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DRAFT FOR DISCUSSION ONLY 

Kajian ini merupakan pekerjaan yang sedang berlangsung untuk mendapatkan umpan 
balik dan pemutakhiran yang berkesinambungan. Ketika selesai, Peminjam akan 
memverifikasi penilaian. Bahan-bahan ini disiapkan oleh konsultan; oleh karena itu, ADB 
tidak menjamin akurasi, keandalan, atau ketepatan waktu materi ini dan karena itu tidak 
akan bertanggung jawab dalam kapasitas apapun atas kerugian atau kerugian yang 
mungkin timbul dari penggunaan bahan-bahan ini. ADB juga tidak bertanggung jawab atas 
kesalahan, kelalaian yang tidak disengaja, atau perubahan yang tidak sah yang mungkin 
terjadi dalam pengungkapan konten di situs ini. 
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Lampiran 3. Temuan Pengkajian Akseptabilitas dan Matriks Penilaian  
 

No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

A Kapsitas Kelembagaan 

1 Struktur 
Kelembagaan: 
Mandat Hukum 
Unit. Gugus 
Tugas Upaya 
Perlindungan 
Sosial di Kanotr 
Pusat PLN dan 
Unit-Unitnya 
 

  Struktur kelembagaan dengan 
mandat hukum dengan unit 
yang mapan bertanggung 
jawab atas peran dan fungsi 
upaya perlindungan sosial. 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) PLN adalah perusahaan milik Negara yang 
melapor pada Kementerian BUMN.2  Namun, karena bisnis PLN ada dalam 
sector energy maka PLN juga mematuhi kebijakan dan peraturan-peraturan 
sector yang dikeluarkan oleh kementerian ESDM. UU No. 30/2009 tentang 
kelistrikan menetapkan bahwa badan usaha milik negara dan badan usaha 
milik daerah diberi wewenang untuk memasok listrik di dalam negeri 3. UU No. 
30/2009 tidak secara eksplisit mengacu pada pengadaan tanah, namun 
mensyaratkan ganti kerugiani atas kerusakan langsung dan tidak langsung 
akibat penggunaan lahan untuk pasokan listrik. Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum menetapkan asas dan persyaratan pengadaan tanah 
yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga negara, termasuk PLN,   
 
Peraturan Dewan Direksi PLN No. 0179/P/DIR/2016 tentang Organisasi dan 
Prosedur menetapkan mandat masing-masing komponen struktur 
kelembagaan PLN. Untuk setiap UIP / UPP, ada Peraturan Direksi yang 
menentukan struktur organisasinya dan khususnya tentang tanggung jawab 
atas upaya perlindungan kembali permukiman kembali tidak secara sukarela. 
Peraturan Direksi PLN No. 0344.P / DIR / 2016 tentang Pengadaan Tanah di 
PLN menetapkan ruang lingkup dan tahap Pengadaan Tanah dan memberikan 
panduan tentang ganti kerugian. 
Sumber informasi utama untuk penilaian struktur kelembagaan PLN adalah 
dokumen PLN, sebagaimana tercantum dalam paragraf 2 (ii).  
 
Tingkat Nasional 
Sistem Upaya perlindungan PLN 
Kantor Pusat PLN bertanggung jawab penuh atas upaya perlindungan 
permukiman kembali tidak secara sukarela. Staf kantor pusat mengawasi 

M Unit yang bersifat ad hoc atau 
focal point yang bertanggung 
jawab atas upaya perlindungan 
sosial di kantor pusat dan / 
atau kantor regional tanpa 
struktur kelembagaan. 

 
 

Tidak ada unit atau gugus 
tugas yang bertanggung jawab 
atas upaya perlindungan sosial  

