
 

 

Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara (Country Safeguards System) 
di Tingkat Lembaga untuk PT. Perusahaan Listrik Negara di Indonesia 

Ringkasan Konsultasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil 

Yogyakarta, 7-8 Februari 2019 
 

1. Konsultasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (civil society organizations atau CSO) dan 
akademisi ini diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 
(BAPPENAS), PLN dan Asian Development Bank (ADB) pada 7-8 Februari 2019 di Yogyakarta. 
Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian konsultasi terkait hasil kajian penggunaan sistem 
perlindungan negara (Country Safeguard System atau CSS) oleh PLN untuk proyek-proyek yang 
akan dibiayai ADB.  
 
2. Langkah-langkah persiapan penyelenggaraan konsultasi ini terdiri atas: (i) perekrutan 
fasilitator eksternal dari Yogyakarta; (ii) pendataan peserta yang akan diundang; (iii) pemilihan 
dua penelaah sejawat (peer-reviewers) yang dilakukan bersama-sama fasilitator; (iv) pemilihan 
lokasi konsultasi; dan (v) pengiriman undangan beserta informasi tautan laporan hasil kajian, 
pada 9 Januari 2019. Langkah-langkah tersebut telah dibahas dan disetujui sebelumnya dalam 
pertemuan di Yogyakarta antara Team Leader CSS dari ADB dengan beberapa CSO. 
 
3. Kegiatan konsultasi bertujuan untuk: (i) memaparkan hasil kajian penggunaan CSS di 
tingkat lembaga PLN, yang melingkupi kajian kesetaraan, kajian akseptabilitas dan rencana aksi 
untuk mengatasi kesenjangan dan kelemahan yang ditemukan dalam kajian ini; (ii) memperoleh 
umpan balik dan masukan dari peserta; (iii) memperoleh umpan balik dan masukan dari dua 
penelaah sejawat; dan (iv) merangkum hasil konsultasi serta mencatat hal-hal lain yang dapat 
memperkaya hasil kajian. 
 
4. Secara keseluruhan konsultasi berjalan lancar dengan diskusi yang konstruktif. Pada hari 
pertama pertemuan, enam (6) peserta melakukan aksi walkout dan melakukan konferensi pers 
di luar ruangan, sementara peserta lainnya yaitu 20 orang perwakilan CSO dan lima (5) orang 
akademisi melanjutkan konsultasi hingga acara selesai. Pada hari kedua, sebanyak 13 orang 
perwakilan CSO dan tiga (3) orang akademisi berpartisipasi dalam konsultasi hingga selesai.  
 
5. Selain mendiskusikan hal-hal terkait kajian manfaat CSS, metodologi dan temuan kajian 
serta usulan rencana aksi CSS PLN, konsultasi juga mendiskusikan secara reflektif prinsip-prinsip 
mendasar tentang kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan ADB (Safeguard Policy 
Statement atau SPS) serta implikasinya terhadap metodologi kajian, temuan, serta rencana aksi. 
Peserta juga menyoroti beberapa kelemahan kebijakan nasional terkait pengadaan tanah 
(content of law), struktur/kelembagaan pelaksana kebijakan/hukum (structure of law) dan aspek 
budaya hukum yang ada (culture of law). 
 
6. Peserta memahami bahwa ada hal-hal yang terkait kebijakan yang tidak sepenuhnya 
dapat diselesaikan dalam pertemuan ini saja. Catatan penting yang lebih rinci yang muncul dalam 
proses konsultasi dirangkum dalam empat (4) kategori utama sebagai berikut: 
 

I. Prinsip-prinsip Perlindungan dalam SPS  
 

a. Beberapa peserta berpandangan bahwa dalam kajian CSS, ADB SPS 
diletakkan sebagai sistem yang tidak dapat disentuh (untouchable), padahal 
prinsip-prinsip kebijakan SPS dan elemen-elemen kuncinya (key elements) 
kemungkinan tidak seluruhnya dapat diterapkan (applicable) di Indonesia. 
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Dengan demikian, penggunaan ADB SPS sebagai tolok ukur dalam kajian 
CSS bisa menghasilkan rencana aksi yang tidak dapat dilaksanakan 
sepenuhnya. ADB juga perlu mengangkat aspek positif dari sistem 
perlindungan PLN dalam kajian dan dapat mengadopsi hal-hal positif 
tersebut dalam kebijakan ADB.  

