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I. PENDAHULUAN 
 
1. Forum Konsultasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (Civil Society Organization atau 
CSO) dan akademisi diadakan di Jakarta pada 26-27 Maret 2019 untuk membahas hasil kajian 
penggunaan Country Safeguard System (Sistem Perlindungan Negara) atau CSS1 pada tingat 
lembaga perusahaan listrik negara PT PLN (CSS PLN). Konsultasi ini diselenggarakan oleh 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), PT Perusahaan Listrik 
Negara – (Persero) PLN dan Asian Development Bank (ADB). Pertemuan konsultasi ini terdiri 
dari (i) pertemuan setengah hari tanggal 26 Maret untuk membahas pemukman kembali tidak 
secara sukarela (involuntary resettlement atau IR) dan (ii) pertemuan setengah hari pada 27 
Maret membahas safeguards untuk lingkungan hidup (environment).  Konsultasi di Jakarta ini 
merupakan pertemuan terakhir dari rangkaian konsultasi publik mengenai hasil kajian CSS PLN 
yang telah diselenggarakan sejak 2017. 
 
2. Duabelas (12) wakil CSO hadir pada konsultasi dengan topik IR, sementara enam (6) 
wakil CSO hadir pada konsultasi untuk lingkungan hidup. Pada hari konsultasi IR, 4 (empat) 
peserta dari 3 (tiga) CSO (ILRC, DebtWatch, Walhi) yang merupakan bagian dari Koalisi CSO 
Pemantau Pembangunan Infrastruktur melakukan aksi walk-out. Peserta CSO lain melanjutkan 
konsultasi hingga selesai. Pertemuan konsultasi dipimpin bersama oleh BAPPENAS dan ADB 
dan difasiltiasi oleh seorang external moderator. Wakil dari PLN juga hadir pada kedua pertemuan 
tersebut  

 
3. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) tidak mengirim wakilnya pada konsultasi ini, 
tetapi pada tanggal 20 Maret mengirim email yang menyampaikan beberapa permasalahan pada 
hasil kajian CSS. Koalisi CSO Pemantau Pembangunan Infrastruktur juga menyampaikan email 
yang serupa kepada ADB IRM pada tanggal 21 Maret 2019. 
 
4. Tujuan konsultasi:  

i) memperoleh tanggapan dan masukan dari peserta konsultasi mengenai dokumen-
dokumen terkait Kajian Penilaian Penggunaan Sistem Perlindungan Negara 
(Country Safeguard System/CSS); 

ii) mengklarifikasi pertanyaan dan kritik yang disampaikan kepada ADB sejak dua 
tahun terakhir, terutama sejak Oktober 2018; 

                                                      
1 Sistem Perlindungan Negara (Country Safeguard System atau disingkat CSS) adalah sistem hukum dan 

kelembagaan suatu negara, yang terdiri dari undang-undang, peraturan, dan prosedur dalam suatu lembaga 
pelaksana di tingkat nasional, daerah, ataupun sektoral, yang memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan 
hidup dan sosial di negara yang bersangkutan. ADB menggunakan istilah Country Safeguard System (disingkat 
CSS) untuk menggambarkan perangkat peraturan-perundangan dan kelembagaan yang berlaku di negara peminjam 
(negara anggota ADB) yang mengatur hal-hal terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (ENV), 
masyarakat adat (indigenous people) dan pembebasan lahan dan pemukiman kembali (involuntary resettlement atau 
IR).  

 



iii) memberikan kesempatan dialog terakhir dan menyampaikan informasi bahwa 
konsultasi ini menjadi penutup rangkaian pertemuan konsultasi; 

iv) memperoleh informasi yang akan digabung dengan hasil-hasil pertemuan 
sebelumnya, yang akan menjadi dasar bagi para pihak untuk menentukan 
langkah-langkah selanjutnya; 

 
5. Konsultasi menggunakan pendekatan sebagai berikut: 
 

 
 
A. PEMBUKAAN OLEH BAPPENAS  
 
6. BAPPENAS menyampaikan hal-hal berikut:  

 
i) Pemerintah pada pertengahan 2013, meminta ADB mempertimbangkan agar 

Indonesia dapat menggunakan Sistem Perlindungan (Country Safeguard System 
atau CSS) pada bidang lingkungan hidup (Environment) dan pemukiman kembali 
tidak secara sukarela (Involuntary Resettlement) yang diterapkan pada proyek dan 
program yang akan dibiayai ADB.  

