terkena dampak diwawancarai. Lihat Lampiran 2 untuk daftar peserta dan Lampiran 3 
untuk dokumentasi foto semua konsultasi. 
 

5 Penetapan dan 
pengumuman lokasi proyek 
(14 hari) 
 

Tidak diterapkan untuk Peaker 2 KalTim karena lahan telah diperoleh oleh PLN  
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6 Penanganan keluhan tentang 
penetapan lokasi (oleh 
gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari 

Tidak diterapkan untuk Peaker 2 KalTim karena lahan telah diperoleh oleh PLN  
 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Tidak berlaku 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi dari 
pihak yang berhak 
 

 Tidak berlaku 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari 

Tidak diterapkan untuk Peaker 2 KalTim karena lahan telah diperoleh oleh PLN. Namun 
demikian Petugas upaya perlindungan PLN, bersama dengan Panitia upaya perlindungan 
PPTA telah melakukan survei untuk potensi pemindahan. Panitia upaya perlindungan juga 
mengembangkan rencana aksi untuk memindahkan petani penggarap dan sekolah. 
 
  

4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 

Beberapa konsultasi diselenggarakan oleh petugas upaya perlindungan PLN dan Panitia 
PTTA di tahun 2016 – 2017. 
 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 
 

Penanganan keluhan akan disiapkan dengan mengadaptasi proyek RCCDF. 
Mekanisme Penanganan Keluhan disediakan dan disebarluaskan dalam PIB yang 
didistribusikan di Kuartal ke dua tahun 2017. 
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6 Pembayaran ganti kerugian 
dan penitipan ganti kerugian 
di (jika ada) 

Tidak berlaku 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan dan gender 

Bantuan yang diberikan oleh PLN dalam bentuk CSR - terus menerus --- untuk anggota 
rentan dari rumah tangga yang terkena dampak dan masyarakat setempat lainnya. 
 

8 Pemantauan kemajuan 
rencana pelaksanaan tanah 
dan dampaknya 
 

Pemantauan untuk rencana aksi akan dikoordinasikan dengan rencana pemantauan 
lingkungan sebagaimana yang dilakukan oleh PLN. Pemantauan semi-tahunan terkait 
upaya perlindungan sosial akan disiapkan, panduan disediakan. 
 

C.4 Tahap penyerahan Hasil Dan Pemantauan 

1 Penyerahan tanah yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 
 

Karena tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah yang disiapkan untuk kegiatan 
saluran distribusi, maka penilaian output “Tidak Berlaku”. 

D Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah (sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Karena tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah yang disiapkan untuk kegiatan 
saluran distribusi, maka penilaian output “Tidak Berlaku”. 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

Menyediakan lahan pengganti, dengan ukuran yang sama dan kondisi yang lebih baik pada 
bulan Mei / Juni 2017; melanjutkan produksi pertanian di 2 lahan pertanian sambil 
menunggu waktu yang tepat. PLN membutuhkan lahan untuk Peaker 2. 
 
Sekolah dipindahkan di dalam tanah PLN. PLN terus mendukung operasi sekolah. 
Mendukung pemindahan karena situs potensial lebih dekat dengan rumah-rumah 
 
Sekolah baru siap sebelum sekolah yang lama dihancurkan; tidak mengganggu sekolah. 
PLN mempekerjakan warga setempat selama konstruksi dan operasi pembangkit listrik. 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Hampir semua keluhan yang diajukan dapat diselesaikan oleh PLN 
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3 Pengadaan tanah tepat waktu Karena tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah yang disiapkan untuk kegiatan 
saluran distribusi, maka penilaian output “Tidak Berlaku” 



 

 

Studi Kasus No. 8  

 
Nama Proyek :  

Lokasi : 

Jenis proyek : 

Instansi Pelaksana :  

Indonesia: Proyek Penyeberangan Transmisi Tenaga Listrik Jawa-Bali 500 kV 

Jawa Timur (Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Buleleng, 
Jembrana, dan Tabanan) 

Saluran Transmisi / Gardu 

UIP Jawa Timur - Bali I 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Untuk menyiapkan proyek interkoneksi tenaga listrik untuk memasok listrik ke jaringan listrik 
Bali dan meningkatkan keandalan pasokan listrik di pulau wisata yang terkenal ini, di mana 
sambungan listrik baru ditolak saat ini karena tidak tersedianya pembangkit .  
 

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 
 

Proyek akan terdiri dari pembangunan saluran transmisi listrik 500kV (TL) dari Paiton di 
Provinsi Jawa Timur ke New Kapal di Provinsi Bali dan gardu induk terkait di New Kapal 
(Antosari) serta perluasan gardu induk Paiton. Proyek sepanjang 219,16 km dengan 512 
menara akan melintasi Provinsi Jawa Panitiaur dan Bali dan meliputi tiga kabupaten 
(Probolinggo, Situbondo dan Banyu Wangi) di Provinsi Jawa Timur dan dua kabupaten 
(Buleleng, Jembrana dan Tabanan) di Provinsi Bali. 
 

Komponen Proyek Pendanaan Pemukima
n Kembali 

Komponen1 Perluasan gardu induk Paiton 500kV ADB dan 
PLN 

Tidak 

Komponen 2 Saluran Transmisi HVTL 500 kV Paiton-
Watudodol  

ADB dan 
PLN 

Ya 

Komponen 3 HVTL 500 kV Watudodol - Segara Rupek 
Overhead Sea Crossing (2.68 km),  

KfW, PLN  
 

Ya 

Komponen 4 Saluran Transmisi HVTL 500 kV Segara 
Rupek – Gilimanuk (10.44 km), 

PLN Ya 
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Komponen 5 Saluran Transmisi HVTL 500 kV Gilimanuk 
– New Kapal (75.44km), 

ADB dan 
PLN 

Ya 

Komponen 6 Gardu Induk New Kapal (Antosari) 500 kV 
dan 150 kV. 

ADB, AIF, 
PLN 

Ya 

Komponen 7 Perluasan Gardu Induk 150 kV di Negara, 
uprating di Payangan- Bali 
 

ADB dan 
PLN 

Tidak 

 Perluasan Gardu Induk 150 kV di 
Lumajang, Wonokromo, Banaran, Manyar, 
Cerme, dan uprating di Sampang, Souter 
Surabayam Altaprima, dan Babat – Jawa 

 

3 Keselarasan dengan 
rencana Tata Ruang 
Daerah, Rencana 
Pembangunan jangka 
menengah, Rencana 
Strategis, dan Rencana 
kerja PLN 
 

Proyek ini selaras dengan perencanaan tata ruang regional, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah, Perencanaan Strategis, dan Rencana Kerja PLN. Untuk memastikan 
bahwa proyek ini sejalan dengan perencanaan tata ruang regional, PLN UIP telah beberapa 
kali melakukan rapat koordinasi dengan Pemda di mana proyek-proyek berada. 
 
Pengadaan Tanah telah direncanakan sejak 2013, namun baru dapat dimulai pada tahun 
2015 karena keterlambatan dalam penyelarasan final proyek. 
  

C Pengaturan Kelembagaan 

1 Struktur kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

 UIP Jawa Timur – Bali I 
  
  

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia 
dalam penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  

Staff dalam divisi pengadaan tanah didukung oleh staf hukum dan komunikasi sub-divisi 
Hukum, Komunikasi dan Pertanahan di UIP yang menangani proyek.  
Staf yang menangani survei penyelarasan juga mendukung upaya perlindungan. 
 
PANITIA UIP team juga didukung oleh staf upaya perlindungan dan manager UPP di 
Banyuwangi 
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Untuk Persiapan Rencana Pengadaan Tanah dan pemukiman kembali, Panitia UIP 
didukung oleh Panitia Upaya Perlindungan PPTA. Untuk Pemutakhiran, UIP menggunakan 
surveyor untuk melaksanakan survei pengukuran dan survei sosial ekonomi 

3 Sumber Daya Keuangan: 
Ketersediaan dan Anggaran 
yang Cukup 

Perkiraan anggaran untuk upaya perlindungan pengadaan tanah dan pemukiman kembali 
adalah sebesar Rp. 840.000.000.000 (US $ 62.000.000, -) 
 
Anggaran upaya perlindungan pengadaan tanah dan pemukiman kembali merupakan 
bagian dari anggaran proyek. Anggaran dikelola oleh UIP Jawa Timur - Bali I. Anggaran 
tersedia dan tidak ada kendala anggaran. 
  

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 
Kelengkapan dan kualitas 
 

Studi kelayakan dilakukan dan meliputi; i) inventarisasi kerugian dan survei sosio ekonomi, 
penilaian dampak lingkungan dan sosial (AMDAL), analisis keuangan, studi tentang adat 
istiadat Bali. Tinjauan sosial ekonomi dan konsultasi dilakukan untuk persiapan AMDAL 

2 Persiapan dokumen 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek  

Karena Proyek ini didanai oleh ADB maka disiapkan Upaya perlindungan pengadaan tanah 
dan upaya perlindungan pemukiman kembali. LARP diserahkan ke ADB and Rencana 
Pengadaan Tanah duserahkan kepada Gubernur Bali dan Jawa Timur untuk penetapan 
lokasi proyek. 
 Namun, Data tentang kerugian di dalam kedua dokumen tersebut sama satu dengan 
lainnya. 
 
Proyek ini akan memberi dampak seluas 752,25 hektar (ha) lahan yang terdiri dari lahan 
kehutanan (186,49 ha), tanah milik PLN (2 ha untuk komponen 1), dan lahan pribadi atau 
perusahaan (563,76 ha). Dari 752.25 ha, hanya sekitar 439,1 ha yang akan diperoleh secara 
permanen untuk pondasi menara dan gardu, sedangkan 701,82 ha untuk ROW hanya akan 
dibatasi dalam penggunaan lahan. total 473 KK dengan 1.483 jiwa warga di dua provinsi 
(Jawa Panitiaur dan Bali) akan terkena dampak proyek tersebut. Ada 210 KK dari Jawa Timur
dan 254 KK dari Bali.     
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Inventarisasi kerugian dan survei sosio ekonomi dilakukan untuk persiapan LARP / 
Rencana Pengadaan Tanah dengan konsultasi yang erat dengan warga yang terkena 
dampak dan berbagai pemangku kepentingan.  
Pengadaan tanah untuk proyek ini menggunakan prosedur yang ditetapkan dalam UU No. 
2/2012. 
 
Rencana Pengadaan Tanah diserahkan kepada Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Timur 
di Kuartal ke 4 tahun 2015.  

C.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 

Pembentukan Panitia Persiapan oleh Gubernur Bali mengalami keterlambatan, sedangkan 
di Jawa Timur dilakukan tepat waktu. 
 

2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Pemberitahuan rencana pembangunan, dampaknya dan lokasinya dilakukan oleh Panitia 
persiapan pengadaan tanah di pemerintah provinsi yang melibatkan pemerintah 
kabupatendan pemerintah kecamatan. 
 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Panitia pengadaan tanah PLN (UIP danUPP) Di bsub-divisin Tanah UIP secara proaktif 
mendukung Panitia persiapan pengadaan tanah dalam hal verifikasi dan identifikasi yang 
dilakukan oleh Panitia persiapan pengadaan tanah. General Manager UIP adalah anggota 
Panitia persiapan pengadaan tanah dan didukung oleh staf. 

4 Konsultasi publik dengan 
pihak-pihak yang berhak dan 
komunitas yang terkena 
dampak (90 hari) 

Panitia pengadaan tanah PLN dari UIP dan UPP telah secara proaktif mendukung Panitia 
persiapan pengadaan tanah di Jawa Timur dan Bali untuk melakukan konsultasi publik. Ada 
penundaan konsultasi publik yang cukup lama di Bali karena keengganan i Pemerintah 
Kabupaten Buleleng pada proyek tersebut. Pemerintah daerah dan parlemen yang semula 
mendukung proyek menginginkan pemerintah daerah Bali untuk mandiri dalam 
membangun pembangkit listrik, daripada bergantung pada pasokan listrik dari Paiton, Jawa 
Timur. 
 
Konsultasi publik dilakukan di tingkat kecamatan dengan perhatian diberikan pada gender 
dan memastikan semua warga yang terkena dampak / pihak yang berhak termasuk 
kelompok rentan berpartisipasi.    
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5 Penetapan dan 
Pengumuman Lokasi 
(Penetapan Lokasi) 
(14 hari) 

Penentuan lokasi proyek diumumkan dari kabupaten ke kabupaten. Pengumuman dan 
penerbitan penentuan lokasi proyek di Banyuwangi mengalami penundaan karena keluhan 
yang diajukan oleh perusahaan dan rumah tangga yang terkena dampak. 
 
Penentuan lokasi proyek di Bali belum dikeluarkan karena Pemda enggan untuk 
melanjutkan proyek dan konsultasi publik. 
 

6 Penanganan keluhan 
tentang penetapan lokasi 
(oleh gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari  

Keluhan diajukan oleh perusahaan dan rumah tangga. Mereka keberatan bahwa saluran 
transmisi (4 menara) akan melintasi daerah mereka. Setelah beberapa kali dialog antara 
Panitia persiapan pengadaan tanah termasuk UIP sebagai anggota Panitia-- dan para 
pengadu, para pengadu akhirnya setuju bahwa daerah mereka dilalui oleh TL. Perubahan 
rute penyelarasan TL akan memiliki lebih banyak risiko karena ini akan melintasi daerah 
pemukiman dan banyak orang akan terkena dampak. Butuh waktu sekitar 6 bulan untuk 
menyelesaikan masalah ini. 
 
Tidak ada keluhan yang diajukan oleh warga terkena dampak di daerah lain.  

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Inventarisasi dan identifikasi yang terperinci atas pihak-pihak yang berhak dan obyek 
pengadaan tanah telah dilakukan untuk Jawa Timur. 
  

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi 
dari pihak yang berhak 
 

Itu sudah dilakukan di Kabupaten Situbodo. 
 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari 

UIP Jawa Timur - Bali mempekerjakan penilai independen untuk menilai objek pengadaan 
tanah untuk ganti kerugian di Jawa Timur. Penilaian untuk Situbondo telah dilakukan, 
sedangkan untuk Banyuwangi sedang berlangsung. 
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4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 
 

Musyawarah tentang ganti kerugian untuk Situbondo telah dilakukan, sementara daerah 
lain di Jawa Timur akan dilakukan awal 2018. Semua pihak yang berhak diundang 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

Tidak ada keluhan yang dibawa ke pengadilan. Pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak 
yang berhak telah diselesaikan di tingkat Panitia pelaksana pengadaan tanah. 
 
  
 

6 Pembayaran ganti kerugian, 
penitipan ganti kerugian ke 
pengadilan (jika ada) 

 Pembayaran ganti kerugian direncanakan akan diberikan mulai bulan Desember 2017 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan 

Semua pihak yang berhak termasuk kelompok rentan harus diundang dalam konsultasi 
publik dan memastikan bahwa semua pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena 
dampak setuju dengan rencana dan lokasi proyek. 
  

8 Perhatian pada gender Perhatian terhadap gender diberikan selama konsultasi, pembayaran, dan inventarisasi 
kerugian. Di Bali. Konsultasi mempertimbangkan hari-hari di mana para wanita harus 
berada di rumah untuk mempersiapkan upacara adat dan tidak dapat berpartisipasi dalam 
pertemuan 

9 Pemantauan kemajuan 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan Dampaknya 
 

Laporan internal monitoring I sudah disiapkan dan telah dikirimkan ke ADB  

C.4 Tidak ada pemantauan atas kemajuan yang diajukan sebagai 
1 Serah terima lahan yang 

dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 
 

 

D Kinerja   

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah (sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 
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1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Kualitas LARP and LAP baik.  

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

  
 Ganti kerugian akan diberikan berdasarkan penilaian penilai independen dan standar 
metode penilaian yang dikeluarkan oleh Masyarakat penilai setara biaya penggantian. 
  
 
 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Keluhan diajukan terhadap penetapan lokasi proyek di banyuwangi oleh dua pihak (sebuah 
perusahaan dan rumah tangga) 
 

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 

  
Ada penundaan proses pengadaan tanah, terutama di Bali karena penetapan lokasi 
pembangunan belum dikeluarkan oleh Gubernur Bali.   
 
Komponen proyek 1,2,5,5 dibatalkan karena isu perlindungan social (keterlambatan 
pengadaan tanah).  

 

 



 

 

Studi Kasus 9  
 

Nama Proyek:  

 

Lokasi : 

Jenis Proyek : 

Instansi Pelaksana:  

INO: Proyek Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat: Tayan - Sanggau – 
Sekadau Dibiayai oleh ADB dan ADF 
 

Kabupaten Sanggau and Sekadau  

Saluran Transmisi dan Gardu Induk 

UIP PLN X Balikpapan dan sejak tahun 2017 dikelola oleh UIP PLN UIP Kalimantan 
barat. 
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A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Proyek ini akan meningkatkan pasokan tenaga listrik serta keandalan layanan listrik di 
Kabupaten Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat. Diharapkan saluran transmisi ini 
akan menciptakan efek anda dalam pembangunan ekonomi di berbagai skala di 
Kabupaten Sanggau dan Sekadau dan daerah sekitarnya di Kalimantan Barat 

Proyek ini berada di bawah Proyek INO: Proyek Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan 
Barat yang dibiayai oleh ADB bersama dengan ADF. Proyek ini merupakan komponen 
tambahan yang disetujui oleh ADB pada tahun 2016. Komponen sebelumnya adalah 
Proyek Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat, 275 Proyek Penguatan Jaringan 
Daya TL dan Kalimantan Barat, 150 KV TL. 
 

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 

Proyek meliputi; 
• Pembangunan sekitar 148,42 km saluran transmisi double-circuit 150 kV antara 

Tayan-Sanggau-Sekadau yang akan selesai pada 2018. Saluran transmisi 150 kV 
membutuhkan RoW selebar 20 m (10 m + 10 m) sepanjang 71,13 km dari saluran 
transmisi rute dari Tayan-Sanggau dan sepanjang rute 77,29 km dari Sanggau ke 
Sekadau; 

• Gardu Induk 150/20 kV di Sanggau dan Sekadau dan perluasan gardu induk Tayan 
150 kV akan selesai pada tahun 2018. 
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Proyek saluran transmisi berada di Kabupaten Sanggau dan Sekadau. Di Sanggau, 
proyek ini melintasi 16 desa yang terletak di 5 kecamatan, sementara di Sekadau melintasi 
10 desa yang terletak di 2 kecamatan. 
  

3 Kebutuhan akan lahan, 
ruang lingkup pengadaan 
tanah dan upaya untuk 
meminimalisasi dampaknya 
 

Untuk pembangunan gardu induk baru di Sanggau dan Sekadau, PLN membebaskan 
2.9050 ha lahan milik 2 warga  dan 450 pohon karet. Untuk pembangunan konstruksi dasar 
menara: (i) total lahan pertanian seluas 76.275 m2 dan 50 m2 lahan hunian milik 297 
rumah tangga pribadi, termasuk 2 tanah adat dan 4 instansi, akan dibebaskan oleh PLN. 
(ii). Ada bagian dari rumah yang akan dibebaskan dan seluruh lahan pertanian harus 
diperoleh, tetapi menurut PLN menara ini akan dialihkan untuk menghindari struktur yang 
terkena dampak, (iii). Ada empat ribu seratus lima belas tanaman menahun dari berbagai 
spesies dengan nilai komersial yang dihitung selama IOL, yang pemiliknya telah 
diidentifikasi 
 

4 Keselarasan dengan 
rencana Tata Ruang 
Daerah, Rencana 
Pembangunan jangka 
menengah, Rencana 
Strategis, dan Rencana 
kerja PLN 
 

Proyek ini selaras dengan perencanaan tata ruang regional, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah, Perencanaan Strategis, dan Rencana Kerja PLN. 
 
Penentuan lokasi proyek untuk gardu dan saluran transmisi dikeluarkan pada bulan April 
2014 untuk Sanggau - Sekadau (126 T) dan Maret 2016 untuk Tayan - Sanggau (235 T) 

C Pengaturan Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

Badan pelaksana proyek adalah PLN Pusat, sementara lembaga pelaksana adalah PLN 
UIP X Balikpapan. Sejak 2017, proyek ini dikelola oleh PLN UIP Kalimantan Barat. 
 
Badan pelaksana proyek adalah PLN Pusat, sementara lembaga pelaksana adalah PLN 
UIP X Balikpapan. Sejak 2017, proyek ini dikelola oleh PLN UIP Kalimantan Barat.  
  

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia 
dalam penanganan upaya 

Pengadaan tanah ditangani oleh sub-divisi pengadaan tanah di bawah Divisi Hukum, 
Komunikasi, dan Tanah di UIP dengan dukungan staf yang menangani pengadaan tanah 
dari UPP. 
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perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

Untuk melaksanakan identifikasi pihak-pihak yang berhak / orang-orang yang terkena 
dampak dan obyek-obyek pengadaan tanah (kerugian), Panitia pengadaan tanah PLN 
didukung oleh para konsultan. Sebanyak 20 orang surveyor bekerja untuk identifikasi. 

3 Sumber Daya Keuangan: 
Ketersediaan dan Anggaran 
yang Cukup 

Anggaran untuk melaksanakan pengadaan tanah dengan memberi perhatian pada 
rencana masyarakat adat berasal dari PLN dan dikelola oleh PLN UIP X Balikpapan 
(Proyek saat ini di bawah UIP Kalimantan Barat). Perkiraan anggaran keseluruhan 
sebesar Rp. IDR 40 Milyar (US$ 3 billion).  Tidak ada hambatan biaya untuk pengadaan 
tanah. 
  

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (LAP): 
Kelengkapan dan kualitas 
 

Studi kelayakan untuk pengadaan tanah termasuk studi kelayakan lokasi proyek, penilaian 
dampak lingkungan awal, dan identifikasi pihak-pihak yang berhak, aset yang berpotensi 
terkena dampak dan kemungkinan risiko sosial. Konsultasi awal untuk merencanakan rute 
saluran transmisi serta untuk mendapatkan izin dari pemilik lahan yang terkena dampak 
juga dilakukan oleh Panitia yang mempersiapkan kelayakan proyek dan rencana 
pengadaan tanah / Rencana pemukiman kembali dan Masyarakat Adat (LAP / RCCP) 
untuk menghasilkan dokumen Rencana Pengadaan Tanah dan Rencana Pemukiman 
Kembali dan Masyarakat Adat. 
 

2 Persiapan dokumen 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek  

Karena proyek ini didanai oleh ADB, dua dokumen perencanaan disiapkan; i) Dokumen 
perancanaa tanah untuk memproses penetapan lokasi proyek; ii) Rencana Pemukiman 
Kembali dan Masyarakat Adat (RCCP) disiapkan untuk memenuhi persyaratan ADB. 
 
Rencana Pengadaan Tanah yang disiapkan untuk penerbitan penetapan lokasi proyek 
adalah dokumen sederhana yang mencakup; latar belakang proyek dan tujuan 
pengembangan, ii) kondisi umum lokasi, iii) jadwal waktu dari pengadaan tanah dan 
proyek, iv) nilai pengadaan tanah, v) anggaran pengadaan tanah termasuk sumber 
anggaran. 
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Dokumen RCCP berisi informasi yang lebih lengkap termasuk identifikasi rinci dari warga 
terkena dampak / pihak yang berhak, aset yang terkena dampak, survei sosio-ekonomi, 
rencana konsultasi, pengungkapan, pengaturan kelembagaan, jadwal pelaksanaan, dan 
pemantauan.  
 