b. Cakupan kajian kesetaraan CSS PLN yang tidak mempertimbangkan 
kebijakan ADB terkait masyarakat adat (indigenous peoples) dipertanyakan. 
Peserta mengusulkan agar CSS PLN juga mempertimbangkan isu 
masyarakat adat. ADB menjelaskan bahwa permintaan penilaian ADB untuk 
penggunaan CSS hanya untuk perlindungan lingkungan hidup dan 
pemukiman kembali tanpa sukarela (involuntary resettlement), sehingga 
kajian yang dilakukan berfokus pada dua sistem perlindungan tersebut. 
Namun demikian, bila proyek yang dibiayai ADB memicu dampak pada 
masyarakat adat, maka kebijakan ADB (ADB SPS) untuk perlindungan 
masyarakat adat (Indigenous Peoples Safeguard) akan berlaku.  

c. ADB telah beroperasi di Indonesia lebih dari 50 tahun, sehingga perlu 
dilakukan audit atau evaluasi mengenai dampak sosial dan dampak 
lingkungan akibat proyek-proyek yang dibiayai ADB selama ini. Ini sebaiknya 
juga dimasukkan ke dalam dokumen kajian.  

d. Beberapa peserta menyatakan bahwa penulisan laporan hasil kajian, 
termasuk konsep dan istilah yang digunakan dalam kajian baik dalam teks 
asli Bahasa Inggris maupun terjemahannya, sulit dimengerti oleh pembaca. 
Penggunaan konsep ‘sistem perlindungan negara’ dalam kajian CSS 
membingungkan. CSS merujuk pada sistem negara yang lebih luas, 
ketimbang sistem PLN, yang menjadi fokus dari kajian. Istilah atau konsep 
‘kesetaraan’ dan ‘akseptabiltas’ juga tidak mudah dipahami dan konsep ini 
sekaligus mencerminkan suatu hubungan kekuasaan (power relation) yang 
tidak seimbang antara ADB dan negara yang sedang dikaji (dalam hal ini 
Indonesia). Oleh karena itu, perlu dipikirkan kembali konsep yang digunakan 
dalam kajian dan agar laporan hasil kajian CSS ini dapat ditulis dalam 
bahasa yang mudah dipahami. Laporan perlu diedit sebelum disebarkan 
pada pihak lain karena banyaknya kesalahan ketik dan pilihan kata yang 
kurang tepat yang mengganggu dan dapat menimbulkan persepsi yang 
salah.  

e. Rencana Aksi CSS PLN perlu memasukkan secara jelas peran ADB untuk 
mengatasi kesenjangan ketentuan hukum maupun penguatan kapasitas 
PLN. ADB diharapkan memberikan bantuan dalam pengembangan 
kapasitas PLN.   

f. Selama ini, ada perspektif bahwa penerapan perlindungan sosial dan 
lingkungan hidup lebih untuk melindungi kepentingan komersial perusahaan 
dan bukan untuk melindungi kepentingan publik. Perlindungan lingkungan 
hidup dan sosial dianggap hanya digunakan untuk ‘membersihkan’ 
persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh operasi suatu perusahaan, 
namun belum memberikan perlindungan lingkungan hidup dan masyarakat.  

g. Temuan kajian dan rencana aksi masih bersifat umum dan belum 
mempertimbangkan berbagai karakteristik proyek PLN dan struktur 
organisasi. Oleh karenanya, kajian hendaknya mempertajam temuan 
berdasarkan karakteristik proyek maupun kelembagaan PLN di pusat 
maupun daerah dengan kapasitas yang berbeda. Rencana aksi yang 
disusun pun juga harus mempertimbangkan varian tersebut, sehingga 
rencana aksi lebih tepat dan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif;  
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h. Metodologi kajian CSS sebaiknya menggunakan suatu sistem pembobotan 
di setiap komponen untuk menghasilkan penilaian yang lebih tepat dan 
mengurangi subyektivitas dalam menentukan rentang (range) penilaian 
kajian. Masukan metodologi ini dapat dipertimbangkan untuk perbaikan atas 
metodologi kajian mendatang.  

i. Para peserta yang melakukan aksi walkout sebelumnya bertanya tentang 
reliabilitas data dan informasi dalam 18 studi kasus yang dipergunakan untuk 
kajian akseptabilitas. Mereka meminta ADB memberikan laporan studi kasus 
yang utuh dan lengkap agar CSO dapat melakukan verifikasi langsung 
kepada warga terdampak. Studi kasus dianggap menjadi basis pengambilan 
keputusan untuk kajian akseptabilitas PLN. Para peserta tersebut 
meninggalkan ruangan setelah menyampaikan pertanyaan.  

j. ADB menjelaskan bahwa laporan yang diungkap dalam situs ADB 
merupakan laporan lengkap dan utuh sesuai metodologi penulisan studi 
kasus. Studi kasus hanyalah salah satu metode yang digunakan dalam 
kajian akseptabilitas CSS PLN, selain berbagai metode  antara lain: (i) 
mempelajari dan mengkaji berbagai dokumen laporan pelaksanaan dan 
pengawasan baik yang bersifat internal maupun eksternal; (ii) pengamatan; 
(iii) wawancara dengan informan kunci serta pihak-pihak terkait lainnya di 
berbagai level organisasi PLN maupun dengan warga terdampak, serta (iv) 
analisis dokumen-dokumen proyek kerjasama PLN dan ADB selama ini. 
Sebagian peserta konsultasi menyatakan bahwa metode yang dipergunakan 
dalam kajian telah memenuhi kaidah keilmuan.   