ii) Setelah dilakukan tinjauan awal pada tahun 2016 yang memberikan indikasi awal 
kajian akseptablitas pada empat sektor percontohan, pemerintah meminta ADB 
melakukan kajian yang lebih rinci mengenai kemungkinan PT Perusahaan Listrik 
Negara (Persero) dapat menggunakan CSS bidang lingkungan hidup dan 
pemukiman kembali pada tingkat lembaga dalam melaksanakan proyek-
proyeknya yang akan dibiayai ADB. Kajian CSS ini merupakan langkah awal untuk 
memperkuat kerangka hukum Indonesia; 

iii) Proses kajian ini melibatkan banyak pihak antra lain BPN, KemenLHK, 
KemESDM, Kemenkeu dan instansi lainnya; 

iv) Dari kajian latar belakang tersebut, PLN -yang mewakili sektor energi – dianggap 
lebih siap untuk menjadi  subyek kajian dan PLN menunjukkan komitmen yang 
kuat untuk memperbaiki dan menggunakan sistem yang lebih baik pada proyek-
proyek yang akan dibiayai ADB 

v) Hasil dari kajian CSS telah mengidentifikasi adanya kesenjangan yang perlu 
diatasi.  

vi) BAPPENAS atas nama Pemerintah Indonesia bersama PLN dan ADB 
mengharapkan masukan dari CSO dan siap untuk memberikan klarifikasi atas 
permasalahan yang diangkat oleh CSO. 

 
 



 
 
 

B. SAMBUTAN ADB  
 

7. ADB menghargai masukan dari CSO yang dapat memperbaiki kualitas kajian CSS. ADB 
memastikan bahwa semua masukan akan dipertimbangkan dalam penyelesaian akhir dokumen 
CSS. 
 
8. ADB menjelaskan bahwa kajian CSS adalah sesuai mandat dalam ADB Safeguard Policy 
Statement 2009 (ADB SPS 2009) yang memberikan kesempatan kepada negara anggota 
peminjam menggunakan perangkat hukum dan sistem kelembagaannya sendiri untuk proyek-
proyek yang dibiayai ADB dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan 
dalam Appendix 6 SPS (2009) sebagai berikut: 
 

i) Melakukan kajian yang mengidentifikasi seberapa jauh kesetaraan sistem 
perlindungan suatu negara terkait lingkungan hidup dan sosial dengan kebijakan 
ADB;  

ii) Melakukan kajian akseptabilitas yang akan mengkaji kapasitas dan efektivitas dari 
sistem kelembagaan dalam melaksanakan kerangka hukum sistem perlindungan 
pada negara yang bersangkutan; 

iii) Kekurangan atau kelemahan yang ditemukan dari kajian ini kemudian menjadi 
bahan penyusunan suatu Rencana Aksi untuk perbaikan atas kekurangan 
tersebut dan untuk memastikan agar tercapai kesetaraan dengan kebijakan dan 
prosedur ADB. 
 

9. Penggunaan CSS belum banyak dilakukan dan CSS baru diterapkan di India pada level 
proyek saja sedangkan Indonesia merupakan negara pertama yang meminta supaya kajian CSS 
dilakukan agar mendapat kesempatan untuk menerapkan CSS pada level lembaga. 
 
10. Metodologi dalam kajian CSS adalah sesuai dengan petunjuk SPS 2009, Appendix 6 dan 
Guidance Notes, serta saran dari COP Safeguards (WB, ADB, JICA, dll) dan ADB sudah 
menerima sejumlah masukan untuk perbaikan metodologi yang dapat digunakan pada kajian 
serupa baik dari akademisi, aktivis hak azasi manusia, organisasi masyarakat sipil, konsultan 
safeguards professional, Bank Dunia, dan mitra pembangunan lain. 
 