Mayoritas warga terkena dampak (61%) adalah suku Dayak yang dianggap sebagai 
masyarakat adat (Indigenous people), diikuti dengan Melayu, Cina, Jawa dan suku-suku 
lain. Inventarisasi kerugian mengidentifikasi bahwa di antara 269 warga yang terkena 
dampak kecuali di Desa Mungguk dan Ambara, 136 rumah tangga rentan dan 5 warga 
terkena dampak yang sangat parah. Di antara rumah tangga rentan tersebut, 17 rumah 
tangga terkena dampak dianggap rentan (perempuan kepala rumahtangga atau lansia). 
Tidak ada warga yang terkena dampak lain yang dikategorikan sebagai rentan seperti (i) 
rumah tangga yang dikepalai oleh penyandang cacat, (ii) rumah tangga yang berada 
menurut indikator yang diterima secara umum berada dalam kemiskinan, atau (iii) rumah 
tangga yang tak memiliki lahan. Jumlah ini mungkin berubah selama pelaksanaan. 
Kelompok yang rentan dan terkena dampak parah akan diberikan LRP yang sesuai 
dengan budaya yang mungkin diberikan dalam bentuk distribusi benih tanaman tahunan 
kepada rumah tangga terkena dampak dan pembangunan kapasitas untuk pertanian dan 
peluang pekerjaan proyek terkait untuk memastikan bahwa setidaknya, standar mereka 
hidup tidak akan menjadi lebih buruk akibat hilangnya aset dan mata pencaharian mereka 
akibat proyek. 
 

C.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 

Instansi yang bertanggung jawab dalam Tahap Persiapan adalah Pemerintah Provinsi 
atau Pemerintah Kabupaten. Panitia persiapan pengadaan tanah (Panitia Persiapan), 
yang dipimpin oleh Pemerintah Daerah di bawah Sekretaris Daerah (Sekda), dibentuk 
pada tahap persiapan pengadaan tanah. Panitia Persiapan pengadaan tanah ini 
melakukan kegiatan-kegiatan berikut: pemberitahuan / pengungkapan publik awal dari 
rencana pengembangan; verifikasi dan identifikasi pihak-pihak yang berhak dan obyek 
pengadaan tanah; konsultasi publik dan kesepakatan tentang lokasi pembangunan yang 
direncanakan dengan masyarakat yang berhak dan terkena dampak; pengumuman lokasi 
pembangunan; menangani keluhan untuk penentuan lokasi proyek.  
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2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Itu dilakukan oleh Panitia persiapan pengadaan tanah. Panitia PLN mendukung kegiatan 
tersebut. 
 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

UIP dan UPP PLN yang menangani pengadaan tanah secara aktif mendukung pemerintah 
daerah untuk lokasi awal rencana pembangunan yang teridentifikasi, pihak-pihak yang 
berhak, objek pengadaan tanah. 
 

4 Konsultasi publik dengan 
pihak-pihak yang berhak dan 
komunitas yang terkena 
dampak (90 hari) 

Konsultasi publik dilakukan dengan pihak yang berhak atau pemilik tanah yang tanahnya 
akan digunakan untuk pembangunan gardu dan menara. Pemilik tanah yang tanahnya 
terkena dampak pembatasan penggunaan lahan  oleh RoW  saluran transmisi,    sebagian 
besar adalah  pemilik tanah yang  terkena dampak dari pembangunan tower. Kesulitan 
yang dihadapi untuk konsultasi publik adalah bahwa beberapa pemilik tinggal jauh dari 
wilayah proyek. Hambatan lain adalah saluran transmisi sebagian besar melalui daerah 
terpencil dan cukup jauh dari tempat tinggal dan pengetahuan pemerintah daerah tentang 
persyaratan untuk konsultasi publik dan penentuan lokasi proyek masih lemah. Oleh 
karena itu, penentuan lokasi proyek, terutama yang dikeluarkan pada tahun 2014 tidak 
dilakukan melalui konsultasi yang tepat. Konsultasi publik untuk penentuan lokasi tahun 
2016 dilakukan dengan lebih baik. 
 

5 Penentuan dan 
Pengumuman Lokasi Proyek 
(Penetapan Lokasi) 
(14 hari) 

Penentuan lokasi proyek untuk gardu dan saluran transmisi dikeluarkan pada bulan April 
2014 untuk Sanggau - Sekadau (126 T) dan Maret 2016 untuk Tayan - Sanggau (235 T) 

6 Penanganan keluhan 
tentang penetapan lokasi 
(oleh gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari 
 

Tidak ada keluhan yang diajukan oleh warga di lokasi proyek 
 

C.3 Tahap Pelaksanaan 
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1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Karena lahan tersebut dianggap kurang dari 5 hektar, pelaksanaan pengadan tanah untuk 
menara dan gardu-gardu induk TL dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah PLN dari UIP 
dengan dukungan kuat dari PLN UPP. Untuk mempercepat identifikasi, Panitia Pelaksana 
pengadaan tanah PLN memobilisasi Panitia surveyor asosiasi yang telah berpengalaman 
melakukan pekerjaan yang sama dalam proyek saluran transmisi sebelumnya. Menurut 
indikasi bahwa proyek ini hanya berdampak pada kehilangan tanah dan tanaman. Tidak 
ada kehilangan bangunan atau penghasilan bisnis yang diidentifikasi karena hampir 
semua saluran transmisi dan gardu induk terdapat pada daerah pedesaan dan daerah 
terpencil. 
 
Di tahap perencanaan Panitia Pengadaan tanah khawatir bahwa proyek akan melewati 
wilayah hutan dan berdasarkan konslutansi dengan Badan Kehutanan dan peta 
kehutanan, tidak ada wilayah hutan yang akan dilewati. PLN akan menghindari sebisa 
mungkin wilayah hutan karena sangat lama untuk mendapatkan izin kehutanan. PLN 
menghindari wilayah perumahan. 
 
Karena hampir semua warga yang secara potensial terkena dampak adalah masyarakat 
adat, Panitia Pengadaan Tanah telah mendapat izin dari pemuka adat sebelum 
dilakukannya identifikasi. 
 
Identifikasi aset yang terdapat di dalam RoW dan pembatasan penggunahan lahan belum 
dilakukan, dan baru akan dimulai setelah fondasi menara telah dibangun. 
 
 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi 
dari pihak yang berhak 
 

Daftar pihak-pihak yang berhak dan kerugian-kerugian (objek pengadaan tanah) untuk 
menara diungkapkan kepada pihak-pihak yang berhak dengan memperlihatkan daftar 
tersebut kepada pihak-pihak yang berhak atau menyediakannya di kantor desa. Beberapa 
pihak yang berhak meminta klarifikasi terkait identifikasi asset yang terkena. Panitia 
Pengadaan Tanah PLN yang didukung oleh staf kantor desa merevisi hasil identifikasi, 
mengklarifikasi dan melakukan koreksi yang relevan terhadap data identifikasi dengan 
berkoordinasi secara erat dengan warga terkena dampak dan pihak yang berhak 
 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari 

Tingkat ganti kerugian untuk lahan yang terkena dampak dan aset non-tanah yang harus 
dibebaskan untuk gardu dan menara juga asset di bawah ROW didasarkan pada penilaian 
penilai independen. Penilai menggunakan standar penilaian yang diadopsi oleh Asosiasi 
Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).  
 

4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 

Konsultasi tentang musyawarah dilakukan oleh Panitia pengadaan tanah PLN bekerja 
sama dengan kantor desa. Musyawarah dilakukan di kantor desa atau kabupaten. 
Undangan tertulis diedarkan 3 - 7 hari sebelum tanggal konsultasi tentang musyawarah. 
Panitia Pengadaan Tanah PLN secara aktif menghubungi pihak-pihak yang berhak yang 
tidak dapat menghadiri konsultasi musyawarah untuk bernegosiasi dengan mereka 
mengenai tingkat ganti kerugian. Jika ada ketidaksepakatan, Panitia Pengadaan Tanah 
PLN melakukan pembahasan ulang sampai kesepakatan tercapai. 
 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 
 

Tidak ada keluhan yang diajukan ke pengadilan oleh pihak yang berhak 
 

6 Pembayaran Ganti Kerugian 
dan Penitipan ganti kerugian  
ke Pengadilan (jika ada) 

Pembayaran ganti kerugian untuk gardu induk dan tapak menara diberikan secara tunai 
sesuai permintaan oleh pihak yang berhak. Beberapa menara belum diberikan ganti 
kerugian karena masih ada ketidaksepakatan tentang ganti kerugian. Panitia Pengadaan 
Tanah PLN LAT akan melanjutkan musyawarah. Kompensasi atas tanam tumbuh 
dibayarkan berdasarkan penilaian dari appraiser. 
 

7 Perhatian terhadap 
kelompok-kelompok rentan 
dan program pemulihan 
mata pencaharian 

Panitia Pengadaan tanah PLN mempertimbangkan budaya dan struktur organisasi 
masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah. Pemuka adat ikut serta dalam konsultasi 
dan identifikasi pihak-pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Izin dari masyarakat 
adat harus diperoleh untuk semua kegiatan pengadaan tanah dan konstruksi. Upacara 
adat harus dilakukan sebelum konstruksi dimulai dan coordinator akan berkoordinasi 
secara erat dengan pemuka-pemuka adat mengenai hal ini. Seperti yang dikemukakan di 
atas, kelompok rentan dan kelompok yang terkena dampak yang parah akan diberikan 
Rencana Pemulihan Mata Pencaharian yang sesuai dengan budaya yang mungkin 
diberikan dalam bentuk pembagian benih tanaman tahunan kepada rumah tangga terkena 
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dampak,  dan pengembangan kapasitas untuk pertanian serta memberi peluang pekerjaan 
terkait proyek untuk memastikan bahwa setidaknya mereka standar hidup tidak akan lebih 
buruk karena hilangnya aset dan mata pencaharian mereka akibat proyek.   
 

8 Perhatian pada Gender Strategi gender dimasukkan dalam RCCDP. Banyak perempuan berpartisipasi dalam 
konsultasi dan pertemuan untuk pembayaran ganti kerugian 

9 Pemantauan kemajuan 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan Dampaknya 

Pemantauan internal dan eksternal diperlukan oleh proyek karena proyek ini dibiayai oleh 
ADB. Namun, pemantauan internal mengalami penundaan karena spesialis upaya 
perlindungan sosial dari konsultan implementasi proyek masih baru dan membutuhkan 
waktu bagi konsultan untuk menyiapkan laporan pemantauan. 
 

C.4 Submission of the Result Stage and Monitoring 

1 Serah terima lahan yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 

Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah PLN telah menyerahkan lahan yang dibebaskan 
untuk pembangunan proyek. Serah terima lahan yang dibebaskan dilakukan ketika 
pembayaran ganti kerugian telah diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak / 
pihak yang berhak. Namun, pembaruan kepemilikan lahan atau sertifikat belum dilakukan. 
Seperti yang biasa dilakukan, PLN akan melakukan pengurusan sertifikasi tanah setelah 
semua transaksi tanah untuk basis menara telah selesai. 
 

D Kinerja   

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah (sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Kualitas Pemukiman Kembali dan Dokumen Perencanaan Masyarakat Adat (RCCDP) 
bagus dan memenuhi persyaratan ADB. Rencana Pengadaan tanah untuk penetapan 
lokasi proyek memiliki informasi yang cukup untuk memenuhi syarat. Seperti yang telah 
disebutkan, Rencana Pengadaan Tanah menggunakan informasi terpilih dari RCCP, 
seperti IOL, rencana konsultasi dan jadwal proyek. Namun pengungkapan untuk LRP 
hanya dijelaskan secara jelas dalam RCCP sementara sangat terbatas dalam Rencana 
Pengadaan Tanah. Identifikasi dan inventarisasi pihak yang berhak dan objek pengadaan 
tanah (IOL) untuk RoW saluran transmisi dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah PLA. 
Hasilnya sangat komprehensif dan mencerminkan kerugian yang nyata.  
 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 
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1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

Pemantauan eksternal belum dilakukan, sehingga dampak pengadaan tanah dan 
pemukiman kembali tidak secara sukarela terhadap standar hidup dari pihak-pihak yang 
berhak belum diketahui. 
 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berhak hanya sedikit. Keluhan tersebut 
didokumentasikan dengan baik dan ditanggapi oleh Panitia Pengadaan Tanah PLN. 
Sebagian besar terkait dengan nilai ganti kerugian pada pohon yang tidak terdaftar dalam 
standar pemerintah. Namun hal tersebut diselesaikan dengan menggunakan referensi 
pohon-pohon dari kecamatan lain. 
 

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 

Pengadaan tanah untuk menara dan gardu induk dilakukan tepat waktu, namun 
pembayaran ganti kerugian untuk ROW mungkin mengalami penundaan dan akan 
memakan waktu untuk mengukur lahan yang akan dibatasi penggunaannya. 

 

 
 



 

 

Sudi Kasus 10  
 

Nama proyek:  
 
 
Lokasi : 
 
 
Jenis proyek: 
 
Instansi Pelaksana:  

Proyek Penguatan Jaringan Listrik INO: Saluran Transmisi SUTET 275 kV, 
Bengkayang-Jagoibabang 

Lumar, Ledo, Sanggau ledo, Seluas dan Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang 
(Provinsi Kalimantan Barat) 

 

Saluran Transmisi dan Gardu Induk 
 
PLN (UIP Kalimantan Barat) 
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A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek (i) meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui transmisi listrik lintas batas 275 kV TL 
Bengkayang-Malaysia, dan Indonesia; (ii) meningkatkan rasio elektrifikasi Kalimantan 
Barat. 
 

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 
 

Proyek ini terdiri dari perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengujian, dan komisi kerja. 
Saluran Transmisi 150 kV dari gardu induk Bengkayang baru ke gardu induk Ngabang 
150/20 kV (93,3 km), dan ke gardu yang ada di Tayan (46,6 km). 
Gardu induk 150/20 di Ngabang dan perluasan gardu di Tayan. 
 

3 Keselarasan dengan 
rencana Tata Ruang 
Daerah, Rencana 
Pembangunan jangka 
menengah, Rencana 
Strategis, dan Rencana 
kerja PLN 
 

Proyek ini selaras dengan perencanaan tata ruang regional, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah, Perencanaan Strategis, dan Rencana Kerja PLN, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah, Perencanaan Strategis dan Rencana Kerja PLN. Untuk 
memastikan bahwa proyek ini sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah, UIP 
Kalimantan Barat mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi 
terkait. 
 

C Pengaturan kelembagaan 
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1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

 Proyek ini dikelola oleh PT PLN (Persero) UIP Kalimantan Barat .   
  
  

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia 
dalam penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

Panitia UIP di Pontianak juga didukung oleh staf upaya perlindungan sosial dan pengelola 
UPK 5 di Bengkayang. Karena proyek ini adalah pinjaman dari ADB, sebuah kantor 
konsultan pelaksana proyek (PIC) di Bangkayang mendukung PLN dalam menangani isu-
isu Safeguard proyek. 
 
Pengembangan kapasitas / pelatihan dilakukan dari Januari hingga Juni tahun 2016 
termasuk peningkatan kapasitas dan kesadaran kepada empat kontraktor mengenai 
kebijakan ganti kerugian proyek, identifikasi masalah sosial, strategi mitigasi, serta orientasi 
umum pada kearifan lokal dan lembaga adat yang relevan dengan pelaksanaan proyek. 
 

3 Sumber Daya Keuangan: 
Ketersediaan dan Anggaran 
yang Cukup 

Anggaran Upaya perlindungan pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara 
sukarela merupakan bagian dari anggaran proyek. Anggaran dikelola oleh UIP Kalimantan 
Barat. Tidak ada informasi detail yang tersedia mengenai total anggaran upaya 
perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela, hanya total anggaran ganti 
kerugian yang dibuat pada tahun 2011 untuk 87 menara yang tersisa, yaitu Rp. 
3.310.768.925 (atau sekitar 400.000 USD) sebagaimana dilaporkan dalam laporan 
pemantauan eksternal. 
 

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 
Kelengkapan dan kualitas 
 

Syudi kelayakan untuk pengadaan tanah termasuk studi kelayakan tentang lokasi proyek,  
penilaian dampak lingkungan awal, dan identifikasi tentang pihak yang berhak, aset yang 
berpotensi terkena dampak, dan kemungkinan risiko sosial. Konsultasi awal untuk 
merencanakan rute saluran transmisi serta untuk mendapatkan izin dari pemilik lahan yang 
terkena dampak juga dilakukan oleh Panitia yang mempersiapkan kelayakan proyek dan 
rencana pengadaan tanah/ pemukiman kembali tidak secara sukarela dan Masyarakat Adat 
(LAP / RCCP) untuk menghasilkan dokumen Rencana Pengadaan Tanah dan Rencana 
pemukiman Kembali dan Msayarakat Adat (LAP dan RCCP).  
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2 Persiapan dokumen 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek  
 

Adapun untuk saluran transmisi tegangan tinggi 275 kV Bengkayang - Jagoibabang 
seluruhnya mencakup 201 menara yang terdiri dari total 39 tower sudut dan 162 menara 
biasa atau menara lurus. Tanah yang diperlukan untuk tapak menara adalah 201 bidang 
seluas 163.650 m2 (62.400 m2 untuk 39 menara sudut dan101.250 m2 untuk162 menara 
lurus). 

C.2 Preparation Stage 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 

PLN telah melakukan tindakan lebih lanjut dengan membentuk Panitia internal pengadaan 
tanah di bawah UPK 5 (sebagai Pelaksana Panitia Konstruksi Unit) di Bengkayang. Komite 
ini bertanggung jawab untuk pengadaan tanah untuk Tapak Menara dan RoW saluran 
transmisi. UPK 5, membentuk Panitia yang terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, BPN 
dan pemerintah kelurahan untuk berkoordinasi selama proses pengadaan tanah. 
 

2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Pemberitahuan tentang rencana pembangunan, yang mencerminkan dampak dan lokasi 
proyek disiapkan oleh Panitia Persiapan Pengadaan Tanah yang dibentuk di pemerintah 
provinsi dan melibatkan perwakilan Pemerintah Kabupaten dan kecamatan.  

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 

Panitia Pengadaan Tanah PLN (UIP dan UPP) di bawah sub Divisi UIP secara proaktif 
mendukung Panitia persiapan pengadaan tanah dalam verifikasi dan identifikasi yang 
dilakukan oleh Panitia persiapan pengadaan tanah. General Manager UIP adalah anggota 
Panitia persiapan pengadaan tanah. GM didukung oleh staf yang diperbantukan.  
 
Kegiatan utama Panitia adalah melakukan sosialisasi, pengukuran, konsultasi, dan 
penawaran serta negosiasi ganti kerugian lahan untuk tapak menara dan tanaman dan 
tanaman tahunan dalam ROW, untuk mencapai kesepakatan dengan warga yang terkena 
dampak/ pihak yang berhak yang diidentifikasi dalam kerangka proyek ini. 
 

4 Konsultasi publik dengan 
pihak-pihak yang berhak dan 
komunitas yang terkena 
dampak (90 hari) 

Pertemuan sosialisasi dan konsultasi pertama kali diladakan untuk menginformasikan 
warga setempat yang terkena dampak dari rencana Proyek, termasuk manfaat proyek, 
potensi risiko dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari proyek. Kebijakan ganti 
kerugian proyek dan gambaran umum prosedur pengadaan tanah dibagikan kepada 
peserta dari sosialisasi pertama. Semua pemangku kepentingan yang terlibat diundang, 
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terutama Muspika, rumah tangga yang terkena dampak, para pejabat desa dan perwakilan 
masyarakat (tokoh masyarakat). 
 
Sosialisasi, konsultasi, dan musyawarah kedua diadakan di kantor kecamatan masing-
masing untuk memudahkan orang yang terkena bencana untuk hadir. Orang-orang yang 
terkena dampak mendiskusikan penentuan nilai ganti kerugian untuk mencapai 
kesepakatan antara orang-orang yang terkena dampak dan PLN. PLN juga membagikan 
selebaran. 
 

5 Penetapan dan 
pengumuman lokasi proyek 
Determination (Penetapan 
Lokasi) 
(14 hari) 

Penetapan lokasi proyek diterbitkan oleh masing-masing pemerintah setempat sesuai 
dengan rekomendasi berikut: 

• Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat No. 671/1167 / DPE-C3 tanggal 29 April 
2009 tentang Pengembangan Sarana Ketenagalistrikan di Kalimantan Barat. 

• Keputusan Bupati Bengkayang No. 546 / BPMPPT / 2013. Tentang Penetapan 
Lokasi Untuk Menara Substitusi (GI) Tanah 275 Kv di Bengkayang, 275 Kv 
Bengkayang-Jagoibabang SUTET dan SUTT 150 Kv Singkawang-Bengkayang. 

• Keputusan Bupati Bengkayang No. 286 / SETDA / 2013 tentang penentuan harga 
dasar untuk ganti kerugian tanaman yang terkena dampak di Kecamatan 
Bengkayang, 2013.  
 

6 Penanganan keluhan 
tentang penetapan lokasi 
(oleh gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari 
  

Tidak ada keluhan yang diajukan terhadap penetapan lokasi 
 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Tanah, pabrik, bangunan dan semua aset yang secara legal diakui oleh hukum telah 
diidentifikasi oleh PLN. Pembelian lahan / bangunan, ganti kerugian atas tumbuhan -
tanaman di dalam ROW saluran transmisi telah dilakukan dengan mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan pertemuan-pertemuan. 
Inventarisasi dan identifikasi yang terperinci atas pihak-pihak yang berhak dan obyek 
pengadaan tanah telah dilakukan. 
 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil pengkajian 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi 
dari pihak yang berhak 
 

PLN juga melakukan konsultasi dan pertemuan pengungkapan publik sebagaimana 
dijelaskan dalam RCCDP, khususnya: 

• PLN telah melakukan sosialisasi, musyawarah dan konsultasi terkait proyek SUTET 
275 kV. 

• PLN juga telah mendistribusikan selebaran yang mencakup rencana proyek SUTET, 
mekanisme keluhan, dan alamat UPK PLN di Bengkayang di semua wilayah yang 
terkena dampak. 

• PLN telah melakukan konsultasi dengan penduduk desa setempat dan kepala desa 
/ kecamatan / masyarakat dan memperkenalkan metode yang digunakan untuk 
mengidentifikasi aset yang terkena dampak, penilaian dan ganti kerugian aset yang 
terkena dampak, dan pembayaran ganti rugi aset yang terkena dampak. 

 
3 Penilaian ganti kerugian oleh 

penilai independen (30 hari 
Nilai ganti kerugian untuk proyek yang berdampak pada pohon / tumbuhan dan tanaman 
pangan yang mengacu pada Keputusan Bupati Bengkayang dan dibahas dengan semua 
pihak, terutama orang-orang yang terkena dampak. Musyawarah ini bertujuan untuk 
menetapkan nilai sesuai dengan prinsip penggantian biaya yang diharapkan oleh semua 
pihak. Keputusan Bupati Bengkayang yang telah menjadi acuan PLN telah memenuhi 
prinsip penggantian biaya, hal ini tercermin dari perbedaan nilai ganti kerugian masing-
masing jenis tanaman dan perbedaan nilai ganti kerugian atas tipe tanaman (kecil, besar, 
produktif) yang akan ditebang oleh PLN. Referensi nilai ganti kerugian tanaman ditentukan 
oleh Bupati Bengkayang. Yang dirilis diperbarui setiap tahun. Jika batang pohon / tanaman 
yang terkena tidak ada dalam daftar, referensi dari kabupaten terdekat  harus digunakan. 
  

4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 

Selama musyawarah, PLN menginformasikan kepada warga yang terkena dampak dan 
pemangku kepentingan proyek tentang Keputusan Bupati Bengkayang tahun 2013 tentang 
penentuan nilai pasar tanaman dan penghitungan ganti ruginya menurut spesies, usia 
(ukuran) tanaman yang tumbuh. Orang-orang yang terkena dampak meminta nilai yang 
lebih besar; namun, sebagai hasil diskusi dan penjelasan rinci, masyarakat akhirnya setuju 
untuk menerima tarif / jumlah ganti kerugiani yang ditawarkan. Nilai ganti kerugian untuk 
tanah yang akan dibeli yang digunakan untuk gardu induk dan menara ditentukan sesuai 
dengan prinsip biaya penggantian. 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 

 Semua keluhan yang diajukan telah diselesaikan di tingkat Panitia Pengadaan Tanah. 
Oleh karena itu, tidak ada keluhan yang diajukan kepada Pengadilan. 
 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil pengkajian 

gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

6 Pembayaran ganti kerugian 
dan penitipan ganti kerugian 
pada pengadilan (jika ada) 
 

Pelaksanaan pembayaran kompensasi telah dilakukan sesuai dengan jadwal yang 
direncanakan, proses pembayaran dilakukan melalui transfer bank; Penduduk yang 
terkena dampak dibantu oleh PLN untuk membuka rekening bank pribadi dan setelah 
warga yang terkena dampak memiliki buku rekening pribadi, PLN mentransfer pembayaran 
ganti kerugian sehingga orang yang terkena dampak dapat segera memeriksa dan 
mengkonfirmasi penerimaan jumlah ganti kerugian penuh sebagaimana disepakati dan 
dicatat dalam surat-surat resmi. Proses pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh 
PLN secara transparan, damai dan tepat waktu. 
 