 
II. Perlunya dukungan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang kondusif 

dalam melaksanakan CSS PLN 
 

a. PLN berkomitmen untuk memperbaiki sistem perlindungan lingkungan hidup 
dan sosial.   Dalam menerapkan CSS, PLN juga membutuhkan dukungan 
dari para pemangku kepentingan lain seperti Badan Pertanahan Nasional, 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral, BAPPENAS dan pihak terkait lainnya. 
BAPPENAS sebagai wakil pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak 
terkait untuk mendorong efektivitas pelaksanaan Rencana Aksi CSS PLN, 
misalnya dengan menyusun petunjuk teknis dan modul pelatihan PLN.  
Penggunaan CSS akan berfokus pada proyek-proyek yang didanai ADB, 

namun ke depan dapat diberlakukan untuk proyek-proyek PLN lainnya. 

Penegakan hukum (Law enforcement) merupakan faktor penting untuk 

memastikan keberhasilan pelaksanaan CSS PLN. Sejauh ini, peraturan yang 

ada sudah baik, namun kepatuhan aparat di lapangan dalam melaksanakan 

peraturan belum sepenuhnya baik.  

b. Perubahan peraturan hukum  terkait AMDAL (Peraturan Menteri  KLHK No. 

23  s/d 26 Tahun 2018  tentang perizinan dan kewajiban menyusun berbagai 

dokumen Lingkungan Hidup) dapat membingungkan pengambil kebijakan 

dan pelaksana proyek di daerah.  

 
III. Implikasi terhadap temuan kajian, Rencana Aksi CSS PLN dan instrumen 

yang akan disusun 
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a. PLN saat ini telah menerbitkan Peraturan Direksi PLN sebagai payung 
hukum di tingkat lembaga untuk mengatasi kesenjangan kesetaraan CSS 
PLN dengan SPS. PLN perlu mengembangkan Petunjuk Teknis 
Perlindungan Lingkungan Hidup dan memperbaharui Petunjuk Teknis 
Pengadaan Tanah dengan mengadopsi praktik-praktik baik dalam upaya 
perlindungan lingkungan hidup dan pemukiman kembali tidak secara 
sukarela. Selain itu, kapasitas kelembagaan termasuk kepegawaian dan 
anggaran perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan 
CSS PLN.  

b. Petunjuk teknis PLN baik terkait pengadaan tanah, pemukiman kembali dan 
lingkungan hidup perlu menambahkan langkah-langkah strategi 
pengarusutamaan gender dan perhatian terhadap kelompok rentan. Hal ini 
untuk memastikan bahwa tidak seorang pun terutama warga yang 
terdampak (baik perempuan, laki-laki, kelompok berkebutuhan khusus 
ataupun kelompok rentan lainnya) yang tidak memperoleh haknya. 
Konsultasi ini menghasilkan banyak masukan yang dapat memperkaya 
rencana aksi CSS PLN, antara lain: 

 
(i) Terkait Perlindungan Lingkungan  

• Dokumen Lingkungan Hidup: Dokumen Lingkungan Hidup di 

Indonesia dinilai masih lemah dan perlu peningkatan kedalaman 

kajian dampak biologi, kesehatan masyarakat, gender dan kajian 

jasa lingkungan. Terkait penyusunan dokumen lingkungan hidup, 

PLN perlu memperhatikan aspek-aspek berikut: (i) Kajian jasa 

lingkungan hidup dan penilaian/valuasi lingkungan hidup; (ii) 

Pembuangan limbah konstruksi, seperti limbah yang 

mengandung asbes; (iii) Dampak pada keragaman hayati, 

misalnya burung migran yang melintas; (iv) Dampak terhadap 

flora-fauna yang lebih mendalam dan menyeluruh (holistic); (v) 

Dampak jangka panjang pada petani yang lahannya dilalui 

jaringan transmisi; (vi) Pengarusutamaan gender dalam kajian 

Lingkungan Hidup; (vii) pengungkapan dokumen lingkungan, 

termasuk UKL/UPL ke publik.   