11. ADB menjelaskan bahwa dokumen yang akan diajukan kepada Board of Directors ADB 
adalah proposal untuk penggunaan CSS pada tingkat lembaga dan bukan kajian dasar yang 
disusun tahun 2016. Sejak kajian dasar ini dipublikasi pada Maret 2017, telah banyak masukan 
baru yang dihimpun dari berbagai konsultasi dan analisis terbaru serta terdapat beberapa 
peraturan baru yang terbit (seperti perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan no. 23 hingga no. 26 tahun 2018) dan PLN telah melakukan perbaikan kebijakan 
internalnya.  

 
C. SAMBUTAN PLN:  

 
12. PLN berterima kasih pada Pemerintah karena PLN dipercaya menjadi percontohan uji 
coba untuk kajian penggunaan CSS pada tingkat lembaga PLN.  PLN telah memberikan 
komitmen penuh untuk terus mendukung upaya penggunaan CSS dengan melakukan perbaikan 
sistem internal PLN.  
 



 

II. PEMBAHASAN  

A.   Masukan dari Koalisi CSO Pemantau Infrastruktur Pembangunan 

13. Koalisi CSO Pemantau Pembangunan Infrastruktur menyampaikan pendapat dan 
beberapa hal berikut: 

i) CSS dianggap tidak setara dengan kebijakan ADB SPS, oleh karena itu proyek 
ADB di Indonesia tidak dapat menggunakan CSS Indonesia; 

ii) PLN dianggap tidak layak ditunjuk sebagai subyek kajian, karena PLN memiliki 
rekam jejak yang buruk terkait polusi/lingkungan hidup, dampak sosial yang terjadi 
akibat penggunaan kekuatan militer pada program pemindahan paksa dan institusi 
PLN rentan terhadap kasus korupsi; 

iii) Kebijakan internal PLN tidak dapat diguankan sebagai upaya mengatasi 
kesenjangan “gap” antara CSS PLN dan ADB SPS; 

iv) Penggunaan contoh 18 studi kasus proyek PLN tidak cukup untuk membuat 
keputusan strategis;   

v) Kurang dilakukan konsultasi CSS bermakna;  
vi) Terdapat sejumlah kekeliruan dalam penerjemahan dan editing pada dokumen 

CSS sehingga kualitas dokumen hasil kajian kurang baik.  
 
14. Tanggapan BAPPENAS 

 
i) Sektor energi, khususnya energi listrik, menjadi salah satu sektor prioritas 

pemerintah Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN).  

ii) PLN setidak-tidaknya sudah memiliki sistem perlindungan sosial di Unit Perizinan 
dan Pengadaan Tanah (PPT) dan untuk lingkungan hidup di bawh Divisi Health, 
Safety, Security & Environment (HSSE).  PLN juga sudah memiliki pedoman teknis 
untuk perlindungan sosial sedangkan pedoman perlindungan lingkungan hidup 
sedang disiapkan. Berdasarkan itu, Pemerintah mengajukan PLN sebagai instansi 
yang dijadikan model dalam proyek kajian CSS ini dan menjadi “pintu masuk” 
untuk perbaikan kebijakan perlindungan sosial dan lingkungan hidup di Indonesia.  

iii) Selain itu, penggunaan CSS akan memberi manfaat yang signifikan bagi  PLN, 
Pemerintah RI dan  ADB karena: (i) meningkatkan dampak pembangunan dengan 
mengutamakan suatu sistem dan bukan hanya di tingkat proyek individual, (ii) 
memperkuat rasa kepemilikan dari peminjam untuk meningkatkan kapasitasnya 
dalam memperbaiki sistem sendiri, (iii) mengurangi biaya transaksi karena 
menghindari duplikasi sistem parallel yang harus dipenuhi untuk memenuhi 
persyaratan CSS dan mitra pembangunan lainnya dan (iv) praktik PLN akan 
selaras dengan praktik internasional yang baik sebagai tolok ukur acuan.  