Kompensasi asset di bawah ROW diberikan pada tanam tumbuh, namun belum mencakup 
kompensasi pembatasan penggunaan lahan sebesar 15% dari nilai tanah untuk tower. 
Pembayaran tambahan untuk menyelesaikan kesenjangan pembayaran untuk pembatasan 
penggunaan lahan di ROW mengalami keterlambatan.  
 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan 

Menurut RCCDP kelompok rentan adalah, sekelompok orang tertentu yang mungkin 
menderita secara tidak proporsional atau menghadapi risiko menjadi lebih terpinggirkan 
akibat proyek:  
a. rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan 
b. kepala keluarga penyandang cacat 
c. rumah tangga yang berada di bawah indikator kemiskinan yang berlaku umum 
d. kepala rumah tangga yang sudah berumur.  
 

 Kepemilikan  tanah warga terkena dampak umumnya luas, sehingga dampak kehilangan 
tanah tidak signifikan.  Program perbaikan pendapatan dan matapencaharian pada 
kelompok rentan sudah dilaksanakan, meskipun mengalami keterlambatan.  ih  .  Ada 11 
desa dan 16 warga yang termasuk dalam kategori kelompok terkena dampak yang 
rentan.  
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8 Perhatian terhadap Gender Dampak proyek pembangunan SUTET 275 kV akan berdampak pada kaum perempuan 
dan laki-laki. Namun, perempuan mungkin adalah kelompok yang terkena dampak proyek 
ini yang paling rentan, karena perempuanlah yang bekerja pada lahan produktif mulai dari 
penanaman hingga masa panen. PLN sejak awal telah memperhatikan hal ini. Konsultasi 
dan musyawarah dilakukan untuk perempuan untuk mencari tahu bagaimana pendapat 
mereka berkaitan dengan pembangunan SUTET 275 kV. 
 
RCCDP telah sepenuhnya dilaksanakan oleh PLN. Perempuan - yang memegang hak 
kepemilikan atas lahan yang terkena dampak - tetap terdaftar sebagai pemilik tanah dalam 
dokumen yang diperbarui, untuk mempertahankan hak kepemilikan mereka atas tanah 
tersebut jika proyek pembangunan gardu induk dan Menara perlu mendapatkan lahan 
tanah mereka. Dalam hal konsultasi, PLN secara langsung mengundang perempuan yang 
termasuk dalam penduduk yang terkena dampak, kePanitiabang mengundang suami 
mereka. 100% wanita yang terkena proyek SUTET 275 kV menerima undangan untuk 
konsultasi dan musyawarah tentang kemungkinan dampak proyek. 
 

9 Pemantauan kemajuan dan 
dampak Rencana 
pengadaan Tanah 

Hasil Pemantauan Sosial dan Penilaian warga terkena dampal pada tahap pasca-ganti 
kerugian menegaskan bahwa kondisi sosio-ekonomi warga terkena dampak, yang 
melepaskan lahan mereka untuk pembangunan gardu induk dan tapak menara, telah makin 
baik. Secara umum penduduk di dalam wilayah dampak proyek dan warga terkena dampak 
memiliki setidaknya 2 hektar lahan. 

Oleh karena itu proporsi lahan produktif yang dibebaskan untuk keperluan proyek (gardu 
induk dan tapak menara) agak kecil dibandingkan dengan total luas bidang tanah yang 
dimiliki warga yang terkena dampak tersebut. 
 

C.4 Tahap penyerahan Hasil dan Pemantauan  

1 Serah terima lahan yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 

Dilaksanakan sesuai rencana sebelum dimulainya konstruksi 
 

D Kinerja   

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah (sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil pengkajian 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

 Kualitas LARP and LAP bagus.   

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

Hasil kompensasi yang diperoleh oleh orang-orang yang terkena dampak justru menambah 
kemampuan keuangan orang-orang yang terkena dampak untuk membeli bibit baru serta 
modal kerja untuk mengolah lahan di luar daerah yang terkena dampak proyek. Misalnya, 
Bapak Nandang Bathin di desa Gua - Kecamatan Ledo, dan Bapak Antoni di desa Jagoi - 
kecamatan Jagoibabang, menggunakan uang ganti kerugian untuk membiayai 
pengembangan lahan. 
 
Sekitar 40% dari orang-orang menyatakan penghasilan mereka menurun. Ditemukan 
bahwa berkurangnya pendapatan disebabkan karena kurangnya akses ke tanaman 
pangan di ladang-ladang baru mereka, yang mereka tanam di luar RoW dengan modal 
kerja yang berasal dari menyisihkan sejumlah kecil uang ganti kerugian yang diterima. Hasil 
pemantauan dan penilaian juga menunjukkan bahwa penurunan pendapatan ini tidak 
memiliki dampak signifikan pada owarga terkena dampak tersebut, karena indikator 
menegaskan bahwa warga terkena dampak tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan 
hidup mereka. 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Sebagaimana dinyatakan dalam RCCDP 2013 yang telah dimutakhirkan pada tahun 2015, 
PLN akan menetapkan mekanisme penanganan Keluhan sesuai dengan Keputusan 
Presiden No. 65/2006, Art. 17 dan 18, Peraturan No. 1/1994, Art. 18 dan 22, dan Keputusan 
Menteri Agraria / Badan Pertanahan Nasional no. 3/2007. Dimana PLN memiliki tanggung 
jawab untuk mengatur Pengaduan Keluhan proyek dimulai dari tahap persiapan, melalui 
tahap implementasi dan pasca implementasi. 

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 

Pengadaan tanah dan Ganti Rugi untuk kebutuhan Gardu Induk dan Menara untuk TL dari 
SUTET 275 kV telah sepenuhnya dicapai pada tahun 2015. 

 

 



 

 

Studi Kasus 11  

 
Nama Proyek:  
 
Lokasi : 
 
 
Jenis proyek: 
 
Instansi pelaksana:  

Proyek Penguatan Jaringan Listrik Kalimantan Barat 150 Kv 
 
Proyek ini terletak di bagian IndonesiaPulau Kalimantan yaitu di Kalimantan Barat di tiga 
kabupaten Bengkayang, Landak dan Sanggau 
 
Transmisi dan gardu induk 
 
PLN 
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A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek  

2 Komponen dan Wilayah 
proyek 

Saluran Transmisi 150 kV dari gardu induk Bengkayang ke gardu induk Ngabang 150/20 
kV baru (93,3 km), dan dari sana ke gardu Tayan yang ada (46,6 km)  

3 Keselarasan dengan 
rencana Tata Ruang 
Daerah, Rencana 
Pembangunan jangka 
menengah, Rencana 
Strategis, dan Rencana 
kerja PLN 
 

Proyek ini selaras dengan perencanaan tata ruang regional, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah, Perencanaan Strategis, dan Rencana Kerja PLN. Untuk memastikan 
bahwa proyek ini sejalan dengan perencanaan tata ruang regional, UIP PLN telah beberapa 
kali melakukan rapat koordinasi dengan Pemda di mana proyek-proyek berada..  
 

C Pengaturan kelembagaan 

1 Struktur kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

 Pelaksanaan proyek ini dikelola oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan X (UIP 
X) yang terletak di kantor PLN di Balikpapan dengan Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan 
Kalimantan 5 (UPK KAL 5) - kantor lokasi PLN di Bengkayang. 
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2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia 
dalam penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

Panitia UIP team Balik Papan juga didukung oleh staff upaya perlindungan sosial dan 
manager UPK di Bengkayang. 
 
Pakar Sosial dari Konsultan Pelaksana Proyek (PIC) bekerja sama dengan UPK 5 PLN dan 
kontraktor untuk memperkuat proses implementasi proyek dan menyelesaikan masalah 
sosial yang disebabkan oleh pekerjaan konstruksi. Bersama dengan Panitia pengadaan 
tanah internal UPK 5 PLN di Bengkayang, PIC memberikan: (i) bantuan khusus untuk 
memandu pelaksanaan proyek mengenai matriks keberhakan dan kelayakan dalam 
prinsip-prinsip ganti kerugian dan pemukiman kembali sebagaimana tercantum dalam 
RCCDP dan RCCP: (ii) Bantuan lapangan untuk mengatasi masalah sosial muncul 
termasuk masalah yang dihadapi oleh kontraktor.  
 
Pengembangan kapasitas / pelatihan dilakukan dari Januari hingga Juni tahun 2016 
termasuk peningkatan kapasitas dan peningkatan kesadaran kepada empat kontraktor 
mengenai kebijakan ganti kerugian proyek, identifikasi masalah sosial, strategi mitigasi, 
serta orientasi umum tentang kearifan lokal dan lembaga adat yang relevan dengan 
pelaksanaan proyek. 
 

3 Sumber Daya Keuangan: 
Ketersediaan dan Anggaran 
yang Cukup  
 

Sumber daya PLN sendiri. 
Anggaran pengadaan tanah dan upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara 
sukarela merupakan bagian dari anggaran proyek. Anggaran dikelola oleh UIP Kalimantan. 
Anggaran tersedia dan tidak ada kendala anggaran. 
  

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 
Kelengkapan dan kualitas 
 

Studi kelayakan dilakukan sesuai dengan standar ADB, bersifat komprehensif dan kualitas 
dokumen yang dipersiapkan bagus dibandingkan ddengan proyek yang didanai oleh PLN 
sendiri 
 
Studi kelayakan mempergunakan peraturan sebelum berlakunya UU No. 2/2012 karena 
persiapannya dilakukan sebelum UU tersebut berlaku. 
Studi kelayakan telah diserahkan kepada yang berwenang sesuai peraturan (sebelum 
undang-undang pertanahan No 2/2012), dan penentuan lokasi telah disetujui. Karena 
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pelaksanaan proyek ini berlanjut setelah tahun 2012, maka tugas yang tersisa telah 
dilakukan sesuai undang-undang No. 2/2012. 
 

2 Persiapan dokumen 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek  

Jumlah keseluruhan Menara saluran transmisi 150 kV Bengkayang-Ngabang-Tayang 
adalah 393 pada saat itu. Gardu induk Tayan adalah perluasan dari gardu induk yang ada 
dan tidak membutuhkan pengadaan tanah karena lahannya adalah milik PLN.  

C.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 

Untuk gardu induk, Panitia Sembilan dibentuk sebagai persiapan awal proyek karena 
proyek direncanakan sebelum menggunakan UU No. 2/2012, dan kemudian Panitia 
persiapan dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Barat. 
 

2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Pemberitahuan tentang rencana pembangunan, dampak dan lokasi dilakukan oleh Panitia 
Persiapan Pengadaan Tanah di pemerintah provinsi yang mengikutsertakan pemerintah 
kabupaten dan pemerintah tingkat kecamatan.  
 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 

Di bulan Maret tahun 2014 PLN memutakhirkan Rencana Pemukiman kembali dan 
Msayarakat Adat  (RCCP) untuk proyek saluran transmisi 150 kV Bengkayang – Ngabang 
- Tayang yang meliputi saluran transmisi 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan dan 
gardu induk 150/20 kV Ngabang. Jumlah keselurahan menara saluran transmisi 150 kV 
Bengkayang-Ngabang-Tayang ketika itu adalah 393 menara.  Dalam kegiatan pekerjaan 
sipil untuk pembangunan rute saluran transmisi 150 kV dari Bengkayang ke Tayan melalui 
Ngabang, pengubahan rute dan penambahan menara telah diusulkan oleh kontraktor KEC. 
Panitia Konsultan Pelaksanaan Proyek telah meninjau ulang pengubahan rute yang 
mengakibatkan peningkatan jumlah menara dari 393 menjadi 408. Segera setelah lokasi 
disetujui, penilaian pengadaan tanah ad-hoc dilakukan untuk menara tambahan untuk 
mematuhi persyaratan kebijakan pemukiman kembali tidak secara sukarela ADB 
 

4 Konsultasi publik dengan 
pihak-pihak yang berhak dan 
komunitas yang terkena 
dampak (90 hari) 

Pakar Sosial membantu PLN untuk melakukan serangkaian konsultasi ad-hoc di lapangan. 
(i) Pertemuan konsultasi pertama adalah tentang pengungkapan informasi proyek dengan 
masyarakat yang terkena dampak secara umum, rumah tangga terkena dampak, pejabat 
dan tokoh masyarakat untuk menginformasikan tentang manfaat dan kerugian proyek: (ii) 
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Konsultasi kedua lebih dalam dan membicarakan tentang kebutuhan orang yang terkena 
dampak / pemilik tanah, disaksikan oleh pejabat pemerintah, polisi dan pejabat militer. 
Sosialisasi menggambarkan inventarisasi kerugian dan bagaimana pengurusannya, 
perincian kebijakan ganti kerugian untuk lahan, tumbuhan / tanaman pangan dan aset lain 
yang terkena dampak. Masyarakat juga diberitahu tentang adanya Panitia Pengadaan 
Tanah internal di UPK 5 dan prosedur pengaduan terkait dengan inventarisasi kerugian dan 
ganti kerugian yang harus dibayarkan. 
 

5 Penetapan dan 
penguumuman lokasi proyek 
(Penetapan Lokasi) 
(14 hari) 

Hanya untuk gardu induk  

6 Penanganan keluhan 
tentang penetapan lokasi 
(oleh gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari  

Sengketa antara anggota sebuah keluarga muncul di menara bagian saluran transmisi 34 
dari 150 kV Bengkayang - Ngabang mengenai harga untuk tanah. Pendekatan intensif yang 
dilakukan oleh kepala desa dan kepala kecamatan Teriak untuk menyelesaikan masalah 
perselisihan dan menghasilkan kesepakatan di antara anggota keluarga. Masalah lain 
muncul di menara 46 karena pemilik tanah meminta harga tinggi untuk tanahnya. UPK 5 
PLN bernegosiasi dengan pemilik lahan dan difasilitasi oleh MUSPIKA. PLN membayar 
kompensasi yang disepakati untuk tanah menara 34 dan 46 pada pertengahan Maret 2016. 
Camat Teriak meminta pemilik tanah menara 34 dan 46 untuk mendukung pekerjaan 
konstruksi dan menghindari obstruksi. 
 
Salah satu orang yang diwawancarai memiliki lebih dari 5 hektar lahan yang ditanami 
pohon-pohon karet dan kelapa sawit. Orang tersebut ikut serta dalam semua tahap 
pengadaan tanah seperti sosialisasi, negosiasi, inventaris, dan pembayaran. Meskipun dia 
tidak puas dengan jumlah ganti kerugian yang diterimanya dia menerima nilainya karena 
pemilik tanah lainnya tidak mengeluh dan setuju dengan harga yang ditawarkan. ganti 
kerugian dibayar dengan uang tunai.  
 
Semua warga terkena dampak mendukung proyek dan tidak ada keluhan yang muncul di 
Desa Tebedak. Namun, masyarakat berharap untuk terhubung dengan sistem pasokan 
PLN karena saluran transmisi akan melewati desa mereka. Dampak dari pengadaan tanah 
tidak secara signifikan mempengaruhi pendapatan mereka. 
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C.3 Implementation Stage 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Inventarisasi dan identifikasi rinci tentang pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah 
telah dilakukan. 
 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi 
dari pihak yang berhak 
 

Inventarisasi pohon-pohon/ tanaman di koridor RoW rute 150 kV Bengkayang – Ngabang 
– Tayan mengakibatkan dampak pada lima desa yaitu, Bange, Sango, Guwa, Sahan dan 
Mayak sejak February tahun 2016. Inventarisasi dilaksanakan oleh 10 petugas dari PLN 
Balikpapan di bulan Februari-Maret tahun 2016. Sejak April 2016, inventarisasi dilakukan 
oleh Reka Daya Konsultan (Rekonsul), sebuah konsultan yang dipekerjakan oleh PLN 
untuk membantu Panitia Pengadaan Tanah dalam proses inventarisasi. 
Inventarisasi kepemilikan pohon-pohon / tanaman di dalam ROW telah diselesaikan dari 
menara 27 sampai 95 dan menara 169sampai 194 bagian Bengkayang – Ngabang. 
Menjelang Akhir tahun 2016, inventarisasi koridor  ROW masih berlanjut.  Penilaian lahan 
dari menara 27 sampai 38 dan 172 sampai 190 telah diselesaikan oleh PLN dan diharapkan 
bahwa dua buah bagian ROW saluran transmisi  150 kV Bengkayang – Ngabang tersebut 
telah dikosongkan di akhir juli tahun 2016.  
Koridor ROW tersebut harus sudah dibebaskan secepat mungkin karena kontraktor telah 
siap untuk melakukan penarikan kabel. Menjelang akhir tahun 2016, kontraktor telah 
selesai mendirikan menara di 98% lahan yang telah dibebaskan.  Pada bagian 1. 
Pembayaran ganti kerugian untuk penggunaan ROW belum dimulai dan karenanya lahan 
tidak tersedia untuk penarikan kabel. Menurut jadwal pelaksanaan RCCP, pembayaran 
ganti kerugian untuk ROW dijadwalkan akan selesai pada Maret 2015. 
 
Semua informasi telah diungkapkan. 
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3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari 

Pakar Sosial dari Konsultan Pelaksanaan Proyek memberikan analisis sistematis tentang 
jenis lahan pertanian yang paling sering terkena dampak yang ditanam dengan karet dan 
pohon kelapa sawit untuk menunjukkan bahwa pembayaran ganti kerugian yang dilakukan 
oleh PLN atas aset yang terkena dampak Proyek jaringan listrik Kalimantan Barat berada 
di atas nilai pasar dan memenuhi prinsip nilai penggantian. Hal ini menunjukkan bahwa 
pembayaran yang dilakukan oleh PLN jauh di atas harga pasar atas aset yang terkena 
dampak dan juga termasuk pemulihan biaya. 
 
Proses ganti kerugian untuk tanaman dalam koridor ROW, yaitu: 
1. Inventarisasi pohon / tanaman yang terkena dampak 
2. Proses administrasi hasil inventarisasi dan ditandatangani oleh pemilik 
3. Musyawarah terkait dengan semua masalah ROW yang disajikan kepada semua 
pemangku kepentingan 
4. Sosialisasi sistem pembayaran 
5. Pembayaran nilai ganti kerugian melalui Transfer Bank 
6. Mengosongkan ROW yang dibebaskan. 
 

4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 
 

Musyawarah tentang ganti kerugian untuk wilayah ini telah dilakukan. Semua perwakilan 
dari pihak yang berhak telah diundang. 
 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

Tidak ada keluhan yang dibawa ke pengadilan. Keluhan yang diajukan oleh pihak yang 
berhak telah diselesaikan di tingkat Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah. 
Pada waktu konstruksi menegakan menara, kontarktor untuk bagian saluran transmisi 150 
kV Bangkayang – Ngabang tetap menemui masalah-masalah sosial yang menghambat 
konstruksi. Warga meminta kontraktor untuk membayar ganti kerugian atas jalan akses ke 
menara 9 dan 10. Masyarakat juga mengklaim bahwa wilayah kerja di menara 7 berada di 
luar lahan yang dibebaskan oleh PLN. Setelah koordinasi yang intensif dan negosiasi 
dengan pemilik lahan serta kepala desa kemudian kontraktor setuju untuk memberi ganti 
kerugian atas lahan dan jalan akses. 
 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengakjian 

6 Pembayaran Ganti Kerugian 
dan Penitipan ganti Kerugian 
di Pengadilan (jika ada) 
C 

Pembayaran ganti kerugian direncanakan mulai Desember 2017. Ganti rugi diberikan pada 
tanah untuk pembangunan gardu dan tower. Pembayaran kompensasi juga diberikan untuk 
asset  dan pembatasan penggunaan lahan di bawah ROW. 
 
Ganti kerugian atas kehilangan tanah dan aset non-tanah akan mengikuti prinsip biaya 
penggantian. Kemajuan pembayaran ganti kerugian dilakukan sebagaimana dijelaskan 
dalam perjanjian.  
 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan 

Daftar warga terkena dampak yang diidentifikasi di koridor ROW saluran transmisi 150 kV 
Ngabang – Tayan.  
Menurut data di daftar yang disebutkan atas, ada 50 rumah tangga yang diidentifikasi 
sebagai warga rentan. Pakar sosial konsultan pelaksanaan proyek mengunjungi beberapa 
warga yang rentan  di desa Tebedak untuk memutakhirkan data tentang kondisi saat ini 
dengan berkoordinasi dengan kepala desa. Konsultan mengadakan wawancara dengan 
tiga warga rentan yang terkena dampak pembangunan menara. 
 

8 Perhatian pada gender Perhatian pada gender dilakukan selama konsultasi, pembayaran hanti kerugian dan 
inventarisasi kerugian. Di Bali konsultasi memperPanitiabangkan hari-hari dimana 
perempuan harus berada di rumah untuk mempersiapkan upacara adat dan tidak dapat 
hadir dalam pertemuan. 
 

9 Pemantauan kemajuan 
rencana pengadaan tanah 
dan dampak 
 

Saluran transmisi 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan meliputi 280 menara untuk 
bagian Bengkayang – Ngabang dan  128 tapak menara untuk bagian  Ngabang – Tayan 
seperti yang dimutakhirkan oleh konsolidasi administrasi, yaitu total 408 menara. 
 
Proses pengadaan tanah untuk saluran transmisi 150 kV Bengkayang – Ngabang – Tayan 
telah mencapai 92% (376 lokasi menara) selesai dan 8% (32 lokasi menara) masih harus 
dibebaskan. Antara bulan Januari-Juni tahun 2016, PLN telah memmbebaskan 27 bidang 
tanah. 
Tidak dilaksanakan pemantauan dampak 
 

C.4 Tahap Penyerahan hasil dan Pemantauan  
 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengakjian 

1 Serah terima lahan yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 
 

Status Pengadaan Tanah Lokasi Menara saluran transmisi 150 kV Bengkayang - Ngabang 
- Tayan SALURAN TRANSMISI 150 kV BENGKAYANG - NGABANG - TAYAN  
Total lahan kehutanan 87 
Total atas tanah pribadi 321 
Jumlah total Menara 408 
Total Lokasi Menara yang dibebaskan 376 
Total lokasi yang belum dibebaskan 32 - semuanya berada di tanah pribadi untuk menara 
yang berbeda-beda. 
 

D Kinerja Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah (sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

 Kualitas LARP baik dan komprehensif 
 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

Tidak berlaku 
 
Tidak ada pembayaran ganti kerugian untuk warga yang terkena dampak. Namun, ganti 
kerugian dibayarkan menurut penilaian dari penilai independen dan menurut metode 
standar penilaian yang diterbitkan oleh MAPPI setara biaya penggantian. 
 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Kontraktor juga bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh 
pekerjaan konstruksi seperti jembatan yang rusak di jalan akses ke Desa Napal. Kontraktor 
menyediakan gorong-gorong dan material lain yang dibutuhkan dan masyarakat setempat 
memperbaiki jembatan. Masalah lain di Desa Napal (menara 146-149) menyangkut 
hubungan desa dengan sistem distribusi PLN. Untuk mendorong PLN untuk memasang 
listrik di desa, masyarakat pada awalnya tidak mengizinkan kontraktor untuk melanjutkan 
pembangunan menara sampai PLN memenuhi janji untuk memasang listik di desanya. 
Setelah tiang dan kabel dibangun, masyarakat mengizinkan kontraktor membangun empat 
menara. 