• Pengembangan Panduan/Instrumen Lainnya:  

Pengembangan panduan hendaknya memasukkan kajian atau 

instrumen lain seperti kajian risiko bencana dan mitigasi bencana, 

serta penghitungan penurunan emisi gas rumah kaca. 

Pelaksanaan CSS PLN nantinya juga perlu mempertimbangkan 

kapasitas kelembagaan PLN yang berbeda-beda baik di Kantor 

Pusat dan di berbagai wilayah, serta perlu memastikan 

tersedianya anggaran untuk penyusunan laporan Rencana 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan 

Lingkungan Hidup. 

• Pemilihan Konsultan Penyusun Dokumen Lingkungan Hidup: 

Peserta juga memberi masukan terkait pemilihan konsultan 

penyusun dokumen Lingkungan Hidup, sehingga kualitas 

dokumen lingkungan bisa terjaga. 

 



5 

 

 

(ii) Terkait Perlindungan Dampak Pengadaan Tanah dan Pemukiman 
Kembali Tidak Secara Sukarela  

 

• Prinsip “Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal tanpa 
Paksaan” atau Free, Prior, and Informed Consent/FPIC sangat 
penting dan harus dilaksanakan dalam proses pengadaan tanah 
dan pemukiman kembali, disarankan  prinsip FPIC ini perlu 
diadopsi dalam kebijakan CSS PLN.  

• Cakupan konsep kelompok rentan perlu diperluas, dengan 
memasukkan juga kelompok warga yang menolak untuk 
dipindahkan, sehingga rawan terhadap berbagai ancaman. Hal 
ini karena mereka yang bertahan atau menolak untuk direlokasi 
sangat rentan terhadap intimidasi serta ancaman teror. 

• Solusi dampak terhadap tanah yang berada di bawah jalur 
transmisi, yang tidak dibebaskan, namun mengalami penurunan 
nilai ekonomis harus segera dilakukan, sehingga proyek-proyek 
transmisi tidak merugikan warga atau pihak yang berhak.  

• Penilaian kehilangan aset perlu memasukan dampak tak 
berwujud (intangible impacts) seperti ikatan sosial dan budaya 
yang hilang atau terdampak akibat pemindahan penduduk tidak 
secara sukarela. Hal ini penting karena tanah merupakan 
identitas sosial dan kultural sehingga dampaknya tidak semata-
mata dinilai secara ekonomis saja.  

• Perlu memasukkan aspek mitigasi bencana dalam kajian risiko, 
untuk mengurangi risiko investasi yang gagal akibat bencana 
alam ataupun sosial seperti konflik dan kerusuhan. 

• Kualitas dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah perlu 
diperbaiki.    Analisis gender pada masyarakat yang terdampak 
perlu dilakukan dan monitoring dampak pengadaan tanah pada 
kehidupan sosial ekonomi pihak yang berhak.  

 
(iii) Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism 

atau GRM) 

 

• Tim GRM di KLHK tidak lagi berfungsi, sedangkan GRM di dalam 
institusi PLN perlu diperkuat. 

• GRM dalam hasil kajian hanya mendeskripsikan bahwa terdapat 
struktur dan mekanisme internal PLN yang menangani keluhan, 
namun tidak dijelaskan cara PLN menangani keluhan dan sejauh 
mana keluhan tersebut sudah ditangani. Sebagai contoh, PLN di 
Yogyakarta mendapat teguran dari Ombudsman Yogyakarta 
terkait kelalaian PLN dalam menangani keluhan.  

 

(iv) Peran masyarakat dalam implementasi CSS PLN 
 

• Perlu adanya program pengawasan berperan-serta (participatory 
monitoring) untuk pelaksanaan CSS PLN. Diusulkan agar CSO 
dapat ikut berperan dalam memonitor pelaksanaan Rencana Aksi 
pengunaan CSS dan monitoring terhadap proyek-proyek yang 
menggunakan CSS. CSO yang melakukan pengawasan 
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hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang kerangka 
sistem hukum (legal framework system) Indonesia agar dapat 
melakukan pengawasan secara efektif.  

• Masyarakat umum diharapkan dapat terlibat dalam proses 
penyusunan berbagai instrumen yang dibutuhkan dalam 
melaksanakan CSS PLN.  

 
IV. Hal-hal lain yang muncul dalam diskusi 

 
a. Implikasi pelaksanaan CSS pada peningkatan kebutuhan biaya bagi PLN 

dan bagaimana PLN mengatasi isu ini serta menerapkan pembiayaan yang 
berkelanjutan (sustainable finance). 

b. Dalam menerapkan CSS, PLN hendaknya tidak merugikan kehidupan 
masyarakat yang terdampak, dan memperhatikan masalah terkait gender 
dan kelompok rentan.  

 
 

= AKHIR RINGKASAN = 