  



  
15. Tanggapan ADB: 
 

i) ADB telah mengunggah dokumen-dokumen terkait CSS pada laman ADB untuk 
mendapat masukan publik.2 ADB selama 50 tahun beroperasi di Indonesia telah 
membiayai 23 proyek energi dan PLN telah menjadi mitra utama ADB. Selama ini, 
kapasitas dan pengalaman PLN dalam upaya memenuhi standard internasional 
perlindungan sosial, lingkungan hidup terus ditingkatkan.  

ii) PLN telah setuju untuk menerima dan memperbaiki hal-hal yang masih menjadi 
kesenjangan (gap) baik di Involuntary Resettlement (IR) dan Lingkungan Hidup 
(Env) and akan menerbitkan Keputusan Direksi untuk komitment memperbaiki 
safeguard bidang IR dan bidang Lingkungan Hidup. Selain aspek kepastian hukum 
dalam Kelembagaan PLN dengan diterbitkannya SK Direksi tersebut, hal-hal 
teknis dan kesiapan lembaga juga dirumuskan dalam Rencana Aksi dan PLN akan 
melaksanakan Rencana Aksi tersebut sesuai jadwal. 

iii) Setelah proposal penggunaan CSS PLN disetujui oleh Board ADB, ADB akan 
tetap mengawal proses penyiapan Pilot Projectnya.  ADB menggunakan suatu 
sistem “double-lock system” yakni (i) tiap proyek yang diusulkan menggunakan 
CSS harus melalui suatu kajian akseptabilitas pada tingkat proyek; dan (ii) 
mekanisme akuntabilitas ADB akan tetap diberlakukan pada proyek yang 
menggunakan CSS PLN, sedangkan untuk proyek yang sangat sensitif dan sangat 
kompleks, CSS PLN tidak akan diterapkan. 

iv) Agar memastikan kesetaraan dengan SPS, PLN telah setuju untuk memperbaiki 
sistem perlindungan lingkungan hidup dan sosial sesuai kebutuhan apabila 
terdapat perubahan kebijakan, perundang-undangan atau prosedur yang terkait 
perlindungan lingkungan hidup dan sosial.  

v) Dalam penyempurnaan Rencana Aksi perlu dipertimbangkan terciptanya Enabling 
Environment dalam penerapan CSS. BAPPENAS, KLHK, Kemen ATR/BPN akan 
menjadi fasilitator untuk menciptakan iklim yang kondusif agar PLN dapat 
melaksanakan CSS secara baik.  

vi) Studi kasus yang dipakai adalah sebagai salah satu komponen dari sekian banyak 
komponen yang dipakai dalam kajian akseptabilitas. Studi kasus bukanlah 
evaluasi dari proyek-proyek PLN.  Contoh-contoh proyek yang baru dikirimkan 
oleh koalisi CSO akan dipertimbangkan dalam kajian aksektabiltias ini. 

vii) Prinsip kebijakan (policy principles) dan elemen kuncinya menjadi bagian dari 
metodologi kajian di mana tiap key element digunakan untuk mengkaji peraturan-
peraturan yang ada dengan lebih rinci dan metode ini yang sudah disepakati oleh 
Tim CSS. 

 
 
 

                                                      
2  Berikut ini adalah document terkait CSS yang telah di disclose di www.adb.org: (i)Temuan awal pada CSS (secara 

resmi kajian ini dikenal sebagai draft Country Safeguard Review) baik dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesian 
pada Maret hingga Mei 2017; (ii) Draft temuan kajian penggunaan CSS PLN pada tingkat dari November 2017 hingga 
Mei 2018; (iii) Draft temuan dan rencana aksi untuk kesetaran dan  akseptablitas dari Juli 2018; (iv) Hasil temuan 
lanjutan dari kajian dari Agustus 2018; (v) Ringkasan semua konsultasi hingga Juli 2018; (vi) Draft revisi temuan 
kajian penggunaan CSS PLN pada tingkat Lembaga pada  Agustus 2018;(vii) Daftar pertanyaan yang sering ajukan 
(FAQ) pemangku kepentingan mengenai isu-isu utama sejak April 2018; (viii) Kompilasi 18 studi kasus /tinjauan atas 
dokumen terkait upaya perlindungan  lingkungan hidup dan 18 studi kasus/tinjauan dokumen terkait upaya 
perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela sebagai contoh proyek PLN  (salah satu dari elemen kajian 
akseptabilitas); dan (ix)Ringkasan Konsultasi yang diadakan di Yogyakarta dan Jakarta pada 2019.  