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 

Terjadi keterlambatan dalam proses pengadaan tanah 
 



 

 

 



 

 

Studi Kasus 12  
 

Nama Proyek:  

Lokasi : 

Jenis Proyek: 

Instasi Pelaksana:  

PLTU Lontar 3x315 MW 

Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten 

Dana dari Bank of China dan PLN memiliki anggaran sendiri 

Konsorsium Dongfang Electric Corporation & PT Dalle Energy 

USD. 588.789.989, - (termasuk PPN) + Rp. 2.079.145.339.700, - (termasuk. PPN) 

 

Dimulai pada 2006: 7 triliun (2006 - 2012). Beroperasi pada tahun 2014 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Untuk memasok listrik ke pulau Jawa, khususnya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. 
 
 

2 Komponen dan Wilayah 
proyek 

Untuk membangun kolom Baja, boiler steam drum, boiler, turbin, generator, coal yard, 
fasilitas umum, konveyor, transfer tower, jetty / darmaga, coal shelter 
 

3 Keselarasan dengan 
rencana Tata Ruang 
Daerah, Rencana 
Pembangunan jangka 
menengah, Rencana 
Strategis, dan Rencana 
kerja PLN 
 

Ya, Selaras 
 
Perda Kabupaten 
 
 
 
 
 

C Pengaturan Kelembagaan 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 
 

Selama presiapan konstruksi proyek PLN berkoordinasi dengan beberapa perusahaan 
konsultan (Dalli energy, JMK, rekadaya, dan Essensie Lavalin).  
 
UIP PLN bertanggung jawab atas pekerjaan sosial dan teknis. Divisi SHE PLN mengurus 
proses pengadaan tanah karena Divisi PPT baru didirikan pada tahun 2013. 
 

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia 
dalam penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

UIP bertanggung jawab atas persiapan lapangan dan pengadaan tanah. UIP memiliki dua 
orang staf (insinyur dengan latar belakang ilmu sosial), 3 orang staf dengan latar belakang 
hukum, 4 orang fasilitator masyarakat dan seorang staf operasional, tiga petugas 
komunikasi dan seorang pemimpin wilayah setempat. 
 
Kantor Pusat PLN (PPT) mendukung kegiatan-kegiatan yang kritis dan untuk pelatihan 
pengadaan tanah untuk petugas lapangan tentang langkah-langkah pengadaan tanah dan 
penyelesaian perselisihan. 
  

3 Financial Resources: 
Availability and Sufficient 
Budget 

Bank of China dan Bank Bukopin  
Sumber daya PLN sendiri  
 
US $ 560. 541.300 
 
Dana yang cukup dialokasikan untuk pelatihan staf lapangan, sosialisasi dan konsultasi 
dengan semua pemangku kepentingan termasuk untuk konsultasi informal dan formal 
dengan Orang yang Terkena Dampak 
 
Anggaran CSR juga digunakan untuk melatih masyarakat setempat / nelayan dan 
membangun masjid dan pusat kegiatan siswa (perpustakaan). Ini termasuk tempat bagi 
siswa untuk belajar tentang agama, diskusi tentang agama dan hal-hal terkait saat ini. 
 
Selama kunjungan, kami mengamati pelatihan yang berkelanjutan tentang rehabilitasi 
hutan bakau bagi masyarakat setempat bekerja sama dengan departemen perikanan 
 

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 
Kelengkapan dan kualitas 
 

Studi kelayakan telah dilakukan bekerja sama Kementerian Kehutanan (BPLH Banten), 
Badan Pertanahan Daerah untuk lahan Kehutanan yang dibebaskan oleh PLN.  
 
Studi kelayakan yang dilakukan untuk proyek bersigat komprehensif. Studi Kelayakan 
tentang pengadaan tanah mengikuti peraturan pemerintah dan berdasarkan standar 
pemerintah 
Semua informasi penting meliputi: Lokasi, dampak pada tanah/ empang ikan dan 
penghidupan masyarakat, konsultasi dan sosialisasi, izin lokasi. 
 
Lahan yang dibebaskan seluas 60 berupa empang ikan, sawah dan lahan kosong. Hanya 
ada 5 keluarga pemilik lahan tersebut. Tidak satupun rumah tinggal yang terkena dampak. 
20 hektar lahan hutan lindung dibebaskan melalui MoU dengan kementerian kehutanan 
dengan syarat bahwa PLN harus menanam kembali pohon-pohon di atas 40 hektar lahan 
yang berada di dekat situ dikalikan dengan jumlah tahun. Hal ini merupakan praktik yang 
dilakukan oleh kementerian kehutanan ketika sebuah instansi menggunakan wilayah htan 
lindung yang dapat dibebaskan untuk sebuah proyek, pemrakarsa proyek harus 
menemukan lahan di dekatnya dua kali luas lahan yang dibebaskan. 
 
Studi kelayakan tidak cukup komprehensif menurut standar ADB tentang rencana 
pemukiman kembali. Stuid kelayakan tersebut tidak mencakupkan analisis  dan identifikasi 
warga yang rentan dan gender.  
 
Lahan yang dibebaskan adalah empang ikan, sawah dan dimiliki oleh 5-6 keluarga. 
Pekerjaan utama orang-orang di wilayah proyek adalah nelayan, pemilik empang ikan dan 
petani. 
 

2 Persiapan dokumen 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek 
  

Karena proyek disusun sebelum berlakunya UU No 2/2012, Panitia Sembilan bersama 
dengan staf PLN yang menyiapkan dokumen pengadaan tanah. 
 
Dokumen tersebut diserahkan kepada yang berwenang menuruti peraturan yang berlaku 
(Sebelum UU No. 2/2012), dan penetapan lokasnya telah mendapat persetujuan. 
 

C.2 Tahap persiapan 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan 
 

 Team Sembilan dibentuk menurut peraturan yang belaku 
  

2 Pemberitahuan Lokasi 
Pembangunan  

Dilakukan menurut peraturan yang berlaku 
 
Diadakan pertemuan diskusi dengan secara formal dan tidak formal dengan warga yang 
terkena dampak dan masyarakat. Brosur sederhana ( tentang tujuan proyek, lokasi, 
dampak, lamanya waktu) disiapkan dan disebarkan kepada pemuka-pemuka masyarakat, 
 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal tentang lokasi rencana 
pembangunan, pihak yang 
berhak, objek pengadaan 
tanah 
 

Ini diverifikasi melalui tahapan. Pihak-pihak yang terikat / orang-orang yang terkena 
diberitahu. 
 
Lahan yang terkena dampak dan identifikasi lokasi PLTU diverifikasi dengan warga yang 
Terkena Dampak, tokoh masyarakat bersama dengan pemerintah setempat dan Panitia 
Sembilan. 
 

4 Konsultasi Publik dengan 
pihak-pihak yang berhak dan 
masyarakat yang terkena 
dampak) 
 

Konsultasi publik dilakukan beberapa kali. Diadakan konsultasi formal dan informal dan 
sosialisasi dengan warga yang terkena dampak, tokoh masyarakat, kelompok informal dan 
sosialisasi diselenggarakan beberapa kali. 
 

5 Penentuan dan 
Pengumuman Lokasi Proyek 
(Penetapan Lokasi) 
 

Penentuan Lokasi diumumkan dalam pertemuan publik dan berbagai sosialisasi dengan 
masyarakat setempat. 
 

6 Penanganan keluhan 
tentang penetapan lokasi  

Dibentuk mekanisme penanganan keluhan, penanganan keluhan diatur untuk seluruh 
tahap persiapan proyek dan pengadaan tanah. 
 
Prosedur penanganan pengaduan informal juga dibentuk yang mencakup tokoh 
masyarakat, petugas lapangan staf lapangan. Masalah yang diajukan ke Panitia 
pengaduan terkait dengan dampak potensial debu dan pengaruhnya terhadap empang 
ikan, kondisi jalan selama infrastruktur sedang dibangun, potensi penciptaan lapangan 
kerja, dll. 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi rinci dan 
Identifikasi pihak-pihak yang 
berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Inventarisasi kerugian terperinci (obyek pengadaan tanah) dan daftar pihak yang berhak 
disiapkan. Jumlah pihak yang berhak untuk lahan yang diperoleh kurang dari 10 karena 
hanya ada 5 bidang tanah. Lahan tersebut berupa empang ikan. 
 
 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi 
dari pihak yang berhak 
 

Diungkapkan oleh Panitia Sembilan, dan oleh staf lapangan PLN kepada pihak yang 
berhak. 
 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari 

Penilaian dilakukan sesuai peran Panitia Sembilan dan berdasarkan pada peraturan dan 
undang-undang sebelum UU No. 2/2012. Penilai independen tidak dilibatkan. Ganti 
kerugian berdasarkan harga pasar. 
 

4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 

Konsultasi yang terus menerus dengan pihak yang terkena dampak dan masyarakat luas 
diorganisir dengan tokoh masyarakat dan Orang-orang yang berkepentingan. 
Kesepakatan tentang ganti kerugian telah dicapai. Tidak ada kasus gugatan hukum untuk 
proyek ini 
 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

GRM dibentuk di seluruh proses. GRM dibentuk menurut undang-undang / peraturan 
sebelum UU No. 2/2012.  
 

6 Pembayaran ganti kerugian 
atau penitipan ganti kerugian 
kepada Pengadilan (jika ada) 

 Tidak berlaku.  
Tidak ada kasus gugatan hukum untuk proyek ini.  

7 Perhatian pada kelompok 
rentan 

Kelompok rentan tidak secara khusus diidentifikasi selama persiapan proyek. Namun, staf 
PLN mengidentifikasi kegiatan dan dukungan potensial untuk masyarakat yang terkena 
dampak proyek, atau untuk masyarakat di sekitar proyek. Kesempatan kerja diciptakan 
untuk tenaga kerja tidak terampil dan untuk beberapa tenaga kerja terampil. Disediakan 
pelatihan untuk tenaga kerja tidak terampil menjadi tenaga kerja terampil. 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

   

8 Perhatian pada gender Selama persiapan proyek, tidak ada pertimbangan khusus untuk kesetaraan Gender. 
Namun, selama dan setelah PLTU selesai, para perempuan dari desa-desa di sekitar 
proyek memiliki kesempatan kerja di perpustakaan, kantin, administrasi dan layanan 
kebersihan. Selama kunjungan, kami melihat sejumlah staf perempuan yang bekerja di 
bidang teknik serta staf administrasi. 
 

9 Pemantauan kemajuan 
rencana pengadaan tanah 
dan dampak 
 

Rencana pengadaan tanah dipantau hanya untuk memastikan bahwa ganti kerugian dan 
pembayaran lainnya telah selesai dan tidak ada keluhan yang belum ditangani. Namun, 
dampak pengadaan tanah tidak dipantau, meskipun demikian, ketika kami berbicara 
dengan 7 orang yang terkena dampak, mereka memberi tahu kami bahwa keadaan 
mereka lebih baik, dan mata pencaharian mereka telah ditingkatkan karena proyek.. 
 

C.4 Tahap Penyerahan Hasil dan pemantauan  
 

1 Serah terima lahan yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 
 

 Dilaksanakan sesuai dengan peraturan  
 

D Kinerja   

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah (sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Bagus untuk standar Indonesia, walaupun tidak semuanya dicantumkan dalam dokumen. 
Untuk standar ADB, masih ada beberapa elemen yang tidak lengkap- perhatian pada 
gender, kerentanan, pemulihan penghidupan dan pemantauan dan dampak dari 
pengadaan tanah. 
 

E Hasil proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 
 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

Karena berbagai pelatihan keterampilan dilakukan dan kesempatan kerja disediakan, 
diharapkan standar hidup masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak akan lebih 
baik. Dari wawancara dengan 7 warga terkena dampak, mereka menegaskan bahwa 
keadaan mereka lebih baik dan komunitas mereka jauh lebih baik dibandingkan sebelum 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

proyek. Perlu dicatat bahwa di daerah sekitarnya, ada banyak industri dan masyarakat 
memiliki beberapa peluang kerja. 
 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Sebagian besar keluhan yang diangkat terkait dengan debu dari proyek yangberdampak 
pada empang ikan. Masalah ini telah diatasi melalui pelatihan dan pembangunan tempat 
penampungan batubara. 

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 

Tidak, pelaksanaan proyek ditunda bukan karena penyelesaian pengadaan tanah namun 
karena masalah sosial di kalangan pemuda.  

 



 

 

Studi kasus 13  
 

Nama Proyek:  

Lokasi : 

Jenis Proyek: 

Instasi Pelaksana: 

Perluasan PLTU Lontar 315 MW 

Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten 

Pembangkit Listrik 

PLN dengan pendanaan dari Dana dari Bank of China dan PLN memiliki anggaran 
sendiri 

Dimulai pada 2006: 7 triliun (2006 - 2012). Beroperasi pada tahun 2014 

 

No Component and 
Parameters 

Assessment Result 

A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Memasok listrik di Pulau Jawa khususnya di Jakarta dan daerah sekitarnya. 
 
 

2 Komponen dan Wilayah 
proyek 

Perluasan untuk meningkatkan turbin, generator, boiler (coalyard), dermaga. 
   

3 Keselarasan dengan 
rencana Tata Ruang 
Daerah, Rencana 
Pembangunan jangka 
menengah, Rencana 
Strategis, dan Rencana 
kerja PLN 
 

Ya, selaras 
Lahan sudah tersedia dari proyek PLTU induk  
 

C Pengaturan kelembagaan 

1 Struktur kelembagaan : 
Instansi pelaksana 

Selama persiapan konstruksi proyek PLN bekerja sama dengan beberapa perusahaan 
konsultan. UIP PLN bertanggung jawab atas pekerjaan sosial dan teknis. 
  



 

 

No Component and 
Parameters 

Assessment Result 

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia 
dalam penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

 UIP bertanggung jawab untuk persiapan lapangan dan pengadaan tanah. Karena proyek 
ini adalah untuk perluasan dan sebagian besar lahan telah diperoleh, 3 orang staf (insinyur 
dengan latar belakang sosial), 2 orang staf dengan latar belakang hukum, satu fasilitator 
masyarakat dan satu orang staf operasional yang menangani tambahan pengadaan tanah. 
 
kantor Pusat (PPT) mendukung kegiatan penting untuk Pelatihan pengadaan tanah untuk 
staf lapangan tentang langkah-langkah pengadaan tanah dan penyelesaian perselisihan 
telah dilakukan untuk staf untuk pelaksanaan proyek utama. 
 

3 Sumber Daya Keuangan: 
Ketersediaan dan Anggaran 
yang Cukup 

PLN memiliki sumber daya sendiri untuk pengadaan tanah tambahan. 
 
Dana yang cukup dialokasikan untuk pelatihan staf lapangan, sosialisasi dan konsultasi 
dengan semua pemangku kepentingan termasuk untuk konsultasi informal dan formal 
dengan warga yang terkena dampak. 
 
Anggaran CSR juga digunakan untuk melatih masyarakat setempat / nelayan dan 
melanjutkan kegiatan yang telah dimulai selama proyek utama sebelumnya. Selama 
kunjungan, kami mengamati pelatihan yang berkelanjutan untuk rehabilitasi hutan bakau 
bagi masyarakat setempat bekerja sama dengan kementerian perikanan.  
 

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 
Kelengkapan dan kualitas 
 

Studi kelayakan telah dilakukan bekerja sama dengan kementerian Kehutanan (BPLH 
Banten), Badan Tanah Provinsi untuk lahan kehutanan yang dibebaskan oleh PLN. 
 
Studi Kelayakan untuk proyek ini bersifat komprehensif, tetapi tidak begitu komprehensif 
menurut standar ADB karena tidak ada perhatian terhadap gender dan kelompok rentan. 
Studi kelayakan untuk pengadaan tanah mengikuti peraturan pemerintah dan berdasarkan 
pada standar pemerintah. Diperlukan 3 Ha lahan dari Kementerian Kehutanan untuk intake 
pipe. Izin untuk menggunakan lahan (izin pinjam pakai) diberikan oleh Kementerian 
Kehutanan dengan syarat dilakukan penghijauan 6 hektar lahan. PLN harus menanam 
pohon selama 6 tahun di daerah terdekat. 11 hektar lain yang dibutuhkan oleh PLN sudah 



 

 

No Component and 
Parameters 

Assessment Result 

dimiliki oleh PLN sejak 2009. Persyaratan tersebut diberlakukan kementerian kehutanan 
jika ada instansi yang menggunakan kawasan lindung yang dapat dibebaskan untuk 
proyek, pemrakarsa proyek harus menemukan daerah di dekatnya seluas dua kali lipat 
dari apa yang mereka gunakan. 
 

2 Persiapan dokumen 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek 
  

Sesuai dengan UU No. 2/2012 Dokumen Rencana Pengadaan Tanah telah diserahkan 
pada yang berwenang sesuai peraturan dan penetapan lokasi telah disetujui. 
 

C.2 Preparation Stage 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan 
 

 Panitia persiapan telah dibentuk berdasarkan peraturan. 

2 Pemberitahuan Lokasi 
Pembangunan  

Pemberitahuan dilakukan menurut peraturan.  
 
Diadakan diskusi formal dan informal dengan orang-orang yang terkena dampak dan 
masyarakat. Disiapkan brosur sederhana (tujuan proyek, lokasi, dampak, durasi) dan 
dibagikan kepada para tokoh masyarakat. 
 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal tentang lokasi 
pembangunan, pihak yang 
berhak dan objek pengadaan 
tanah. 

Ini diverifikasi melalui tahapan. Pihak-pihak yang terikat / orang-orang yang terkena 
diberitahu. 
 
Lahan yang terkena dampak dan identifikasi lokasi PLTU diverifikasi dengan warga yang 
terkena dampak, tokoh masyarakat bersama dengan pemerintah setempat. 

4 Konsultasi Publik dengan 
pihak yang berhak dan 
masyarakat yang terkenad 
dampak 
 

 Konsultasi publik sudah dilaksanakan. Konsultasi  formaldan tak formal dengan warga 
terkena dampak, tokoh masyarakat, kelompok tak resmi dibentuk dan sosialisasi 
diadakan. 
 



 

 

No Component and 
Parameters 

Assessment Result 

5 Penetapan Lokasi dan 
Pemberitahuan lokasi proyek 
(penetapan lokasi) 
 

Penetapan lokasi diberitahukan kepada masyarakat di konsultasi publik dan berbagai 
pertemuan sosialisasi dengan masyarakat setempat. 
 

6 Penanganan keluhan 
tentang penetapan lokasi  

Mekanisme penanganan pengaduan telah dibentuk. Ini diselenggarakan untuk semua 
tahap persiapan proyek dan untuk pengadaan tanah. 
 
Prosedur penanganan pengaduan informal juga dibentuk yang mencakup tokoh 
masyarakat, focal point staf lapangan.  
 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Disusun Inventarisasi Kerugian Terinci (objek pengadaan tanah)  dan daftar pihak yang 
berhak.   

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi 
dari pihak yang berhak 
 

Diungkapkan pada pihak yang berhak oleh Staf lapangan PLN dan panitai pengadaan 
tanah. 
 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari 

 Dilakukan sesuai peran Panitia Sembilan dan berdasarkan pada peraturan dan undang-
undang sebelum UU No. 2/2012. Penilai independen tidak dilibatkan. Ganti kerugian 
berdasarkan harga pasar. 
 

4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 

Diadakan konsultasi yang berkelanjutan dengan warga terkena dampak dan masyarakat 
luas dengan tokoh masyarakat dan orang-orang yang berkepentingan. Kesepakatan 
tentang ganti kerugian telah dicapai  
 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 

GRM dibentuk di seluruh proses. GRM sesuai dengan undang-undang dan peraturan. 
GRM dibentuk di tingkat lapangan (tingkat operasional) Tidak ada kasus tuntutan hukum 
untuk proyek ini. 



 

 

No Component and 
Parameters 

Assessment Result 

gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

6 Pembayaran ganti kerugian 
dan penitipan ganti kerugian 
pada Pengadilan (jika ada) 
 

  Tak berlaku  
Tidak ada kasus gugatan hukum untuk proyek ini terkait dengan ganti kerugian 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan 

Sama seperti tahap-tahap sebelumnya, kelompok rentan tidak secara khusus diidentifikasi 
selama persiapan proyek. Namun, Staf PLN mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dan 
bantuan potensial untuk masyarakat yng terkena dampak oleh proyek, atau masyarakat di 
sekitar proyek. Telah diciptakan kesempatan kerja baik  untuk  tenaga kerja tidak terampil 
dan untuk beberapa tenaga kerja terampil. Disediakan pelatihan untuk tenaga kerja tidak 
terampil menjadi tenaga kerja keterampilan tersedia. 
 

8 Perhatian pada gender Selama persiapan proyek, tidak ada perPanitiabangan khusus untuk kesetaraan Gender. 
Namun, selama dan setelah PLTU selesai, para perempuan dari desa-desa di sekitar 
proyek memiliki kesempatan kerja di perpustakaan, kantin, administrasi dan layanan 
kebersihan. Selama kunjungan, kami melihat sejumlah staf perempuan yang bekerja di 
bidang teknik serta staf administrasi. 
  

9 Pemantauan kemajuan 
rencana pengadaan tanah 
dan dampak 
 

Rencana pengadaan tanah dipantau hanya untuk memastikan bahwa ganti kerugian dan 
pembayaran lainnya telah selesai dan tidak ada keluhan yang belum ditangani. Namun, 
dampak dari pengadaan tanah tidak dipantau, meskipun demikian, ketika kami berbicara 
dengan 7 orang yang terkena dampak, mereka mengatakan kepada kami bahwa keadaan  
mereka lebih baik, dan mata pencaharian mereka telah ditingkatkan karena proyek.  
 

C.4 Tahap penyerahan Hasil dan Pemantauan 

1 Serah terima tanah yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 
 

 Dilaksanakan menurut peraturan. 

D Kinerja   

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah (sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 



 

 

No Component and 
Parameters 

Assessment Result 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Baik untuk standar Indonesia, meskipun tidak semuanya ditulis dalam satu dokumen. 
Untuk standar ADB, ada beberapa elemen yang tidak lengkap - perhatian pada gender, 
kerentanan, pemulihan mata pencaharian dan pemantauan serta dampak pengadaan 
tanah. 
  

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

Karena berbagai pelatihan keterampilan dilakukan dan kesempatan kerja disediakan, 
diharapkan standar hidup masyarakat dan masyarakat yang terkena dampak akan   
lebih baik. Dari wawancara dengan 7 warga terkena dampak, mereka menegaskan bahwa 
keadaan mereka lebih baik dan komunitas mereka jauh lebih baik dibandingkan sebelum 
proyek. Perlu dicatat bahwa di daerah sekitarnya, ada banyak industri dan masyarakat 
memiliki beberapa peluang kerja. 
 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Sebagian besar keluhan yang diangkat terkait dengan debu dari proyek yangberdampak 
pada empang ikan. Masalah ini telah diatasi melalui pelatihan dan pembangunan tempat 
penampungan batubara. 

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 

Tidak, pelaksanaan proyek ditunda bukan karena penyelesaian pengadaan tanah namun 
karena masalah sosial di kalangan pemuda.  

 



 

 

 
Studi Kasus 14 
 

Nama Proyek:  

Lokasi : 

Jenis Proyek: 

Instasi Pelaksana: 

INO: Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara Takalar (CFSPP) (2 X 100 MW)  

Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jenoponte  

Pembangkit Listrik 

PLN (UIP Makassar, Sulawesi)  

No Komponen dan Parameter Hasil pengkajian 

A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek (i) Penyediaan pasokan listrik yang berkelanjutan dan tidak terputus kepada masyarakat 
setempat untuk mendukung pengembangan lebih lanjut ekonomi lsetempat, fasilitas 
sosial dan budaya yang akan meningkatkan peningkatan dan kualitas hidup di Sulawesi 
Selatan, dan 

(ii) Tujuan jangka panjang untuk mencukupi peningkatan permintaan listrik dari bisnis 
setempat yang baru muncul dan yang sudah ada saat ini. 

2 Komponen dan Wilayah 
proyek 

Fokus dari penilaian ini adalah pada tahap kedua pengadaan tanah (10.45 hektar milik 56 
orang yang terkena dampak). 
 
Komponen Proyek mencakup bagian integral dari pembangkit listrik tenaga uap berbahan 
bakar batubara seperti: (i) coal yard; (ii) boiler house; (iii) main power house; (iv) jetty; (v) 
water pump house; (vi) rencana pengolahan air limbah; dan (vii) gedung administrasi. 
Pembangkit listrik ini diharapkan dapat menghasilkan 1.350 Giga watt per jam (GWh) per 
tahun yang akan menyediakan pasokan listrik untuk wilayah Sulawesi Selatan.     
 
Total wilayah proyek yang menempati sekitar 66 ha lahan terletak di desa Punagaya 
kabupaten Jeneponto. Pengadaan Tanah dari wilayah proyek dilakukan dalam dua fase. 
Fase pertama 52,68 ha lahan dimiliki oleh 107 orang yang terkena dampak yang diperoleh 
pada 2007. Fase kedua pada Mei 2013, PT PLN (Makassar UIP) menyiapkan Dokumen 
Rencana PengadaanTanah (tersedia di PT PLN (kantor UIP Makassar) untuk 
melaksanakan pembebasan tanah tambahan seluas 10,45 hektar lahan milik 22 orang 



 

 

                                                        
8 Sumber: Keputusan No: 290 tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan PLTU Punagaya Sulawesi Selatan yang diterbitkan oleh Bupati Jeneponto yang 

dikeluarkan pada 31 Desember 2012. 

yang terkena dampak untuk menyelesaikan konstruksi (Jetty, Saluran Intake, coal yard, 
Saluran Pembuangan), semua fasilitas yang diperlukan untuk operasi pabrik.  
 

3 Keselarasan dengan 
rencana Tata Ruang 
Daerah, Rencana 
Pembangunan jangka 
menengah, Rencana 
Strategis, dan Rencana 
kerja PLN 
 

UIP PLN Makassar elakukan kegiatan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan 
keselarasan proyek dengan perencanaan tata ruang regional di Propinsi Sulawesi Selatan 
dan Kabupaten Jenepontot 8 , Rencana Pembangunan Jangka menengah 2010-2030, 
Rencana Strategis, dan Rencana Kerja PLN.   
 
Keputusan tentang Perencanaan Tata Ruang dan Izin Konstruksi diperoleh di 2013.  
 

C Pengaturan kelembagaan 

1 Sturktur kelembagaan: 
Instansi pelaksana 

Proyek dikelola oleh PT PLN (Persero) UIP Makassar, Sulawesi Selatan.   
  
  

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia 
dalam penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

Panitia UIP team di Makassar  yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah didukung 
oleh seorang manager in charge of land acquisition is supported by one (1) Manager 
(Hukum, Komunikasi dan Urusan Lahan), seorang Asisten Manajer untuk Pengadaan 
Tanah, dan sepuluh (10) orang staf yang bertanggung jawab untuk upaya perlindungan 
sosial untuk pembangkit listrik di wilayah Sulawesi Selatan. Tiga dari sepuluh orang staf 
upaya perlindungan mendukung proyek ini atas nama UIP Makassar. Semua staf memiliki 
pengalaman dalam proses pengadaan tanah dan dilengkapi dengan pelatihan yang 
relevan. Latar belakang staf sebagian besar adalah ilmu hukum, dan ilmu sosial dengan 
tiga hingga delapan tahun pengalaman. 
 
Panitia UIP menyiapkan Rencana Pengadaan Tanah dan melakukan proses pengadaan 
untuk merekrut konsultan untuk menyiapkan studi kelayakan dan melibatkan universitas 
daerah setempat untuk melakukan sosio-ekonomi serta inventarisasi survei kerugian. 
Universitas setempat telah terdaftar dalam pool of expert PLN untuk survei sosio-
ekonomi. 



 

 

Selama pelaksanaan pengadaan tanah, Panitia UIP juga didukung oleh Panitia Unit 
Manajemen Proyek yang berlokasi di dalam lokasi pembangkit listrik. 

Berdasarkan informasi dari UIP Makassar, peningkatan kapasitas / pelatihan untuk staf 
dilakukan secara rutin (setiap enam bulan), yang meliputi peningkatan kapasitas dan 
peningkatan kesadaran dengan empat kontraktor mengenai kebijakan ganti kerugian 
proyek, identifikasi masalah sosial, strategi mitigasi, serta orientasi umum pada kearifan 
lokal dan lembaga adat yang relevan dengan program pelaksanaan proyek. Dua kontraktor 
konstruksi (satu perusahaan Indonesia dan satu perusahaan Cina), satu kontraktor 
pengawasan konstruksi lokal dan satu kontraktor jaminan kualitas (anak perusahaan PLN). 
 

3 Sumber daya keuangan: 
Ketersediaan dan 
kecukupan Anggaran 
 

Seluruh jumlah ganti kerugian uang tunai untuk tanah yang dibebaskan dan aset yang 
terkena dampak hanya dialokasikan dari anggaran proyek yang dikelola oleh PLN UIP 
kantor Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah Keputusan Pengadilan tentang tingkat ganti 
kerugian yang lebih tinggi, anggaran ganti kerugian meningkat sekitar 18%. Jumlah 
peningkatan ditutup oleh anggaran PLN UIP Makassar. 
  

C Prosed dan prosedur – Praktik Pelaksanaan 
 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (LAP): 
Kelengkapan dan kualitas 
 

Studi kelayakan proyek yang dituntut telah dilakukan dan digunakan sebagai dasar untuk 
mempersiapkan AMDAL proyek. AMDAL Proyek menunjukkan proses pembebasan tanah 
yang diperlukan untuk mendapatkan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga 
batubara, dermaga, coal storage / yard, and port terminal serta fasilitas yang diperlukan 
untuk operasi pabrik. Jumlah total penduduk yang terkena dampak diperkirakan lebih dari 
200 orang. 
 
Desain proyek telah dikonfirmasi, dan informasinya digunakan untuk menyiapkan dokumen 
perencanaan pengadaan tanah. PLN menyiapkan pengadaan tanah dan menyerahkannya 
kepada Bupati Jeneponto untuk mendapatkan izin lokasi untuk proyek yang diusulkan pada 
tahun 2006. Sebelum izin lokasi proyek. 
 
Gubernur Sulawesi Selatan melalui keputusan no. 2506 / VII / Tahun 2011 menyetujui 
kelayakan lingkungan setelah meninjau AMDAL yang diajukan. Bupati Jeneponto melalui 
keputusan no. 25a Tahun 2006 mengeluarkan izin lokasi bagi proyek untuk memungkinkan 



 

 

                                                        
9 Tersedia PT PLN kantor Makassar. 
10 Survei lapangan untuk menentukan warga yang mungkin terkena dampak dan besaran dan jenis dampak berarti Panitia satuan tugas didampingi oleh wakil gubernur setempat, 

seringkali ditugaskan oleh pemimpin masyarakat setempat berjalan melalui seluruh ROW dan mengumpulkan informasi verbal tentang status penguasaan tanah. Informasi 
awal ini dikumpulkan sebagai hasil dari pemeriksaan fisik yang dilakukan di lokasi yang kemudian diserahkan ke kantor Badan Tanah setempat untuk mendapatkan konfirmasi 
status kepemilikan tanah dan memperoleh konfirmasi resmi tentang status kepemilikan tanah terdaftar dan nama pemilik yang terdaftar.  

tahap pertama proses pengadaan tanah (52,68 hektar) yang dilakukan. Izin lokasi proyek 
diperpanjang. Perpanjangan izin lokasi proyek yang dikeluarkan oleh Bupati Jeneponto 
melalui keputusan No.290 Tahun 20012 dan memungkinkan tahap kedua pengadaan tanah 
(10,45 hektar) dilaksanakan dalam waktu satu tahun perpanjangan.  
 
Fokus dari pengkajian ini adalah pada tahap kedua pengadaan tanah (10.45 hektar milik 
56 orang yang terkena dampak). Total luas proyek yang menempati sekitar 66 ha lahan 
yang diperoleh secara permanen dari penduduk Desa Punagaya di kabupaten Jeneponto. 
 
Pada tahun 2007, pada tahap awal perencanaan proyek, 56 ha lahan pribadi diperoleh dari 
107 warha terkena dampak dan terdaftar di bawah kepemilikan PLN. Dokumen pengadaan 
tanah untuk tahap awal tidak tersedia. 
 
Kemudian, tambahan tanah seluas 10 ha diperlukan untuk tujuan proyek. Pada bulan Mei 
2013, PT PLN (Makassar UIP) menyiapkan Dokumen Rencana Pengadaan Tanah 
(tersedia di PT PLN (Kantor UIP Makassar) untuk melakukan pembebasan tanah tambahan 
seluas 10 ha lahan untuk menyelesaikan pembangunan (Jetty, Intake Canal, Coal Yard, 
dan Discharge Discharge), semua fasilitas yang diperlukan untuk operasi pabrik (# keluarga  
terkena dampak 
 
Dokumen pengadaan tanah 9 untuk tahap kedua pengadaan tanah tertanggal Mai 2013 
menjelaskan tahap-tahap, langkah-langkah dan riset yang dilaksanakan oleh UIP PLN 
Makassar dalam proses perencanaan proyek, persiapan dan prosedur pengadaan tanah 
seluas 10 hektar lahan tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan  
 
PLN menugaskan sebuah Panitia untuk mengidentifikasi pemilik/ penyewa bidang tanah 
yang terletak di dalam perbatasan RoW 10 hektar lahan yang dari awal terpilih, untuk 
meenentukan jumlah warga yang terkena dampak, besar dan jenis dampak proyek terkait 
dengan pengadaan tanah. Panitia PLN, bersama dengan perwakilan pemerintah daerah 
dan desa, melakukan survey lokasi 10  untuk menentukan identitas pemilik tanah dan 



 

 

                                                        
11 Kegiatan penting ini - di negara lain disebut sebagai Pencarian sertifikat (title search) di bidang tanah yang terkena dampak proyek mengungkapkan bahwa satu bidang 

tanah yang terletak dalam ROW bisa merupakan subjek sengketa dan kasus diajukan pada pengadilan. 
12 Bupati Jeneponto No. 590/165/U/2013 tertanggal 13 Mei 2013 

mendeteksi kasus-kasus dimana lahan yang dimiliki secara pribadi digunakan oleh 
penyewa. (sering tanpa perjanjian tertulis). 
 
Selama persiapan rencana pengadaan tanah, UIP PLN, untuk menentukan status 
kepemilikan lahan tambahan seluas 10 ha, memanfaatkan peta kadaster dan data 
pendaftaran dari tahun 2006. Informasi awal dari warga yang akan terkena dampak ini 
diproses dan diserahkan ke kantor Badan Tanah setempat untuk mendapat konfirmasi 
status penguasaan tanah dan memperoleh konfirmasi resmi tentang status kepemilikan 
tanah terdaftar, dan identitas pemilik yang terdaftar11. 
  
Berdasarkan data resmi ini, UIP mengidentifikasi status kepemilikan tanah (terdaftar di 
Badan Pertanahan dan bidang tanah tanpa sertifikat terdaftar) bidang tanah yang terletak 
di dalam ROW. 
 
Dokumen Rencana pengadaan Tanah memberikan rincian yang spesifik tentang warga 
yang terkena dampak, seperti nama lengkap, tempat tinggal permanen, pekerjaan, 
inventaris aset yang terkena dampak, dan jumlah ganti kerugian uang tunai setiap petak 
lahan yang terkena dampak proyek. 
 

2 Persiapan dokumen 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek  

Selama fase kedua dari proses pengadaan tanah, keputusan penentuan lokasi telah 
dikeluarkan sebelumnya. 
PLN menghasilkan rencana pengadaan tanah akhir sebelum dikeluarkannya Keputusan 
Bupati (Kepala Distrik) tentang perpanjangan izin lokasi dan perluasan untuk tambahan 10 
Ha terpilih. 
PLN menerima izin penetapan lokasi12 untuk tambahan seluas 10 ha lahan tambahan yang 
dipilih berdekatan dengan wilayah pembangkit listrik yang diperlukan untuk fasilitas 
konstruksi. 
 

C.2 Tahap Persiapam 



 

 

                                                        
13 Panitia yang ditugaskan sebagian besar didampingi oleh perwakilan pemerintah setempat dan perwakilan dari lembaga pertanahan untuk memastikan keakuratan data 

yang dikumpulkan di lapangan. 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 
 

Panitia persiapan dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari perwakilan dari 
PLN, Badan Pertanahan, dan perwakilan dari instansi terkait. 
 
Karena penentuan lokasi telah dikeluarkan sebelumnya, Panitia persiapan berfokus untuk 
melakukan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan tanah  yang 
sebagian besar dipimpin oleh Badan Pertanahan dan PLN UIP Makassar. 
 
UIP PLN  kantor Makassar menugaskan Panitia untuk memimpin dalam melaksanakn 
prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan tanah seluas 10 ha yang terletak di dalam 
RoW yang ditentukan dan bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi publik yang 
diperlukan, persiapan selebaran informasi / PIB dan distribusi kepada masyarakat yang 
terkena dampak proyek. Panitia yang ditugaskan terdiri dari dua (2) pria dan satu (1) 
anggota wanita. Panitia yang sama terlibat untuk sensus terperinci, survei ekonomi sosial, 
dan inventaris awal dari aset yang terkena proyek 13.   
 

2 Pemberitahuan rencana 
pembangunan (10 hari) 

Pemberitahuan rencana pembangunan, dampaknya dan lokasi proyek dilakukan oleh 
Panitia persiapan pengadaan tanah yang dibentuk di tingkat badan pertanahan setempat. 
 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 

Setelah perencanaan tata ruang secara resmi dikonfirmasi dan keputusan penentuan lokasi 
diterbitkan, UIP PLN, berkoordinasi dengan Badan Pertanahan setempat, melakukan 
verifikasi tentang warga yang terkena dampak, menegaskan kembali status kepemilikan 
lahan dan status pendaftaran sertifikat (sertifikat yang sah untuk setiap lahan yang terkena 
dampak  proyek), dan memperbarui / memverifikasi hasil inventarisasi aset yang terkena 
dampak proyek, dan ganti kerugian untuk proyek usulan atas  tanah yang akan dibebaskan. 
 
Berdasarkan dokumen pengadaan tanah, ada anggaran awal yang dialokasi untuk 
pengadaan tanah yang diperkirakan menggunakan inventarisasi awal yang dilakukan oleh 
PLN dalam tahap perencanaan. 
 



 

 

                                                        
14 Daftar peserta yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dicatat dan dilampirkan di bagian lampiran dokumen rencana pengadaan tanah yang disimpan di kantor PLN 

setempat di Makassar. Bahkan, dokumen itu mencatat nama-nama jika peserta rapat Konsultasi Publik (Sosialisasi) lupa tanggal dan lokasi. 
15 Kemungkinan risiko lingkungan dibahas dalam bagian 2, sub-bab: Tindakan Mitigasi Dampak Lingkungan.  

4 Konsultasi Publik dengan 
pihak-pihak yang berhak 
dan komunitas yang terkena 
dampak (90 hari) 

UIP PLN melakukan sosialisasi dan pertemuan konsultasi publik 14. Salinan Pemberitahuan 
tentang pertemuan Konsultasi Publik (sosialisasi) yang tertunda juga dilampirkan dalam 
Rencana Pengadaan Tanah. Selain itu, perwakilan PLN, selama kunjungan lapangan 
menegaskan bahwa, selain pemberitahuan tertulis, mereka secara aktif juga mengadopsi 
penyebaran informasi dari orang ke orang melalui pemuka masyarakat, untuk memastikan 
bahwa warga yang terkena dampak dan pihak yang berhak telah menerima informasi yang 
cukup awal tentang pertemuan yang tertunda untuk memastikan keterlibatan yang tinggi 
dan banyak yang hadir. 
 
Tujuan dari konsultasi yang pertama adalah untuk memberitahu masyarakat setempat 
tentang rencana proyek, tujuan proyek, dampak dan manfaat proyek yang diharapkan dan 
dan gambaran umum tentang keberhakan ganti kerugian, dan persyaratan keberhakan, 
dan prosedur umum pengadaan tanah. 
 
Selain itu, PLN mengacu pada dampak-dampak potensial yang bersifat sosial dan 
lingkungan15 dan mengusulkan upaya-upaya untuk memperkecil sedapat mungkin dampak 
merugikan dari proyek. 
  

5 Determination and 
announcement of Project 
Location (Penetapan 
Lokasi? 
(14 days) 

Penetapan lokasi telah dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah setempat dalam 
bentuk rekomendasi seperti berikut: 
• Rekomendasi Gubernur Sulawesi No. 678/2346/DIS ENERGI tertanggal 16 April 2011  

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PLTU) Punagaya - Jeneponto 
(2 x 100 MW) 

• Keputusan Bupati Jeneponto No. 290 tahun 2012. Tentang Perluasan Izin Penetapan 
Lokasi untuk Pengembangan PLTU Punagaya - Jeneponto (2 x 100 MW) 

• Keputusan Bupati Jeneponto Nomor 590/165 / U / 2013 tentang Perluasan Lokasi 
Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (PLTU) Punagaya - Jeneponto 
(2 x 100 MW) dari 5 Ha hingga 10 Ha. 



 

 

                                                        
16 Laporan Penilaian tersedia di Kantor PLN Makassar. 
17 Standar Penilaian Indonesia (SPI) 

6 Penanganan keluhan 
tentang penetapan lokasi 
(oleh gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari 
 

Berdasarkan informasi yang tersedia, tidak ada keluhan yang disampaikan terkait 
penentuan lokasi proyek. Namun, warga terkena dampak enggan menyetujui tarif unit yang 
ditentukan dalam laporan penilai independen. Keluhan ini akan dibahas lebih lanjut dalam 
tahap pelaksanaan. 
  
 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Inventarisasi dan identifikasi yang terperinci atas pihak-pihak yang berhak dan objek-objek 
pengadaan tanah dilakukan selama periode ketika Pengadilan sedang mempertimbangkan 
tuntutan warga yang terkena dampak untuk mendapatkan ganti kerugian yang lebih tinggi. 
  

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi 
dari pihak yang berhak 
 

Pemberitahuan tentang Pengungkapan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi untuk mendapat 
konfirmasi dari pihak yang berhak dilampirkan dalam dokumen Rencana Pengadaan 
Tanah. 
Sebagian besar warga yang terkena dampak  (laki-laki - 34, perempuan - 6) menghadiri 
pertemuan yang diselenggarakan oleh UIP PLN, perwakilan pemerintah setempat, 
lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan proyek, dan tokoh masyarakat. 
 

3 Penilaian ganti kerugian 
oleh penilai independen (30 
hari 

Laporan penilaian independen diterbitkan pada 14 Juli 2015. 16.  Laporan disusun sesuai 
dengan Standar Penilaian Indonesia 17  dan undang-undang serta peraturan yang relevan. 
Tarif satuan ditentukan per bidang tanah yang terkena proyek yang terdaftar dalam daftar 
nominatif yang disediakan oleh PLN. 
 

4 Musyawarah / konsultasi 
dan persetujuan tentang 
ganti kerugian (30 hari) 

Warga yang terkena dampak enggan menyetujui tarif unit yang ditentukan dalam laporan 
penilai independen.  Semua warga yang terkena dampak mengajukan kasus mereka ke 
pengadilan dengan mengklaim nilai satuan ganti kerugian yang lebih tinggi daripada nilai 
yang ditawarkan. 
 



 

 

                                                        
18 These court cases were required to resolve legal issues and establishment of heirs of deceased landowner.  

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

Negosiasi antara PLN dan warga yang terkena dmpak tidak berhasil karena PLN 
sebelumnya telah merundingkan dengan warga yang terkena dampak tentang tingkat ganti 
kerugian yang lebih tinggi daripada hasil penilaian independen. 
 
Warga yang terkena dampak mengajukan kasus mereka ke pengadilan dengan mengklaim 
nilai satuan ganti kerugian yang lebih tinggi daripada nilai yang ditawarkan. 
Pengadilan melakukan penilaian dan menentukan jumlah kompensasi dari masing-masing 
proyek yang terkena dampak tanah dan aset yang melekat padanya. 
  
Keputusan Pengadilan tertanggal 30 Maret 2015 menetapkan tingkat satuan unit ganti 
kerugian yang relatif lebih tinggi. Warga yang terkena dampak menyetujui nilai ganti rugi 
yang baru. 
Salinan tuntutan yang diajukan oleh warga yang terkenda dampak ke Pengadilan 
dilampirkan pada dokumen rencana pengadaan tanah di bagian Apendiks. 
 
Setelah keputusan pengadilan untuk menaikkan nilai satuan ganti kerugian tidak ada 
keluhan yang diajukan. 
Tiga (3) perkara terpisah diajukan ke pengadilan tidak ada hubunga dengan nilai ganti 
kerugian dan/ atau ketidaksepakatan dalam penyerahan lahan serta aset yang terkena 
dampak proyek dengan ganti kerugian tunai18.  
 

6 Pembayaran ganti kerugian 
dan penitipan ganti kerugian 
ke pengadilan (jika ada) 
 

Tidak ada lagi keluhan yang dibawa ke pengadilan selama atau setelah pengadaan tanah 
dan pemberian ganti kerugian uang tunai. 
 
Sejumlah 56 warga terkena dampak (semua pria) menandatangani perjanjian dan 
menerima ganti kerugian uang tunai melalui transfer bank ke akun pribadi mereka. 
PLN memfasilitasi dan berkoordinasi dengan bank untuk memastikan bahwa semua warga 
yang terkena dampak (yaitu orang yang berhak) telah membuka rekening bank swasta dan 
dapat menerima konfirmasi transfer tunai dengan segera (secara bersamaan) setelah 
menandatangani perjanjian penjualan / kompensasi. 
Dokumen-dokumen (perjanjian yang ditandatangani, laporan bank transfer tunai, MOM) 
tersedia di Kantor PLN UIP Makassar. Pembayaran dilakukan pada 16 April 2015 sebelum 



 

 

dimulainya pengadaan tanah untuk keperluan proyek. Konstruksi dimulai pada Juni 2015 
dan selesai pada Februari 2018. 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan 

Dokumen Rencana Pengadaan Tanah tidak mengidentifikasi langkah-langkah khusus 
untuk diterapkan terhadap warga yang terkena dampak parah. Namun, sesuai dengan 
ruang lingkup tata-letak bidang tanah yang merupakan 10 ha lahan tambahan yang 
diperoleh oleh PLN, sebagian besar warga yang terkena dampak telah terlihat melepaskan 
seluruh bidang tanahnya. Menurut UIP PLN, warga terkena dampak yang sisa lahannya 
tidak dapat dipakai sesuai dengan fungsi asalnya dan kehilangan vitalitas ekonomi akibat 
pengadaan tanah untuk proyek, ditawari agar keseluruhan lahannya dibebaskan. 
  
Selain itu, sejumlah uang tunai ditambahkan ke paket ganti kerugian warga yang terkena 
dampak untuk menutupi biaya pemindahan makam anggota keluarga mereka dari 
pemakaman yang terkena dampak proyek. Pemerintah setempat, pemuka masyarakat dan 
manajemen PLN mendukung warga yang terkena dampak dengan mengatur prosedur 
resmi yang diperlukan untuk pemindahan makan.  
 
Selain itu, sesuai dengan UIP PLN, warga yang terkena dampak diberi bantuan teknis gratis 
dalam penyelesaian prosedur pendaftaran akta tanah sebelum pengadaan tanah dan 
penerbitan ganti kerugian tunai. 
  

8 Perhatian pada gender Pengkajian Gender tidak dilakukan secara terpisah dalam dokumen rencana pengadaan 
tanah, Namun, diantara warga yang berhak akan ganti kerugian tunai terdaftar 6 orang 
perempuan. Pada Kunjungan lapangan pada tanggal April 23, 2018, beberapa warga 
terkena dampak perempuan mengkonfirmasi telah menerima ganti kerugian tunai dan 
sangat senang dengan kesempatan untuk dapat memulai kegiatan dagang (dengan uang 
tunai sisa dari penambahan bangunan dan renovasi rumah, seorang warga perempuan 



 

 

yang terkena dampak telah membuka sebuah toko kelontong di lantai dasar rumahnya); 
seorang warga terkena dampak perempuan lain menggunakan sebagian uang ganti 
ruginya untuk membeli sebuah kapal ( sebagai sumber pengasilan bagi keluarganya adalah 
sebagai nelayan). Kunjungan lapangan memberi kesempatan Panitia untuk berinteraksi 
dengan warga masyarakat setempat.  Tidak ada keluhan atau tanda-tanda ketidakpuasan 
terlihat tentang praktik pengadaan tanah atau tentang ganti kerugian tunai. 
 