 



B.  Masukan dari AMAN (Alliansi Masyarakat Adat) 
  

16. Wakil dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat) mempertanyakan isu masyarakat adat 

(Indigenous People atau IP) yang tidak dimasukkan dalam kajian CSS PLN dan ini dapat diartikan 

bahwa:  

i) Jika masyarakat adat tidak dimasukkan dalam kajian akan memberi kesan bahwa 
masyarakat adat dianggap tidak penting dan terdapat pengabaian hak-hak 
masyarakat adat.   

ii) Masyarakat adat hanya disebut sebagai bagian dari kelompok rentan di dalam 
CSS.  

iii) Jika Masyarakat Adat tidak dimasukkan secara eksplisit maka PLN tidak akan 
memiliki acuan yang jelas dalam menangani isu masyarakat adat; 

iv) PLN hanya akan melakukan upaya minimal saja dalam menangani masalah 
masyarakat adat di lapangan.   

 
AMAN juga mencatat bahwa isu masyarakat adat tidak dapat dipisahkan antara upaya 
perlindungan lingkungan hidup dan perlindungan sosial yang terkait pengadaan lahan mengingat 
bahwa tanah adat (lahan dan sumber daya alam) merupakan bagian integral dari kehidupan 
masyarakat adat. Oleh karena itu AMAN mengusulkan agar masyarakat adat dimasukkan dalam 
kajian CSS PLN.  
 
“Penghilangan” isu masyarakat adat dari kajian CSS dapat mengakibatkan munculnya temuan 
“ketidaksetaraan baru”. Jika masyarakat adat  hanya disebut sebagai bagian dari salah satu 
komponen, maka masyarakat adat cenderung diabaikan padahal prinsip FPIC/PADIATAPA telah 
diadopsi di dalam berbagai kebijakan. 
 
17. Tanggapan Tim ADB:  
 
18. Masyarakat adat yang tidak dimasukkan dalam kajian CSS itu, adalah atas permintaan 
Pemerintah Indonesia. Namun, isu masyarakat adat sudah dikaji dalam CSS bidang lingkungan 
hidup (ENV) dan pemukiman kembali (IR). Jika masalah masyarakat adat terpicu maka SPS ADB 
akan diberlakukan sepenuhnya. Masukan dari AMAN mengenai masyarakat adat akan 
dipertimbangkan untuk dirumuskan pada dokumen akhir.  Masukan ini akan dipertimbangkan 
dalam penyelesaian kajian kesetaraan dan action plan. 

 
19. Tanggapan BAPPENAS:  

 
i) PLN memiliki pengalaman kerjasama dengan sejumlah mitra pembangunan yang 

peduli dengan perlindungan lingkungan, sosial, dan masyarakat adat (Indigenous 
People atau IP) seperti World Bank, JICA, KfW dan ADB.  

ii) Pemerintah Indonesia berkomitmen pada SDG yang salah satu tujuannya adalah 
penghormatan pada hak masyarakat adat (IP). Pemerintah menyadari perlu 
dijabarkan lagi bagaimana pelaksanaan komitmen ini pada proyek pembangunan 
dan isu mengenai masyarakat adat akan diakomodir dalam Rencana Aksi. 

 
C. Masukan dari Women’s Research Institute:  

 
20. Women’s Research Institute mendukung usulan dari AMAN dengan memberikan contoh 
dengan isu pengarusutamaan gender yang tidak disebut secara eksplit dalam CSS, tetapi 
masalah kesetaraan gender dimasukkan dalam kajian lingkungan hidup dan pemukiman kembali. 



 
D.  Masukan dari WWF Indonesia 

 
21. Wakil dari WWF Indonesia menghargai upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem 
perlindungan Indonesia (safeguards) di Indonesia. Namun terdapat beberapa isu yang perlu 
diklarifikasi: 

 
i) Jika ADB menyetujui CSS+, apakah ini berarti kualitas “safeguards” ini lebih 

rendah dari SPS ADB? 
ii) Apakah PLN akan menggunakan CSS+ untuk semua proyeknya tanpa 

memandang sumber pembiayaannya? 
 
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa sistem AMDAL menggunakan pendekatan yang sama untuk 
semua jenis proyek, padahal dampak sosial dan lingkungan hidup dari proyek PLN dapat 
bervariasi (proyek PLTU, PLTA dll,). AMDAL juga nampaknya tidak mengantisipasi keragaman 
hayati di luar Kawasan Lindung. Sebagai contoh PLTA Batang Toru, meskipun berlokasi di luar 
Kawasan Lindung, namun terdapat ekosistem orangutan.  Oleh karena itu disarankan agar 
Rencana Aksi yang disusun perlu mengantisipasi dampak yang berbeda-beda dari proyek yang 
berbeda. 
 