9 Pemantauan kemajuan 
rencana pengadaan tanah 
dan dampak 
 

Kami mengharap menerima laporan pemantauan dari PLN 
 

C.4 Tahap Penyerahan Hasil dan Pemantauan  
 

1 Serah terima lahan yang 
telah dibebaskan untuk 
dimulainya konstruksi 
 

Dilaksanakan sesuai rencana sebelum dimulainya konstruksi, terutama dengan 10 hektar 
wilayah yang ditentukan untuk Jetty, Intake Canal, Coal Yard, dan Discharge Canal serta 
fasilitas kantor. 
 

D Kinerja   

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah (sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah memuaskan karena menyediakan informasi 
yang relevan tentang warga yang terkena dampak (pemilik tanah dan penyewa dengan 
identitas dan gender yang terpilah). Selain pengkajian sosial-ekonomi umum masyarakat 
yang terkena dampak proyek, Rencana Pengadaan Tanah memberikan informasi tentang 
pekerjaan utama, yaitu sumber pendapatan warga yang terkenda dampak (pemilik tanah 
dan penyewa), proses pengadaan tanah yang diterangkan kepada warga yang terkena 
dampak melalui sosialisasi (termasuk daftar peserta pertemuan publik ), rencana mitigasi 
dampak, perkiraan nilai ganti kerugian, dan menegaskan penerbitan ganti kerugian dengan 
dokumen yang discan yang berisi nama, jumlah dan tanda tangan warga yang terkena 
dampak.  
 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

UIP PLN menerima permintaan masyarakat setempat yang berada di wilayah dampak 
proyek untuk mendukung proyek secara finansial dalam penyediaan fasilitas penyediaan 
air dan sanitasi. Meskipun anggaran rencana pengadaan tanah tidak berisi item biaya untuk 
menutup langkah-langkah rehabilitasi tambahan bagi warga yang terkena dampak dampak 



 

 

 

 

 

                                                        
19 The program documents, minutes of the meetings and payment receipts are saved in the PLN local office.  
 
 

dan rentan, PLN memiliki sumber daya tambahan di bawah CSR untuk membiayai proyek-
proyek masyarakat yang terkena dampak langsung. Program yang diusulkan ini disetujui 
oleh PLN yang mengalokasikan 75 juta Rupiah yang berasal dari anggaran CSR PLN19.   
 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Selama pengadaan tanah, UIP PLN Makassar, Divisi Hukum, Komunikasi, dan Pertanahan 
(terdiri dari tiga (3) orang staf) yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan 
permintaan serta saran warga yang terkena dampak tentang ganti kerugian) terlibat dengan 
proses implementasi. Selain staf yang ditugaskan oleh PLN, Pemuka masyarakat desa 
Punagay juga terlibat dalam proses pelaksanaan proyek (pengadaan tanah dan pemberian 
ganti kerugian). Namun, setelah beberapa negosiasi gagal mencapai persetujuan, 17 
warga terkena dampak tidak menyetujui nilai ganti kerugian yang ditawarkan dan mereka 
mengajukan permohonan bantuan ke Pengadilan.  

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 

Pada 16 April 2015, ganti kerugian diberikan kepada pemilik tanah dan penyewa (pengguna 
lahan) yang mengalihkan hak kepemilikan tanah ke PLN. Selama proses pengadaan tanah, 
Pengadilan terjadi, karena warga terkenda dampak mengajukan tuntutan ke pengadilan 
dengan permintaan untuk meningkatkan jumlah ganti kerugian uang tunai.  
 
Akta Jual Beli telah terdaftar di BPN kabupaten Jeneponto, pada tanggal 16 April 2015. 
 
Terhadap Tiga (3) orang warga yang terkena dampak (semua pemilik tanah laki-laki), PLN 
mengajukan permohonan kepada BPN untuk mengklarifikasi status penguasaan lahan dari 
warga yang terkena dampak ini (untuk menentukan apakah orang-orang ini adalah pemilik 
tanah yang sebenarnya dengan hak milik yang terdaftar). Jumlah ganti kerugian disetorkan 
ke rekening penitipan Pengadilan. Kasus pengadilan untuk dua warga sudah ditutup, dan 
warga tersebut telah memproses perjanjian dan menerima ganti kerugian tunai. Dalam 
kasus ketiga, tanah yang terkena dampak proyek yang menjadi perselisihan di antara ahli 
waris dari pemilik tanah, masih menunggu keputusan pengadilan. Seperti dengan dua 
kasus lainnya, jumlah ganti kerugian dititpkan pada rekening penitipan pengadilan dan akan 
dikeluarkan kepada ahli waris yang sah setelah dan sesuai dengan keputusan pengadilan. 



 

 

Studi Kasus 15 

 
 
Nama Proyek:  

Lokasi : 

Jenis Proyek: 

Instasi Pelaksana: 

: 

: 

: 

: 

Proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (1040 MW) 

Cianjur Selatan dan Bandung Barat dari Jawa Barat  Indonesia 

Pembangkit listrik 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN (Awalnya dari tahun 2011 didanai oleh 
Bank Dunia, namun Bank Dunia melakukan pembatalan pinjaman pada Mei 2017. Sejak 
itu PLN terus membiayai proyek) 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Tujuan Proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage untuk Indonesia adalah 
meningkatkan kapasitas peaking secara signifikan dari sistem pembangkit listrik di Jawa-
Bali yang berkesinambungan secara lingkungan dan sosial dan memperkuat kapasitas 
kelembagaan dari instansi pelaksana proyek Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam 
perencanaan, pengembangan dan operasi pembangkit listrik tenaga air. 
 

2 Komponen dan Wilayah 
proyek 

Proyek PLTA Upper Cisokan Pumped storage terdiri dari 3 komponen sub-proyek, yaitu 1) 
pembangunan jalan akses, 2) pembangunan bendungan atas dan bawah, dan 3) 
pembangunan saluran transmisi 500 KV. Pembangunan fisik proyek-proyek ini memerlukan 
pengadaan tanah yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat, sebagai akibat dari 
kehilangan atau penurunan aset tanah, atau memerlukan pemindahan penduduk lebih lanjut 
dari lokasi tempat tinggal mereka. 
 
Skema Upper Cisokan akan memiliki dua waduk, masing-masing dengan volume aktif 
10.000.000 m3. Air akan dilepaskan melalui turbin dari reservoir atas ke reservoir bawah, 
untuk menghasilkan listrik selama beban puncak harian (05-11pm). Air yang tersimpan dari 
reservoir bawah akan dipompa kembali ke reservoir atas pada saat permintaan puncak, 
dimulai setelah 00.30-09.30 pagi setiap hari, menggunakan pasokan energi dari pembangkit 
listrik beban dasar. Selain itu, proyek yang diusulkan akan menyediakan spinning reserve 
dan tenaga listrik reaktif, serta layanan tambahan lainnya untuk sistem tenaga listrik. Skema 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

pumped storage akan memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam jaringan listrik, 
dan menyediakan metode yang lebih murah untuk memenuhi beban puncak dan permintaan 
layanan tambahan setiap hari. Waduk, infrastruktur pembangkit listrik, jalan dan saluran 
transmisi akan menempati sekitar 836 ha sawah, pertanian campuran, permukiman dan 
hutan tanaman. 
 

3 Keselarasan dengan rencana 
Tata Ruang Daerah, 
Rencana Pembangunan 
jangka menengah, Rencana 
Strategis, dan Rencana kerja 
PLN 
 

UIP PLN Jawa Barat melakukan kegiatan dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan 
keselarasan proyek dengan rencana tata ruang wilayah di Provinsi Jawa Barat, Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang 2008 - 2013 dan 2013 - 2018, Perencanaan Strategis, dan 
Rencana Kerja PLN. 
 
Keputusan tentang Perencanaan Tata Ruang dan Izin Konstruksi diperoleh pada tahun 
2011 dan keputusan yang dimutakhirkan diperoleh pada tahun 2014. 
 

4 Kebutuhan akan lahan, ruang 
lingkup dampak pengadaan 
tanah, upaya-upaya untuk 
memperkecil dampak 
 

Seluruh pembangunan proyek melibatkan infrastruktur berikut: 
• 75.5m bendungan atas tinggi dan bendungan bawah setinggi 98m 
• 80ha luas air permukaan reservoir atas pada ketinggian air tinggi) dan 260ha luas 
permukaan air lower reservoir pada ketinggian air yang tinggi 
• Terowongan air – terowongan tekan (head race) dan terowongan bawah (tail race) 
• pembangkit tenaga listrik bawah tanah 
• Ground switchyard di atas tanah 
• 2 x saluran transmisi 500kV ke utara (total kedua rute 31,4km) 
• Galian untuk material agregat 
• 7km dari peningkatan jalan yang ada, dan 27 km jalan baru 
• 30km saluran distribusi 20kV 
• Konstruksi kamp kerja, kantor, beton dan pabrik aspal dan area kerja tambahan 
• Situs yang rusak 
 

B Pengaturan Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaaan: 
Instansi Pelaksana 
 

Unit yang bertanggung jawab untuk upaya perlindungan sosial adalah UIP PLN Jawa Barat. 
Proses pelaksanaan dikelola oleh Panitia Pemukiman Kembali PLN (Satuan Tugas) dari 
Upper Cisokan. Untuk program khusus yang membutuhkan pemerintah setempat, dihimpun 
anggota ad-hoc dari instansi pemerintah setempat yang relevan. 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

Ada juga Panitia Pelaksana Pemukiman Kembali (RIT) di Kabupaten Bandung Barat yang 
bertujuan untuk menyelaraskan mekanisme operasi pemukiman kembali antara dua Panitia 
akan difasilitasi oleh Panitia Perumus Kebijakan Pemukiman Kembali. 
 

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia dalam 
penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

Pada tahap awal, 20 staf PLN ditugaskan untuk mendukung proses pengadaan tanah dan 
pemukiman kembali untuk Cisokan. Namun ketika kami melakukan kunjungan lapangan 
pada April 2018, hanya 7 staf yang tersisa. 
 
Bank Dunia menyediakan coaching dan pelatihan rutin untuk meningkatkan kapasitas staf. 

3 Sumber keuangan: 
Ketersediaan dan anggaran 
yang cukup 

Anggaran untuk Rencana Pengadaan tanah dan pemukiman kembali tidak secara sukarela 
menggunakan anggraan PLN. The budget for LAR and resettlement activities used PLN 
budget. Kira-kira 10% -15% dari total anggaran proyek dialokasikan untuk Rencana 
Pengadaan tanah termasuk untuk pemukiman kembali. CSR PLN juga disalurkan ke proyek 
untuk perbaikan jalan sesuai permintaan pemerintah setempat. 
 

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 
Kelengkapan dan kualitas 
 

PLN melakukan studi kelayakan dan daya dukung lingkungan untuk lokasi pemukiman 
kembali yang meliputi: 
• Studi agroekosistem, 
• Kondisi geologi dan potensi bahaya alam, 
• Fisiografi dan kesesuaian lahan, 
• Ketersediaan air bersih, 
• Aksesibilitas untuk fasilitas ekonomi dan sosial seperti pasar, pendidikan, dan 

kesehatan; 
• Aspek sosial ekonomi dari lokasi yang diusulkan seperti kepemilikan lahan, persepsi 

masyarakat setempat mengenai rencana pemukiman kembali yang diusulkan, dll. 
 



 

 

No Komponen dan Parameter Hasil Pengkajian 

Kunjungan lokasi dan konsultasi tentang pemukiman kembali terkait lokasi dan persepsi 
warga yang terkenda dampak. Instansi / pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah PLN, 
Panitia Pemukiman Kembali, warga yang terkenda dampak, Kantor Desa, Kantor 
Kecamatan, LSM setempat. 
 
Berdasarkan petimbangan karakteristik biofisik dan aspek bahaya alam, serta 
agroekosistem, dari sembilan lokasi potensial yang diperlukan untuk pemukiman kembali, 
penelitian ini menentukan tiga lokasi, yaitu Kampung Munjul, Desa Bojong, Kecamatan 
Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Kampung Pasir Taritih, desa Margaluyu, kecamatan 
Cibeber, kabupaten Cianjur; dan Kampung Nagrak, desa Girimulya, kecamatan Cibeber, 
kabupaten Cianjur. Ketiga lokasi ini relatif dimungkinkan berdasarkan kriteria dasar untuk 
lokasi pemukiman kembali, terutama ketersediaan air bersih dan geologi. 
 
Keputusan lokasi pemukiman kembali berdasarkan hasil studi. Instansi / pihak yang terlibat 
dalam kegiatan ini adalah PLN, Panitia Pemukiman Kembali, warga yang terkena dampak, 
Kantor Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Kabupaten Bandung Barat, LSM setempat. 

2 Persiapan dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah dan 
penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek  

Karena proyek ini ditetapkan sebelum berlakunya UU pertanahan No. 2/2012, Komite 
Pengadaan Tanah (LAC) atau Panitia Sembilan bersama dengan staf PLN menyiapkan 
dokumen Rencana Pengadaan Tanah. 
Dokumen telah diserahkan kepada otoritas sesuai peraturan (sebelum undang-undang 
pertanahan No. 2/2012), dan penetapan lokasi telah disetujui. Keputusan No: 593 / 
Kep.1386 / Pemum / 2011 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Proyek PLTA 
Upper Cisokan Pumped Storage (1040 MW) oleh Gubernur Jawa Barat dan Keputusan No. 
593 / Kep / 1498-Pemum / 2014 tentang Penetapan Lokasi Terpasang untuk Pembangunan 
Proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage (1040 MW) oleh Gubernur Jawa Barat. 
 
Panitia Pelaksana Pemukiman Kembali juga mengembangkan berbagai pilihan pemukiman 
kembali dan rehabilitasi yang dapat dipilih oleh orang, dengan berkonsultasi dengan warga 
yang terkenda dampak dan memberikan referensi di mana pembaca dapat menemukan 
setiap paket yang ditentukan, dan menghubungi orang untuk memberikan masing-masing 
opsi. Informasi ini akan diterbitkan dan tersedia di setiap kantor desa yang terkena dampak. 
Dua opsi ditawarkan yaitu: Program pemukiman kembali yang dikelola proyek dan 
pemukiman kembali di lokasi mereka sendiri. 

C.2 Tahap Persiapan 
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1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 
 

Team Sembilan/ Panitia Pengadaan Tanah dibentuk menurut peraturan. 

2 Pemberitahuan rencana 
pembangunan (10 hari) 

Pemberitahuan dilaksanakan menurut peraturan.  
 
Diadakan pertemuan resmi maupun tak resmi dengan warga yang terkenda dampak dan 
masyarakat terkenda dampak. Sebuah brosur sederhana ( tujuan, lokasi, dampak dan 
durasi proyek) dibuat dan dibagikankepada pemuka-pemuka masyarakat. 
 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 

Dilakukan sensus untuk melakukan inventarisasi warga yang terkenda dampak. 
Pengumpulan data dalam sensus ini dilakukan dari rumah ke rumah dengan mewawancarai 
rumah tangga/ keluarga. Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini meliputi, antara lain, 
data tentang informasi umum tentang rumah tangga, kepemilikan lahan, bangunan dan 
tanaman pangan. 
 
Sensus mengumpulkan informasi tentang jenis pekerjaan warga terkena dampak termasuk 
tingkat penghasilannya. Dengan menggunakan parameter Sagogyo, garis kemiskinan untuk 
proyek ini ditentukan pada Rp. 160.000 penghasilan per bulan. Misalnya, ada 859 keluargadi 
jalan akses yang dianggap berada di bawah garis kemiskinan. Pengembangan kapasitas 
akan diprioritaskan untuk warga terkena dampak yang berada di bawah garis kemiskinan. 
 
Diskusi Kelompok Terfokus  (FGD) juga diadakan untuk menyebarluaskan idea/ rencana 
yang tak akan dapat diperoleh melalui sensus dari masyarakat. FGD dilaksanakan di setiap 
desa di sepanjang jalan akses, dengan partisipasi dari tokoh  masyarakat, penduduk desa 
yang terkenda dampak dari proyek. 
 

4 Konsultasi Publik dengan 
pihak yang berhak dan warga 
yang terkena dampak (90 
hari) 
 

Konsultasi dan diskusi dilakukan untuk mengumpulkan persepsi dan keinginan masyarakat 
dari Jalan Akses mengenai akuisisi aset (tanah, bangunan & tanaman) dan usulan 
pemindahan penduduk. Sosialisasi dan diskusi kelompok (FGD) telah dilakukan. 
 
Tujuan FGD adalah untuk mendapatkan persepsi masyarakat tentang ganti kerugian dan 
pemukiman kembali. Konsultasi publik (FGD) dilakukan di 5 desa, di Sarinagen (jalan 
eksisting), dan Cijambu, Sirnagalih, Cibitung, dan Sukaresmi (jalan baru). Peserta FGD 
dihadiri oleh perempuan (Gender), kelompok rentan, pemilik lahan, tokoh masyarakat dan 
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unsur pemerintah daerah di desa, dan pejabat kecamatan. Sosialisasi dan diskusi dilakukan 
di dua tempat, di Ruang Serbaguna Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung 
Barat pada Kamis, 23 Oktober 2008 dan di ruang serba guna  di kecamatan Rongga, 
Kabupaten Bandung Barat pada hari Kamis, 24 Oktober, 2008. 
 

5 Penetapan dan 
pemberitahuan lokasi proyek 
(penetapan lokasi) (14 hari) 
 

Diumumkan di pertemuan publik dan berbagai sosialisasi dengan masyarakat setempat. 
 

6 Penanganan keluhan tentang 
penetapan lokasi (oleh 
gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari 

Mekanisme Penanganan Keluhan dibentuk. Mekanisme ini diatur untuk semua tahap 
persiapan proyek dan untuk pengadaan tanah. 
 
Prosedur penanganan pengaduan informal juga dibentuk yang meliputi tokoh masyarakat, 
focal person staf lapangan. Masalah yang diajukan ke Panitia pengaduan terkait dengan 
dampak potensial debu dan pengaruhnya terhadap empang ikan, kondisi jalan selama 
infrastruktur sedang dibangun, potensi penciptaan lapangan kerja, dll. 
 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Studi pemukiman kembali dilakukan oleh Panitia konsultan. Detail hasil studi dapat 
ditemukan dalam dokumen terlampir yang dikumpulkan sebagai bukti untuk penelitian ini. 
 
Menurut LARAP (2010), ada sebanyak 2.201 orang yang terkena proyek dan ada 773 warga 
yang terkenda dampak yang akan dimukimkan kembali. Di antara 773 warga yang terkena 
dampak yang harus dipindahkan, ada 113 warga terkenda dampak (pada saat survei 
LARAP) yang bersedia pindah untuk mengikuti program pemukiman kembali PLN, 64 rumah 
tangga ingin pindah ke Munjul, 15 rumah tangga pindah ke Ginaya, 21 rumah tangga ke 
Pasir Taritih dan 13 rumah tangga ke Nagrak. Meskipun informasi telah diperoleh dari hasil 
verifikasi data pada bulan Februari 2011, bahwa hampir semua warga terkena dampak 
menyatakan bersedia pindah ke lokasi pilihan mereka sendiri, tetapi, untuk rencana 
penanganan warga terkena dampak, semua data di atas akan tetap digunakan. Dengan 
demikian, kedua jenis warga yang terkena dampak (pindah sendiri dan mengikuti program 
PLN) akan dibahas dan pemindahan mereka akan direncanakan sehingga semua proses 
diharapkan dapat diantisipasi dan dapat berfungsi dengan baik. 
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2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi dari 
pihak yang berhak 
 

Diungkapkan kepada pihak-pihak yang terkenda dampak oleh panitia oleh panitia Sembilan, 
dan UIP PLN Jawa Barat. 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari) 

Itu dilakukan sesuai peran Panitia Sembilan / Panitia Pengadaan Tanah sesuai peraturan 
dan undang-undang sebelum undang-undang No. 2/2012. 
  
Lembaga Penilai Harga Tanah (berlisensi oleh BPN) ditunjuk untuk melakukan penilaian 
harga tanah dalam proyek ini. Penunjukan dilakukan oleh panitia Pengadaan Tanah (P2T) 
dari Kabupaten Bandung Barat melalui Surat Pengkajian Bupati, dalam hal ini Kabupaten 
Bandung Barat sesuai dengan lokasi masing-masing yang terkena proyek PLTA Upper 
Cisokan Pumped Storage. 
 
lembaga Penilai Harga Tanah (berlisensi oleh BPN) ditunjuk untuk melakukan penilaian 
harga tanah dalam proyek ini. Penunjukan dilakukan oleh P2T dari Kabupaten Bandung 
Barat melalui Surat Pengkajian Bupati, dalam hal ini Kabupaten Bandung Barat sesuai 
dengan lokasi masing-masing yang terkena proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage. 
 
Lembaga Penilai Harga Tanah adalah lembaga / Panitia profesional dan independen untuk 
menentukan nilai / harga tanah yang selanjutnya akan digunakan oleh P2T sebagai dasar 
untuk mencapai kesepakatan tentang ganti kerugian lahan dengan Rencana pengadaan 
Tanah. Setelah ditunjuk, Panitia Appraisal akan melakukan survei kepada orang-orang, dan 
lembaga yang terlibat dalam proses pengadaan tanah di wilayah proyek untuk menentukan 
harga tanah. 
 
Adapun penentuan nilai bangunan dan tanaman / penyangga (stands) lain yang melekat 
pada lahan akan mengacu pada Peraturan Daerah atau peraturan lain yang dikeluarkan 
oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. PLN akan berkomunikasi dan bersosialisasi 
dengan pemerintah kabupaten, termasuk memberikan informasi kepada Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat (sebelum dilakukan ganti kerugian lahan) untuk menerbitkan undang-
undang baru-baru ini atau peraturan lain seperti Peraturan Bupati yang dapat menjadi 
referensi dalam struktur harga dan tanaman yang mendapat dampak oleh Proyek Pumped 
Storage Cisokan. 
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4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 

Pada waktu sosialisasi, Proyek Pembangkit Listrik dan saluran transmisi Jawa Barat PT PLN 
sebagai inisiator proyek sebelumnya, menggambarkan tujuan dan manfaat terutama yang 
melibatkan pengadaan tanah dan pembangunan HEPP Upper Cisokan. PLN juga 
menjelaskan bahwa penetapan, pengukuran dan inventarisasi lahan, bangunan dan 
tanaman yang dilakukan oleh Panitia LARAP adalah sebagai masukan untuk Panitia 
Pengadaan Tanah (P2T), kemudian mereka akan melakukan inventarisasi ulang dan 
memeriksa kembali pengukuran dan perhitungan. 
 
Untuk sosialisasi tentang pemukiman kembali, sebuah FGD untuk bendungan atas 
dilaksanakan pada 6 Februari 2011 di kecamatan Rongga. Tema yang diangkat dalam FGD 
ini adalah tentang informasi tentang rencana pemukiman kembali. 
 
Sosialisasi dan FGD difasilitasi oleh PT Kwarsa Hexagon di hadapan PT PLN, perwakilan 
masyarakat yang terkena dampak proyek, perwakilan tokoh masyarakat dari desa yang 
tergenang, perwakilan kelompok perempuan, pejabat desa, pejabat kecamatan dan 
kecamatan Muspika. Laporan rinci konsultasi dan FGD serta kesepakatan hasil maupun 
peserta yang hardir didokumentasikan dan diintegrasikan kedalam kesepakatan LARAP. 
(Daftar Peserta lihat Lampiran 8b). 
 
Di kawasan upper dam dan jalan akses, sosialisasi dan FGD untuk pemulihan pendapatan 
dilakukan pada tanggal 1 Maret 2011 di Desa Sukaresmi Kecamatan Rongga dan Desa 
Cijambu Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. FGD di bendungan bawah 
dilaksanakan pada 4 Maret 2011 di Desa Margaluyu Kecamatan Campaka, Kabupaten 
Cianjur. Tujuan dari konsultasi dan diskusi adalah untuk mengidentifikasi dan menentukan 
jenis-jenis pemulihan pendapatan yang perlu dilakukan termasuk pelatihan rekanannya. 
 