22. Tanggapan ADB: 

 
i) Semua proyek yang dibiayai ADB melalui proses screening terkait tiga kebijakan 

safeguard yakni IR, ENV and IP; 

ii) Dalam Rencana Aksi, terdapat penjelasan mengenai masyarakat adat (IP) pada 

wilayah proyek yang dapat ditambahkan jika masalah masyarakat adat terpicu 

maka Safeguard (SPS, 2009) akan digunakan; 

iii) Terdapat opsi untnuk menggunakan IP safeguard dalam LARAP, atau bisa 

dipisahkan dari LARAP untuk IPP. Ada contoh di mana LARAP digabung dalam 

rencana IP untuk proyek di Papua. 

iv) Penggunaan CSS kalau sudah di setujui oleh ADB tidak akan menurunkan kualitas 

dari SPS sendiri 

 

E. Masukan dari LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan 
Ekonomi Sosial) LP3ES  
 

23. LP3ES mendukung pendapat BAPPENAS bahwa sistem monitoring adalah penting. 
Disarankan agar sistem monitoring tersebut dapat menunjukkan perkembangan PLN dalam 
melaksanakan CSS dari waktu ke waktu dan dapat dibandingkan dengan SPS ADB yang ideal 
serta dibandingkan dengan AMDAL (sesuai peraturan/hukum Indonesian). Masukan lain dari 
LP3ES adalah program CSR (Corporate Social Responsibility) agar digunakan lebih efektif dan 
bukan hanya untuk pencitraan korporasi saja. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia 
di tingkat kabupaten/kota juga perlu dipertimbangkan.  
 
F.  Masukan dari  PPSML -Universitas Indonesia  
 
24. Wakil dari PPSML-UI mengingatkan bahwa dalam Rencana Aksi perlu dicantumkan 
bahwa proses administrasi AMDAL saat ini dilayani melalui sistem OSS (online submission 
system). Wakil PPSML-UI menyatakan bahwa penting untuk memastikan kapasitas PLN dapat 
melaksanakan CSS karena persyaratannya cukup berat. 



 
G.  Masukan dari IESR  
 
25. Wakil dari IESR meminta dokumen yang telah direvisi berdasarkan hasil konsultasi ini 
diunggah di laman (website) ADB dan mempertanyakan apakah dimungkinkan merevisi atau 
membuat perubahan pada dokumen setelah disetujui Direksi ADB? 

 
III. PENUTUP 

26. Penutup dan tanggapan dari ADB: 
 

i) ADB akan menyesuaikan Rencana Aksi dengan mempertimbangkan masukan-
masukan dari forum konsultasi. 

ii) CSO akan dilibatkan dalam monitoring pelaksanaan Rencana Aksi. 
iii) Semua dokumen final setelah disetujui oleh PLN, BAPPENAS dan Board ADB 

akan dibuka kepada publik.  
iv) ADB berterima kasih kepada peserta yang sudah hadir di konsultasi and berterima 

kasih kepada PLN atas kerjasama dan dukungannya. 
 

27. Penutup dan Tanggapan dari BAPPENAS: 
 

i) Penanganan “gap” antara CSS dan SPS ADB telah dirinci dalam pedoman teknis 
yang sedang diperbaiki. 

ii) PLN telah menyetujui isi Rencana Aksi, dan PLN sedang menerbitkan  keputusan 
Direksi PLN  yang menunjukkan komitmen PLN untuk melaksanakan CSS+. 

iii) Setelah mendapat persetujuan Direksi, maka CSS PLN yang telah diujicobakan 
dan diperbaiki akan menjadi kebijakan PLN yang terus akan ditinjau seiring 
dengan dinamika sosial yang terjadi. 

iv) BAPPENAS dan lembaga pemerintah lainnya akan membantu dan mendorong 
PLN untuk melaksanakan komitmen nya dan diharapkan peserta semua dari 
CSO dan lainnya bisa memantau dan bersama sama membantu pemerintah 
untuk meningkatkan sistem perlindugan sosial dan lingkungan. 

=Akhir Ringkasan= 