Dalam sosialisasi, PLN menjelaskan tujuan dan manfaat dari masing-masing jenis Paket 
Bisnis Mikro Awal sebagai program pemulihan pendapatan dan Bantuan dalam Pelatihan 
Keterampilan Administrasi Teknis dan Keuangan terutama untuk warga yang terkenda 
dampak yang perlu dimukimkan kembali baik oleh proyek atau pindah sendiri. 
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5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 
gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

Instansi yang menangani keluhan adalah satuan tugas yang dibentuk dalam Unit 
Impementasi Proyek (UIP).  Satuan tugas ini terdiri dari petugas PLN dan para ahli yang 
dipekerjakan. Satuan Tugas ini memiliki dua tugas utama yaitu sebagai pendamping bagi 
orang atau warga yang terkena dampak selama proyek ini; dan yang kedua untuk 
mengakomodasi dan memfasilitasi keluhan publik terkait dengan pelaksanaan proyek ini. 
Keluhan yang disampaikan kepada Satgas Keluhan di UIP harus dilakukan secara tertulis. 
 

6 Pembayaran Ganti Kerugian 
dan Penitipan Ganti Kergian 
kepada Pengadilan (jika ada) 
 

Panitia Pengadaan Tanah menentukan bentuk dan nilai ganti kerugian yng diusulkan oleh 
penilai independen dengan berkonsultasi dengan pemilik lahan dan proyek dalam waktu 
kurang dari 120 hari sejak surat undangan perundingan dikirimkan. 
 
Hasil penilaian aset dan ganti kerugian yang didapat dari penilai independen digunakan 
sebagai standar nilai  bagi Panitia Pengadaan Tanah untuk menegosiasikan dengan warga 
yang terkena dampak dan PLN. Hasil negosiasi tentang ganti kerugian harus disetujui oleh 
kedua belah pihak sebelum panitia pengadaan tanah memfinalisasi bentuk dan nilai ganti 
kerugian. 
 
Untuk mendukung tindakan program pemindahan warga yang terkena dampak yang akan 
dipindahkan oleh PLN/ pemerintah setempat, dilakukan pra studi kajian lokasi atas situs 
potensial pemukiman kembali.  
Hasil dari pra pengkajian situs untuk program pemukiman kembali dari proyek 
merekomendasikan bahwa sebagian besar warga yang terkena dampak lebih memilih untuk 
direlokasi di daerah sekitarnya di mana mereka tinggal, dan bahwa sebagian besar warga 
yang terkena dampak bekerja dalam kegiatan ekonomi berbasis lahan, sehingga penelitian 
ini awalnya menghasilkan sembilan situs potensial. 
 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan dan gender 

Perhatian khusus tidak diberikan pada kelompok rentan dan tidak ada kepekaan terhadap 
gender untuk pemngembangan proyek ini. 
 
Kriteria kerentanan biasanya didasarkan pada kriteria yang dikembangkan oleh Bank Dunia 
dan ADB. Berdasarkan kriteria ini dan mempertimbangkan kekhawatiran pemerintah 
setempat, proyek ini menggunakan kriteria berikut untuk klasifikasi orang-orang rentan: (1) 
aspek demografi (penduduk lanjut usia lebih dari 70 tahun), (2) Kepala rumah tangga 
perempuan, (3) aspek ekonomi ( miskin); dan (4) Penyandang cacat. 
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Berdasarkan kriteria di atas (demografi, tingkat kemiskinan, kepala rumah tangga janda, dan 
kecacatan), total orang yang rentan yang terkena dampak adalah 2 KK. Keluarga- ini berhak 
mendapatkan bantuan ekonomi khusus karena kerentanan mereka. Menurut tempat tinggal 
mereka, 2 KK rentan berada di tambang. Pengembangan kapasitas akan diprioritaskan 
untuk warga terkena dampak yang berada  di bawah garis kemiskinan. 
 

8 Pemantauan kemajuan 
rencana pengadaan tanah 
dan dampak 
 

Ada sistem pelacakan yang digunakan untuk pemantauan internal kemajuan Pengadaan 
Tanah dan Pemukiman kembali dan Pemantauan serta Evaluasi. Sistem yang disebut 
"Applikasi Pintar". Hanya dapat diakses oleh staf PLN yang memiliki wewenang untuk 
mengakses. 
 
Pelaporan kemajuan pengadaan tanah dan pemukiman kembali mengikuti format standar 
pemantauan dan pelaporan Kemajuan pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang 
dikembangkan oleh Bank Dunia. 
 
Kegiatan pengawasan diperlukan untuk menilai tingkat keberhasilan proses pengadaan 
tanah, termasuk akuisisi struktur dan bangunan lain serta pelaksanaan pemukiman kembali 
penduduk yang terkena dampak. Tanggung jawab ini berada di tangan Badan Pengawas 
Independen (IMA). Dalam kegiatannya, IMA juga mengevaluasi pengelolaan keseluruhan 
dampak proyek termasuk mitigasi dampak sosial-ekonomi dan kesehatan dari orang-orang 
yang terkena dampak proyek. 
 
PLN telah melakukan pemantauan dampak dan telah mengungkapkan hasilnya. 

C.4 Tahap Penyerahan Hasil dan Pemantauan 
 

1 Serah terima lahan yang telah 
dibebaskan untuk dimulainya 
kosntruksi 
 

 Telah dilaksanakan menurut peraturan. 

D Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah (sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 
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1 Kualitas Persiapan rencana 
Pengadaan Tanah 
 

Disyaratkan dokumen rencana pengadaan tanah yang berkualitas yang didukung oleh data 
dan informasi rinci seperti yang disyaratkan oleh World Bank. 
 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

Ada beberapa program pemulihan setelah pemukiman kembali sebagai berikut: 
• Pemulihan penghidupan, sebagai bagian dari pemulihan ekonomi warga yang terkena 

dampak; 
• Pemindahan bisnis, sebagai bagian dari pengembangan ekonomi berskala kecil bagi 

mereka yang kehilangan penghasilan ekonomi; dan 
• Pemantauan dan evaluasi tentang rogram pemukiman kembali; 
• Butir a dan b dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak ke tiga, khususnya 

konsultan dengan pengalaman dalam program pemulihan ekonomi dan pengembangan 
masyarakat. 

 
Selain peluang bisnis yang tersebut di atas, pemulihan penghasilan warga yang terkena 
dampak  ( khususnya orang-orang yang terkenad dampak diumur produktif) yang 
dilaksanakan melalui pemberian prioritas  untuk mendapat pekerjaan di proyek PLTA Upper 
Cisokan seperti: 
• Di Konsturksi, Pekerja bangunan, tukang 
• Di bidang administrasi, sebagai office boy, security guard atau pengemudi. 

 
Beberapa pelatihan juga disediakan, seperti: 
• Sistem Pertanian Terpadu (IFS) termasuk dalam kegiatan dalam lahan pertanian dan di 
luar lahan pertanian. Kegiatan dalam lahan pertanian termasuk program percontohan untuk 
hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kegiatan di luar lahan pertanian meliputi 
Pabrik Percontohan Pengolahan Produk, Pabrik Teknologi Fermentasi Urine (UFT), unit 
pengolahan kompos dan unit pengolahan limbah cair. 
• Vocational Training System (VTS), termasuk pelatihan pelatihan motor dan pelatihan 
industri kreatif. 
• Pelatihan Kewirausahaan meliputi pelatihan keterampilan dan pelatihan manajemen bisnis 
untuk masyarakat yang potensial berdasarkan pertanian lokal (agroprosesing) atau UMKM 
/ UKM 
• Pemberdayaan Masyarakat termasuk program demplot dan pembinaan bisnis untuk 
UMKM / UKM. 
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• Jaringan Pemasaran termasuk advokasi, konsultasi, intermediasi, dan publikasi pameran. 
 

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

Hampir semua keluhan yang diajukan dapat ditangani oleh Panitia Pengadaan Tanah PLN. 

3 Pengadaan tanah tepat waktu Pelaksanaan proyek tidak terlambat karena pengadaan tanah. 
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Nama Proyek:  

Lokasi : 

Jenis Proyek: 

Instasi Pelaksana: 

: 

: 

: 

: 

PLN Distribusi Makassar  

Makassar, Sulawesi Selatan 

Saluran Distribusi 

PLN Wilayah Makassar 
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A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Untuk mendistribusikan listrik ke pelanggan di wilayah operasional Makassar 

2 Komponen dan Wilayah 
proyek 

PLN Wilayah Makassar meliputi wilayah operasional satu Kantor Distribusi; tiga Wilayah 
dibagi menurut Provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara). 
 
Bisnis distribusi listrik untuk kepentingan umum termasuk konstruksi dan instalasi, operasi, 
pemeliharaan instalasi distribusi listrik dan bisnis lain yang terkait langsung dengan distribusi 
dan penjualan tenaga listrik. 
 

3 Keselarasan dengan rencana 
Tata Ruang Daerah, 
Rencana Pembangunan 
jangka menengah, Rencana 
Strategis, dan Rencana kerja 
PLN 
 

Proyek saluran distribusi selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN), 2015‒2019 dan Rencana Bisnis Pasokan Listrik PLN (RUPTL), 2016–
2025. 

4 Kebutuhan lahan, ruang 
lingkup dampak pengadaan 
tanah, dan upaya untuk 
meminimalkan dampak 

Keperluan lahan untuk saluran distribusi adalah untuk keperluan tiang, penarikan kabel dan 
trafo,20 maka dari itu dampaknya tidak dianggap parah. 
 

                                                        
20 Dampak pemukiman kembali yang potensial dari setiap proyek saluran distribusi terbatas pada i) penggunaan lahan tidak lebih dari 0,2 m2 untuk pemasangan tiang 

listrik; (ii) kemungkinan pemindahan aset non-lahan (terutama pohon) yang terletak 2,5 m dari konduktor (dalam ROW lselebar 7 m duntuk pohon) selama penarikan 
kabel; dan (iii) penggunaan sekitar 4,5 m2 lahan untuk pemasangan trafo yang dipasang di tiang.  
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Namun demikian, untuk meminimalkan dampak, bagi PLN Wilayah Makassar, ketika PLN 
memulai pemasangan saluran distribusi, PLN berkonsultasi dengan kepala-kepala desa 
sejak tahap perencanaan. Konsultasi tersebut meliputi rencana proyek, penggunaan laha, 
dan penarikan kabel yang mungkin memerlukan pemangkasan atau penebangan beberapa 
pohon. 
Ketika PLN menghadapi tantangan terkait dengan perizinan dan masyarakat, langkah yang 
biasanya diambil adalah mengadakan pendekatan pada pemilik lahan dan pemuka 
masyarakat di desa di mana akan dibangun saluran distribusi, negosiasikan ganti kerugian 
dengan pemilik lahan, biasanya dilakukan oleh kontraktor, atau jika tidak ada jalan keluar, 
PLN lokasi dipindahkan ke tempat lain. 
 

B Pengaturan kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

Unit yang bertanggung jawab untuk upaya perlindungan sosial serta Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (CSR) di PLN Wilayah Makassar adalah Divisi Komunikasi, Hukum dan 
Administrasi. 
 

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia dalam 
penanganan upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek  
 

Di PLN Wilayah Makassar, ada dua orang staf yang berdedikasi yang bertanggung jawab 
untuk upaya perlindungan sosial. Jika muncul masalah sosial, setiap staf yang bekerja di 
lapangan dapat melaporkan masalah ini kepada manajer untuk mendapatkan solusi atau 
menyampaikan masalah tersebut ke PLN Wilayah untuk mendapatkan solusi. 
 
Untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kerangka kerja hukum dan perlindungan 
sosial, para staf harus mengikuti pelatihan internal dan eksternal yang diwajibkan secara 
teratur tentang substansi. 

3 Sumber keuangan: 
Ketersediaan dan anggaran 
yang cukup 

Untuk anggaran, karena tidak ada pengadaan tanah untuk proyek saluran distribusi di PLN 
Wilayah Makassar, tidak ada anggaran untuk rencana pengadaan tanah yang disiapkan. 

C Proses dan Prosedur - Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 

Tidak ada studi kelayakan proyek yang disiapkan untuk kegiatan saluran distribusi. 
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Kelengkapan dan kualitas 
 

2 Persiapan dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah dan 
penyerahan Rencana 
Pengadaan Tanah ke 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek  
 

Tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah yang disiapkan untuk kegiatan saluran 
distribusi. 
 

C.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 
 

 Tidak Berlaku 

2 Pemberitahuan rencana 
pembangunan (10 hari) 

Ketika PLN memulai pemasangan jalur distribusi, Panitia PLN Wilayah Makassar akan 
berkonsultasi dengan kepala desa sejak tahap perencanaan tentang rencana proyek, 
penggunaan lahan, dan penarikan kabel yang mungkin memerlukan pengerukan atau 
pemindahan pohon. 
 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 

Panitia akan melakukan verifikasi dan biasanya survei khusus akan dibantu oleh tokoh 
masyarakat yang memahami kondisi spesifik di masyarakat.  

4 Konsultasi publik dengan 
pihak-pihak yang berhak dan 
komunitas yang terpengaruh 
(90 hari) 
 

Konsultasi dilakukan terutama melalui kepala desa, dan tidak semua orang yang terkena 
dampak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk perataan saluran distribusi dan 
desain.21  Kontraktor menangani beberapa koordinasi untuk penggunaan lahan dan pohon 
/ tanaman yang terkena dampak.   

                                                        
21 Berdasarkan diskusi dengan kepala divisi komunikasi, PLN Wilayah Makassar 
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5 Penetapan dan pengumuman 
Lokasi Proyek (Penetapan 
Lokasi) 
(14 hari) 
 

 Tidak berlaku 
 

6 Penanganan keluhan tentang 
penetapan lokasi (oleh 
gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari 
 

Jika ada keluhan oleh masyarakat, biasanya tentang lampu mati, masalah dengan kabel, 
lampu penerangan jalan tidak berfungsi, atau mengeluh tentang layanan oleh petugas PLN 
Masalahnya adalah melalui Pusat Panggilan PLN123. 

C.3 Tahap pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 
 

Tidak berlaku  

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi dari 
pihak yang berhak 
 

TIDAK BERLAKU 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari 

Saluran distribusi dipasang baik berdasarkan rencana kerja saluran distribusi PLN, atau atas 
permintaan dari suatu masyarakat. Untuk kedua jenis proyek tersebut, tidak akan ada ganti 
kerugian dibayar yang diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak. Namun, 
kontraktor yang menangani proyek tersebut terkadang harus membayar ganti kerugian 
untuk penebangan pohon. 
 

4 Musyawarah / konsultasi dan 
persetujuan tentang ganti 
kerugian (30 hari) 

Tidak berlaku 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pelaksana 
Pengadaan Tanah dan 

Keluhan ditangani melalui Pusat Panggilan PLN123 atau masyarakat dapat menyampaikan 
keluhan kepada kantor PLN Wilayah Makassar. 
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gugatan Pengadilan Tata 
Usaha Negara - 88 hari) 

6 Pembayaran Ganti Kerugian 
dan Penitipan Ganti Kergian 
kepada Pengadilan (jika ada) 
 

Tidak berlaku 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan dan gender 

Tidak ada perhatian khusus yang diberikan kepada kelompok rentan maupun sensibilitas 
gender dalam pembangunan saluran distribusi di Makassar. Undangan untuk konsultasi 
publik dan / atau sosialisasi ditujukan untuk semua rumah tangga di daerah masing-masing. 

8 Pemantauan kemajuan 
rencana pengadaan tanah 
dan dampak 
 

Tidak berlaku 

C.4 Pengajuan Tahap Hasil dan Pemantauan 

1 Serah terima lahan yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 

Tidak Berlaku 
 
 

D Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana pengadaan Tanah (sebagaimana dipersyaratkan oleh kerangka hukum) 
1 Kualitas persiapan Rencana 

pengadaan Tanah 
Karena tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah yang disiapkan untuk kegiatan 
saluran distribusi, maka penilaian output “Tidak Berlaku”. 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Standar hidup yang lebih 
baik dari pihak yang berhak / 
Warga yang Terkena 
Dampak 

Karena proyek saluran distribusi tidak mungkin mempengaruhi pendapatan dan status mata 
pencaharian orang-orang yang terkena dampak, penilaian hasil adalah "Tidak Berlaku". 
  

2 Pengaduan diajukan oleh 
pihak-pihak yang berhak 

3 Pengadaan tanah tepat 
waktu 



 

 

Studi Kasus 17 
 

Nama Proyek 

Lokasi 

Jenis Proyek 

Instansi Pelaksana 

: 

: 

: 

: 

Pembangunan HVTL 150 kV Incomer dan gardu Induk Kadipaten 150 kV Kadipaten 

Majalengka, Jawa Barat 

Saluran Transmisi dan gardu Induk 

UIP Jawa Tengah (UIP JBT II) 

 

No Komponen dan parameter Hasil Pengkajian 

A. Keterangan Proyek 

1 Tujuan Proyek Untuk meningkatkan kapasitas pasokan tenaga listrik di Majalengka dan daerah sekitarnya, 
dengan dampak yang lebih besar di Wilayah Jawa tengah 
 

2 Komponen dan Luas Proyek Pembangunan Saluran Transmisi Tegangan Tinggi (150 kV) sepanjang 350 meter 
mencakup konstruksi dua tower dan penarikan kabel transmisi sepanjang ROW dan Gardu 
Induk 150-kV.  Konstruksi dua tower dihubungkan dengan saluran transmisi tegangan tinggi 
yang ada di Ujung Berung - Rancaengkek - Saluran Sunyaragi. 
 
Proyek berada di Desa Jatipamor and Panyingkiran, kecamatan Panyingkiran, kabupaten 
Majalengka, provinsi Jawa Barat. 
 
Luas lahan yang diperlukan untuk pembangunan dua (2) menara dan gardu induk telah 
dibebaskani oleh PLN. Namun proyek memerlukan lahan yang akan secara permanen 
dibatasi penggunaan di bawah jalur saluran transmisi (ROW) sepanjang 350 meter.22  
Dengan demikian, warga terkena dampak yang memiliki tanah dan aset di dalam RoW 
(7.000 m2) terkena dampak proyek. .  

                                                        
22 Berdasarkan Peraturan No. 38 tahun 2015 Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, lebar ROW untuk Saluran Transmisi adalah 10 m setiap sisi (kiri dan kanan) dari 

garis tengah. Oleh karena itu, dalam hal proyek yang diberikan, luas total ROW adalah 7.000 meter persegi; 10m x 2 x 350m = 7.000 meter persegi 
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3 Keselarasan dengan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah, Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah, Perencanaan 
Strategis, dan Rencana Kerja 
PLN 

Proyek ini selaras dengan perencanaan tata ruang daerah. Penentuan gardu induk (GI) 150 
kV Kadipaten sejalan dengan Peraturan Majalengka, Perda No. 11, Tahun 2011 tentang 
Rencana Tata Ruang Majalengka tahun 2011 - 2013 dan Rencana Kerja PLN untuk 
Percepatan Pengembangan ketenagalistrikan, setelah Keputusan Presiden No. 71 tahun 
2006. Penentuan lokasi proyek dikeluarkan pada Tahun 2014. Izin lingkungan untuk proyek 
ini dikeluarkan pada Mei 2016. 

4 Kebutuhan akan lahan, ruang 
lingkup dampak pengadaan 
tanah, dan upaya untuk 
meminimalkan dampak 

Sejumlah 13.000 meter persegi lahan dialokasikan untuk pemasangan dua (2) menara 
(1.250 m2) dan lahan yang dialokasikan untuk gardu induk (11.750 m2). Total lahan seluas 
13.000 meter persegi sudah menjadi milik PLN. Dokumen Rencana Pengadaan Tanah tidak 
tersedia untuk pemasangan dua menara dan perluasan gardu induk di tahun 2015. PLN 
memperoleh izin lokasi untuk membangun perluasan gardu induk.  

Namun proyek memerlukan luas lahan agar secara permanen dibatasi di bawah RoW 
saluran transmisi sepanjang 350 meter. Sejalan dengan itu, warga yang memiliki tanah dan 
aset dalam ROW yang menempati 7.000 meter persegi tanah terkena dampak oleh proyek 
tersebut. Pembatasan penggunaan lahan di RoW saluran transmisi di bawah kerangka 
hukum Upaya Perlindungan negara (CSS) ditetapkan (15%) dari nilai tanah dan dibayarkan 
kepada pemilik lahan yang terkena dampak. Pada aset tidak bergerak lainnya seperti 
bangunan yang terkena dampak RoW harus dibayarkan kepada pemilik pemilik bangunan. 
Pemotongan pohon mensyaratkan pembayaran ganti kerugian satu kali kepada pemilik 
pohon. 
 
Panitia Pengadaan Tanah PLN melakukan beberapa konsultasi / sosialisasi. Sosialisasi 
pertama dilakukan untuk menginformasikan orang-orang yang terkena dampak dan 
masyarakat setempat tentang rencana proyek, dampak potensial dan jadwal proyek untuk 
mendapatkan dukungan masyarakat setempat dalam proses pelaksanaan proyek. PLN 
melakukan konsultasi kedua sebelum pembatasan akses ke tanah kepada RoW di bawah 
saluran transmisi. Masyarakat yang terkena dampak diberitahu tentang RoW proyek, jadwal 
penarikankabel, dan hak-hak mereka untuk menerima 15% dari ganti kerugian dari nilai 
pasar tanah dan bangunan yang terkena dampak Row saluran transmisi. Namun dalam 
studi kasus ini, orang-orang yang terkena dampak secara sukarela mengizinkan PLN untuk 
menarik kabel sepanjang 350 meter di RoW saluran transmisi. Karena lahan yang 



 

 

No Komponen dan parameter Hasil Pengkajian 

dibutuhkan telah diperoleh, untuk studi kasus ini, hanya izin akses pembatasan untuk RoW 
yang diperlukan. 

B Pengaturan Kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

Pembangunan HVTL 150 kV incomer Kadipaten gardu induk 150 kV Kadipaten berada di 
bawah tanggung jawab Unit Pembangunan –UIP PT PLN (Persero) Jawa Tengah JBT II, 
berkedudukan di Yogyakarta. 
 
Proses Pengadaan tanah proyek ini berada di bawah tanggung jawab Manajer Hukum, 
Komunikasi, dan Lahan di tingkat UIP dan Asisten Manajer Lahan di unit pelaksana proyek 
- tingkat UPP.  Di UIP JBT II ada dua staf yang bertanggung jawab atas pengadaan tanah, 
didukung oleh empat UPP23 dan masing-masing UPP memiliki 3 - 4 staf yang bertanggung 
jawab atas masalah ini. Proyek Kadipaten dikelola di bawah UPP JBT II dengan dua staf 
yang bekerja penuh waktu untuk mendukung proyek tersebut. 
 

2 Sumber daya manusia: 
Jumlah dan kualifikasi 
sumber daya manusia yang 
menangani upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek 

Personel yang bertanggung jawab untuk pengadaan tanah baik di tingkat UIP JBT II maupun 
UPP memiliki berbagai latar belakang pendidikan termasuk teknik, ilmu sosial dan hukum. 
Mereka secara teratur mengikuti pelatihan internal dan eksternal PLN yang diwajibkan dan 
sukarela di Pusat Pembelajaran PLN atau di tempat lain, yang meliputi proses pengadaan 
tanah sesuai dengan UU 2 tahun 2012 dan tema upaya perlindungan sosial lainnya. Beban 
kerja yang berat menyebabkan staf terkadang tidak dapat mengikuti kegiatan pelatihan. 
 

3 Sumber keuangan: 
Ketersediaan dan anggaran 
yang cukup 

Anggaran untuk pengadaan tanah untuk tujuan proyek dialokasikan oleh Divisi Anggaran di 
Kantor Pusat PLN, yang dikelola oleh PLN UIP JBT II. Pada tahun 2017, PLN UIP JBT II 
mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengadaan tanah termasuk tanah yang 
diperlukan untuk proyek Kadipaten. 
 
 

C Proses dan Prosedur – Praktik Pelaksanaan  

                                                        
23 Empat UPP di bawah UIP JBT II adalah: UPP JBT1 Bandung, JBT2 Cirebon, JBT3 Semarang, dan JBT4 Cawing 
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C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah (PAP): 
Komprehensif dan berkualitas 

Studi kelayakan proyek termasuk Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial telah 
dilaksanakan. Di dalam UKL / UPL tidak ada profil sosio ekonomi khusus dari orang-orang 
yang terkena dampak / pihak yang berhak (setara dengan Pemeriksaan Lingkungan Awal 
sesuai dengan SPS ADB), tetapi dokumen tersebut mencakup studi dasar tentang 
masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah proyek. 
 

2 Persiapan Dokumen 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan penyerahannya kepada 
Gubernur untuk keperluan 
penetapan lokasi 
 

Dari lahan yang sudah diperoleh/ dimiliki oleh PLN, tidak diperlukan lagi rencana pengadaan 
tanah. Namun PLN telah menyediakan proses pengadaan tanah termasuk kebutuhan untuk 
melakukan rencana pembatasan akses lahan RoW untuk 2 menara. Semua informasi 
tentang tanah yang sudah menjadi milik PLN dan kebutuhan akan pembatasan lahan dari 
RoW saluran transmisi dikonsolidasi di UKL / UPL, yang disiapkan oleh UIP. UKL / UPL juga 
memberikan informasi tentang ukuran lahan yang dibutuhkan, lokasi tanah, perbatasan 
serta 27 pemilik lahan (8 perempuan dan 19 laki-laki) yang telah setuju untuk memberikan 
izin pembatasan akses24 lahan mereka untuk RoW saluran transmisi. 

C.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari) 

 Tidak berlaku 

2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Tidak berlaku 

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal lokasi rencana 
pembangunan, pihak-pihak 
yang berhak, objek 
pengadaan tanah (30 hari) 

Survei lokasi yang akan terkena dampak oleh RoW saluran transmisi dilakukan oleh Panitia 
Pengadaan Tanah PLN dan dicakupkan dalam UKL/UPL. Hal ini hanya meliputi 
pembatasan kepada tanah dan aset (area lahan dan tanaman) dan status tanah yang 
terkena dampak tanpa mencakupkan jumlah dan nama pemiliknya kecuali untuk tanah yang 
dimuiliki oleh PLN. Survei lokasi merupakan bagian dari studi kelayakan. 
 

4 Konsultasi Publik dengan 
pihak yang berhak dan warga 

Sebuah proses konsultasi telah dilakukan dengan masyarakat di sepanjang RoW saluran 
transmisi, para pemilik lahan, dan warga di sekitar gardu induk, telah dilaksanakan pada 
tahun 2014 sampai 2016. Konsultasi pertama adalah untuk pembangunan gardu induk di 

                                                        
24 Risalah pertemuan yang diadakan pada 26 November 2015 menegaskan bahwa warga terkena dampak bersedia menyumbangkan sebagian tanah mereka yang 

terletak di dalam ROW yang akan digunakan untuk saluran transmisi 
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yang terkena dampak (90 
hari)  

Desa Jatipamor, tetapi karena area gardu induk diperluas, maka konsultasi  tambahan 
diadakan dengan mencakupkan warga Desa Panyingkiran juga. Izin dan urutan konsultasi 
publik diadakan sejalan dengan pembangunan proyek. Konsultasi awal dengan warga 
terkena dampak/ pihak yang berhak dilakukan bersamaan dengan survei lokasi dan 
sebelum identifikasi orang dan aset yang terkena dampak dilakukan. 
  

5 Penetapan dan 
pengumuman Lokasi Proyek 
(Penetapan Lokasi) 
(14 hari) 

 Tidak berlaku 

6 Penanganan Keluhan terkait 
Penetapan Lokasi (oleh 
Gubernur, Bupati, dan proses 
pengadilan di PTUN) - 88 
hari. 

Tidak ada keluhan yang diajukan terkait dengan penetapan lokasi proyek ini. 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 

Identifikasi pihak-pihak yang berhak dan aset-aset yang terkena dampak telah selesai 
sebelum November 2015. Risalah pertemuan yang diadakan pada tanggal 26 November 
2015 tentang sosialisasi pembangunan saluran transmisi Kadipaten 26 November 2015 
berisi peserta rapat daftar nominatif yang terpilah menurut jenis kelamin (8 perempuan dan 
19 laki-laki).25 Selain itu, dokumen yang tersedia memberikan informasi terkait dengan tanah 
dan aset yang terkena dampak pengadaan tanah untuk tujuan proyek, mulai dari tahap 
perencanaan sepanjang seluruh siklus proyek termasuk pelaksanaan proyek. 
 

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi 
dari pihak yang berhak 

Pertemuan yang diadakan pada bulan November 2015 dilakukan untuk pengukuran dan 
inventarisasi oleh kantor pertanahan. Semua pihak yang berhak dan kantor desa diundang. 
Sosialisasi terakhir dan pengumuman Inventarisasi dan Identifikasi Hasil diadakan pada 18 
Agustus 2016 dan dihadiri oleh 17 warga yang terkena dampak (8 perempuan dan 19 laki-
laki). 

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari) 

PLN UIP JBT II menggunakan penilai independen dari kantor layanan penilaian publik untuk 
menilai objek pengadaan tanah (tanah dan tanaman). 

                                                        
25 Risalah Rapat yang diselenggarakan pada 25 November 2015 tentang sosialisasi pengadaan tanah dilampirkan pada UKL / UPL dalam bentuk dokumen terpisah. 
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4 Musyawarah / konsultasi dan 
Persetujuan tentang Ganti 
Kerugian (30 hari) 

Tidak berlaku 
 

5 Penanganan keluhan (pada 
tingkat Panitia Pengadaan 
Tanah dan gugatan 
Pengadilan Tata Usaha 
Negara - 88 hari) 

 Tidak ada keluhan yang diajukan oleh wargayang terkena dampak / pihak yang berhak   

6 Pembayaran ganti kerugian 
dan penitipan ganti kerugian 
kepada pengadilan (jika ada)  

Dari Lahan yang telah diperoleh oleh PLN, tidak ada catatan tentang pembayaran ganti 
kerugian di dalam dokumen UKL/UPL. Namun, dari wawancara dengan staf PLN yang 
bertanggung jawab atas pengadaan tanah dan dengan orang-orang yang terkena dampak 
di Desa Jatipamor dan Panyingkiran selama kunjungan lapangan di Juni 2017, mereka 
melaporkan bahwa proses ganti kerugian telah dilakukan melalui transfer ke rekening bank 
masing-masing warga terkena dampak. 

7 Perhatian pada kelompok 
rentan 

Semua warga terkena dampak diperlakukan sama, oleh karena itu, tidak ada perhatian 
khusus yang diberikan kepada kelompok rentan dalam proses pengadaan tanah. Semua 
rumah tangga / pihak yang berhak yang terkena dampak proyek tidak dianggap miskin  dan 
meskipun pekerjaan utama mereka adalah pertanian, tidak ada warga terkena dampak yang 
terkena dampak secara parah oleh proyek tersebut. Untuk merehabilitasi jalan yang 
digunakan oleh proyek, Desa Jatipamor membuat proposal untuk perbaikan jalan, dan PLN 
UIP JBT II menggunakan anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) untuk memenuhi 
permintaan masyarakat. Untuk studi kasus ini, jalan Desa Jatipamor digunakan untuk 
proyek tersebut, dan mendapat dukungan untuk membangun jalan yang lebih baik dengan 
menggunakan anggaran CSR. Selain itu, PLN berkomitmen untuk meminta kontraktor untuk 
memberikan kesempatan pekerjaan terkait proyek kepada warga terkena dampak. 
 

8 Perhatian kepada Gender Dokumen terkait proyek yang tersedia untuk ditinjau tidak berisi bab khusus yang 
didedikasikan untuk penilaian gender atau Rencana Aksi Gender 26  singkat yang 
dikembangkan secara terpisah. Meskipun teks undangan untuk konsultasi yang dijadwalkan 
tidak secara khusus menekankan partisipasi perempuan, daftar nominatif peserta sosialisasi 

                                                        
26  GAP adalah singkatan dari Gender Action Plan ( Rencana Aksi Gender) 
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yang diadakan pada 25 November 2015, menegaskan bahwa delapan (8) dari dua puluh 
tujuh warga terkena dampak yang berpartisipasi dalam konsultasi  
(sosialisasi) adalah perempuan. Pada kenyataannya, keterlibatan partisipatif perempuan 
menjadi tidak terhindarkan dan merupakan bagian integral dari pelaksanaan proyek begitu 
survei dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan proyek untuk mengidentifikasi 
prevalensi perempuan pemegang hak atas tanah dalam wilayah yang terkena dampak 
proyek. 
 

9 Pemantauan Kemajuan dan 
Dampak rencana pengadaan 
Tanah 
 

Pemantauan kemajuan pengadaan tanah dilakukan sesuai dengan pelaksanaan UKL/UPL 
 

C.4 Tahap Penyerahan Hasil dan Pemantauan  

1 Serah terima lahan yang 
dibebaskan untuk dimulainya 
konstruksi 

Tidak berlaku 
   

D Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Dokumen Rencana Pengadaan Tanah (disyaratkan oleh Kerangka Hukun) 
 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Tidak berlaku.  
Tidak ada pengadaan tanah untuk studi kasus khusus ini. Namun, PLN telah melakukan 
konsultasi publik untuk membahas tentang izin akses pembatasan untuk RoW dengan 
warga terkena dampak. Semua dokumen pendukung untuk proses ini tersedia. 

E Hasil proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 
 

1 Tingkat Penghidupan  yang 
lebih baik bagi pihak yang 
berhak/ warga terkena 
dampak  

Lahan yang terkena dampak proyek SUTT (HVTL) 150 kV incomer dan gardu induk 
(Substation) Kadipaten 150 kV ini sebagian besar dulunya adalah untuk pertanian dan 
berkebun, dan tidak ada orang yang terkena dampak parah dalam proyek.  Namun, tidak 
ada rencana pemantauan standar hidup dari pihak-pihak yang berhak dalam dokumen 
pengadaan tanah untuk proyek ini meskipun ada satu butir di dalam UKL-UPL yang 
menyinggung tentang penggunaan anggaran CSR untuk mengakomodasi permintaan 
masyarakat untuk rehabilitasi jalan. 
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Tidak ada pemantauan tentang pemukiman kembali yang dilakukan. Namun, pembayaran 
ganti kerugian berdasarkan penilaian penilai independen dan negosiasi dengan warga 
terkena dampak/pihak yang berhak. 
Warga terkena dampak yang ditemui selama pengkajian akseptabilitas mengatakan bahwa 
pembayaran ganti kerugian dapat diterima oleh semua orang yang terkena dampak. Tidak 
ada keluhan yang diajukan oleh warga terkena dampak karena ganti kerugian diberikan 
berdasarkan negosiasi antara warga terkena dampak dan PLN. Nilai yang diberikan juga 
sedikit lebih tinggi dari pada harga pasar pada waktu pembayaran ganti kerugian. 
Anggaran CSR adalah sumber daya lebih lanjut yang dapat mendukung kegiatan yang 
terkait dengan masyarakat yang terkena dampak. Di bawah proyek Kadipaten ini, anggaran 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan digunakan untuk merehabilitasi jalan Desa Jatipamor, 
yang dalam kondisi buruk karena digunakan baik sebagai proyek maupun jalan umum. 
Proses untuk mendapatkan dukungan untuk CSR adalah proposal harus dibuat oleh 
masyarakat; dalam hal ini, proposal dari Desa Jatipamor, diserahkan ke UIP dan kemudian 
diteruskan ke Unit CSR di Pusat. Pengiriman bahan dan pemantauan rehabilitasi dilakukan 
oleh UPP. 

2 Keluhan yang diajukan oleh 
Pihak yang Berhak 

Tidak ada keluhan yang diajukan oleh warga terkena dampak/ pihak yang berhak tentang 
ganti kerugian dan rencana proyek. 
 

3 Penyelesaian Pengadaan 
Tanah yang Tepat Waktu 

Pengadaan tanah untuk proyek ini dilaksanakan dengan tepat waktu, khususnya karena 
hampir semua lahan telah dimilki oleh PLN sebelum perencanaan proyek 
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Nama Proyek 

Lokasi 

Jenis Proyek 

Instansi Pelaksana 

: 

: 

: 

: 

PLN Distribusi Majalengka 

Majalengka, Jawa Barat 

Saluran Distribusi 

Tidak berlaku.  
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A. Deskripsi Proyek 

1 Tujuan Proyek Untuk memberi layanan pasokan listrik di Majalengka dan daerah sekitarnya. 
 

2 Komponen dan Wilayah 
Proyek 

PLN Distribusi Majalengka adalah satu di antara empat rayon di bawah PLN Area 
Sumedang, yaitu: Tanjung Sari, Kota Sumedang, Kota Majalengka, dan Jatiwangi. 
 

3 Keselarasan dengan 
Rencana Tata Ruang 
Wilayah, Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah, Perencanaan 
Strategis, dan Rencana Kerja 
PLN 

PLN telah selaras dengan perencanaan tata ruang regional. Cakupan saluran distribusi PLN 
Rayon Majalengka adalah pemasangan listrik (pedesaan) hingga desa-desa di sekitar kaki 
Gunung Ceremai, Jawa Barat. 

4 Kebutuhan akan lahan, ruang 
lingkup dampak pengadaan 
tanah, dan upaya untuk 
meminimalkan dampak 

Kebutuhan lahan untuk saluran distribusi adalah untuk tiang, penarikan kabel dan trafo, 
sehingga dampaknya dianggap tidak signifikan27.  
 
Namun untuk meminimalisir dampaknya, PLN Majalengka, ketika memulai pemasangan 
saluran distribusi, akan berkonsultasi dengan kepala desa sejak tahap perencanaan. 

                                                        
27 Dampak pemukiman kembali yang potensial dari setiap proyek saluran distribusi terbatas pada i) penggunaan lahan tidak lebih dari 0,2 m2 untuk pemasangan tiang 

listrik; (ii) kemungkinan pemindahan aset non-tanah (terutama pohon) yang terletak dalam 2,5 m dari konduktor (dalam ROW selebar 7 m dalam hal pohon) selama 
penarikan kabel; dan (iii) menggunakan sekitar 4,5 m2 lahan untuk pemasangan trafo yang dipasang di tiang 
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Konsultasi ini mencakup rencana proyek, penggunaan lahan, dan penarikan kabel yang 
mungkin memerlukan pengerukan atau penghilangan pohon. 

B Pengaturan kelembagaan 

1 Struktur Kelembagaan: 
Instansi Pelaksana 

Unit yang bertanggung jawab untuk upaya perlindungan sosial serta Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (CSR) di PLN Rayon Majalengka adalah Unit Komunikasi, Hukum dan 
Administrasi. 

2 Sumber daya 
manusia:Jumlah dan 
kualifikasi  SDA yang 
menangani upaya 
perlindungan sosial dalam 
unit dan proyek, 
pengembangan kapasitas 
dilakukan untuk pengadaan 
tanah dalam proyek 

Di PLN Rayon Majalengka, tidak ada staf yang khusus bertanggung jawab untuk upaya 
perlindungan sosial. Namun, jika muncul masalah sosial, setiap staf yang bekerja di 
lapangan dapat melaporkan masalah ini kepada manajer untuk mendapatkan solusi atau 
menyampaikan masalah tersebut ke PLN Wilayah untuk mendapatkan solusi.  
 
Karena tidak ada pengadaan tanah untuk proyek saluran distribusi yang dikelola oleh PLN 
Wilayah, tidak ada staf khusus yang ditugaskan untuk masalah pengadaan tanah di PLN 
Majalengka. Untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kerangka kerja hukum dan 
perlindungan sosial, staf harus mengikuti pelatihan internal dan eksternal yang diwajibkan 
secara teratur tentang substansi tersebut. 

3 Sumber keuangan: 
Ketersediaan dan anggaran 
yang cukup 
 
 

Untuk anggaran, karena tidak ada pengadaan tanah untuk proyek saluran distribusi di PLN 
Majalengka, tidak ada anggaran untuk rencana pengadaan tanah yang disiapkan. Namun, 
jika diperlukan, anggaran dapat diambil dari unit CSR untuk memelihara dan meningkatkan 
hubungan dengan masyarakat.28 

C Proses dan Prosedur – Praktik Pelaksanaan 

C.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi Kelayakan dilakukan 
untuk persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah: 
Kelengkapan dan Kualitas 

Tidak ada studi kelayakan proyek yang disiapkan untuk kegiatan saluran distribusi. Setiap 
Kantor Distribusi PLN memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP) yang menjelaskan tentang 
proses dan prosedur untuk menilai kelayakan pembangunan saluran distribusi. Pada tahap 
awal, PLN melihat rencana tata ruang untuk mengetahui apakah penggunaan lahan untuk 
koridor ini dimaksudkan untuk distribusi listrik dan menilai dampak penggunaan koridor 
untuk saluran distribusi 
 

                                                        
28 Unit CSR berada di bawah Kantor Distribusi, dan dalam hal ini, diselenggarakan oleh PLN Kantor Wilayah Sumedang 
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2 Penyusunan dokumen 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan penyerahannya kepada 
Gubernur untuk penetapan 
lokasi proyek 
 

Untuk kegiatan saluran distibusi tidak disipkan dokumen pengadaan tanah 
 

C.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan Panitia 
Persiapan (10 hari 

 Tidak berlaku 

2 Pemberitahuan Rencana 
Pembangunan (10 hari) 

Ketika PLN memulai pemasangan saluran distribusi, PLN berkonsultasi dengan kepala desa 
dari tahap perencanaan yang meliputi rencana proyek, penggunaan lahan, dan penarikan 
kabel yang mungkin membutuhkan pengerukan atau penebangan pohon. Penyambungan 
listrik pada rumah tangga baru yang diprakarsai oleh PLN menggunakan Lisdes – Rencana 
Listrik Desa, atau permintaan masyarakat  
  

3 Verifikasi dan identifikasi 
awal tentang lokasi rencana 
pembangunan, pihak yang 
berhak, objek pengadaan 
tanah (30 hari) 
 

Jika trafo distribusi harus ditempatkan di lahan pribadi, Keputusan Direksi PLN No. 
0605/2010 tentang Standar Pembangunan untuk gardu induk distribusi29 Tenaga Listrik 
memerlukan izin tertulis untuk penggunaan lahan yang diperoleh dari pemilik tanah.30 

4 Konsultasi Publik dengan 
pihak yang berhak dan warga 
yang terkena dampak (90 
hari) 

Konsultasi dilakukan terutama melalui kepala desa, dan tidak semua orang yang terkena 
dampak dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk penyelarasa dan desain saluran 
distribusi. Kontraktor yang terlibat juga menangani beberapa koordinasi untuk penggunaan 
lahan dan pohon / tanaman yang terkena dampak. Orang-orang yang tinggal di dekat trafo 
distribusi yang diwawancarai mengatakan mereka tidak memiliki kekhawatiran hidup di 
dekat trafo atau tiang, dan bahwa nilai properti rumah mereka tidak akan turun dibandingkan 

                                                        
29 PLN. 2010. Lampiran Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:605.K/DIR/2010 Buku 4–Standar Konstruksi Gardu Distribusi Dan Gardu Hubung Tenaga Listrik. 
30 PLN Majalengka telah mengumpulkan data izin tertulis dari pemilik tanah untuk menggunakan tanah mereka untuk keperluan saluran distribusi; biasanya PLN 

berkoordinasi dengan kepala desa untuk memiliki izin tertulis dari pemilik jika saluran distribusi melewati perkebunan atau sawah milik perorangan atau desa. 
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dengan properti lain yang terletak di daerah berbeda yang tidak berada di dekat tiang atau 
trafo.31 

5 Penetapan dan pengumuman 
Lokasi Proyek (Penetapan 
Lokasi) 
(14 hari) 

 Tidak berlaku 

6 Penanganan keluhan tentang 
penetapan lokasi (oleh 
gubernur / bupati dan 
gugatan di PTUN) —88 hari 

Tidak ada keluhan khusus tentang penetapan lokasi. 

C.3 Tahap Pelaksanaan 

1 Inventarisasi yang terperinci 
dan Identifikasi pihak-pihak 
yang berhak serta obyek 
pengadaan tanah (30 hari) 

Tidak berlaku.  

2 Pengungkapan Hasil 
Inventarisasi dan Identifikasi 
(14 hari) untuk konfirmasi 
dari pihak yang berhak 

Tidak berlaku.  

3 Penilaian ganti kerugian oleh 
penilai independen (30 hari) 

Kepala desa mengajukan surat pernyataan atas nama kelompok masyarakat (termasuk 
orang-orang yang terkena dampak) yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat 
dengan komitmen tertulis yang menyatakan bahwa mereka setuju dan mendukung 
pembangunan saluran distribusi. Jadi tidak ada ganti kerugian yang diberikan kepada orang-
orang yang terkena dampak.32 
  

                                                        
31 Wawancara dengan orang-orang di Perumahan Graha Asih, Majalengka, Juni 2017. Perhatikan bahwa pada umumnya orang yang diajak berkonsultasi tidak dapat 

membedakan antara saluran distribusi dan saluran transmisi. Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ditemukan bahwa biasanya mereka lebih peduli tentang 
kemungkinan risiko Saluran Transmisi Tegangan Tinggi. Ini bisa menjadi salah satu masukan bagi PLN untuk mensosialisasikan risiko dan bagaimana memitigasi risiko 
HVTL kepada masyarakat. 

32  Salah satu kegiatan saluran distribusi yang dilakukan selama kunjungan lapangan di Majalengka, bulan Juni tahun 2017 adalah pembangunan trafo pad mounted yang 
dipasang di hotel yang baru dibangun yang membutuhkan tenaga listrik besar pada tingkat distribusi primer. Fasilitas ini dibangun di premis hotel. 
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4 Musyawarah / konsultasi dan 
Persetujuan tentang ganti 
Kerugian (30 hari) 

Tidak berlaku.  
 

5 Penanganan Keluhan (di 
tingkat Panitia Pelaksanaan 
Tanah dan PTUN --88 hari) 
 

 Keluhan ditangani melalui PLN123 Call Centre. 

6 Pembayaran Ganti Kerugian 
dan Penitipan Ganti Kerugian 
pada Pengadilan (jika ada) 
 

Tidak berlaku.  
 

7 Perhatian pada Kelompok 
Rentan dan Gender 

Tidak ada perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan maupun sensibilitas gender 
dalam pengembangan saluran distribusi di Majalengka. Undangan untuk konsultasi publik 
dan / atau sosialisasi ditujukan untuk semua rumah tangga di daerah masing-masing. 

8 kemajuan dampak rencana 
pengadaan tanah 
 

Tidak berlaku.  
 

C.4 Tahap Penyerahan Hasil dan Pemantauan  

1 Penyerahan lahan yang 
diperoleh dan memulai 
konstruksi 

Tidak berlaku.  
 
Berdasarkan praktik-praktik ini, proses dan prosedur dianggap "moderat" 

D Kinerja 

D.1 Output: Kualitas Dokumen rencana Pengadaan Tanah (seperti yang disyaratkan oleh kerangka hukum)  
 

1 Kualitas Persiapan Rencana 
Pengadaan Tanah 

Karena tidak ada dokumen rencana pengadaan tanah yang disiapkan untuk kegiatan 
saluran distribusi, maka penilaian output “Tidak Berlaku”. 

E Hasil Proyek: Pencapaian Tujuan Kerangka Hukum 

1 Tingkat hidup pihak-pihak 
yang berhak dan warga yang 
terkena dampak yang 
menjadi lebih baik 
 

Karena proyek saluran distribusi tidak mungkin berdampak pada pendapatan dan status 
mata pencaharian orang-orang yang terkena dampak, kajian tentang hasil adalah "Tidak 
Berlaku". 
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2 Keluhan yang diajukan oleh 
pihak yang terkena dampak 

3 Penyelesaian Pengadaan 
Tanah yang Tepat Waktu 

 