                                                           
1 Penilaian dibagi menjadi tiga kategori : Kuat (K), Moderat (M) dan Lemah (L) sesuai dengan metodologi kajian akseptabilitas  . 
2 Mandat PLN sebagai pemegang kuasa usaha negara dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 17/1990 tentang Perusahaan Listrik Negara (Perusahaan Umum). 
Peraturan ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Perusahaan Umum (PERUM) Perusahaan Listrik menjadi Perseroan 
Terbatas (PERSERO).  
3  Pasal 4 UU No. 30/2009 menetapkan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh negara- 
    perusahaan milik negara dan badan usaha milik daerah. 
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No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

pekerjaan staf daerah dan memastikan bahwa mereka mematuhi undang-
undang dan peraturan nasional dan pedoman PLN mengenai upaya 
perlindungan permukiman kembali tidak secara sukarela. Dalam 
melaksanakan fungsinya sehubungan dengan pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan permukiman kembali tidak secara sukarela. Kantor Pusat PLN 
memiliki kerjasama resmi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / 
Badan Pertanahan Nasional; Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan,4, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 5, instansi terkait 
lainnya. Divisi Perijinan dan Pengadaan Tanah memiliki anggaran untuk biaya 
kolaborasi dan koordinasi.6 
 
Divisi PPT memiliki mandat utama untuk pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan permukiman kembali tidak secara sukarela di PLN (lihat 
Lampiran 2). Divisi PPT didirikan pada tahun 2015 untuk menggantikan Divisi 
Tanah dan Kelembagaan, yang didirikan pada tahun 2013. Sebelum tahun 
2015, tanggung jawab upaya perlindungan permukiman kembali tidak secara 
sukarela telah diserahkan ke Divisi Lingkungan dan Sosial di bawah Divisi 
Perencanaan Sistem. Divisi ini dipimpin oleh seorang manajer senior yang 
bertanggung jawab untuk memantau pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan permukiman kembali tidak secara sukarela. Tidak ada staf yang 
ditugaskan untuk menangani pengadaan tanah dan upaya perlindungan 
permukiman kembali tidak secara sukarela di Divisi Lingkungan dan Sosial; 
semua staf sama-sama bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan 
sosial. 
 
Tanggung jawab keseluruhan Divisi PPT adalah untuk mendukung PLN dalam 
mencapai pengadaan tanah yang "bersih dan jelas" 7 dan memungkinkan. 

                                                           
4    Kerja sama dengan kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhubungan dengan proyek PLN yang melintasi hutan dan memerlukan izin dari kementerian 

Kehutanan.   
5  Kerja sama dengan kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berhubungan dengan proyek PLN yang melintasi atau menggunakan fasilitas kementerian 

tersebut.  
6   Pada 2016, anggaran untuk kerja sama dan koordinasi dengan pihak lain adalah Rp 3 miliar (AS $ 2.307.692) dan pada 2017 adalah Rp 1,8 miliar (US$  1,384,615). 
7  Target pengadaan tanah  PLN adalah mendapatkan lahan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Pencapaian target melibatkan beberapa proses, termasuk 
perizinan, pengadaan tanah, ganti kerugian, dan mematuhi persyaratan proses tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur 
penggunaan lahan. Jika PLN memenuhi semua persyaratan, lahan menjadi tersedia "bersih dan bersih". Untuk perizinan, PLN harus memenuhi semua persyaratan 
perizinan dalam melaksanakan proyek kelistrikan dan pengoperasian instalasi listrik. 
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No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

Tanggung jawab spesifik Divisi PPT meliputi perencanaan.,8 pelaksanaan dan 
evaluasi,9 anggaran, perizinan, dan administrasi pertanahan, yang 
menerbitkan pedoman tentang pengadaan tanah dan upaya perlindungan 
permukiman kembali tidak secara sukarela, dan memberikan panduan kepada 
Unit-unit Regional. Peran tersebut berangsur-angsur berkembang. Mulai tahun 
2018, Divisi PPT memimpin pemilihan lokasi proyek, pada awal perencanaan 
proyek (setelah rencana induk ditentukan) untuk menyaring proyek yang 
diusulkan dan meminimalkan risiko sosial. 
 
Divisi PPT dan Unit Induk Pembangunan (UIP), Unit Pelaksana Proyek (UPP) 
juga berkoordinasi dengan Divisi Corporate Social Responsibility (CSR) di 
bawah Unit Komunikasi Perusahaan PLN. UIP mengandalkan program CSR 
PLN untuk menyediakan dana secara ad hoc untuk menyelesaikan masalah 
yang timbul selama proses pengadaan tanah yang tidak termasuk dalam 
anggaran untuk upaya perlindungan pengadaan tanah dan permukiman 
kembali tidak secara sukarela, sebagaimana diatur oleh Kementerian 
Keuangan (lihat Sub-komponen A.3)..   
 
Mulai tahun 2017, Divisi PPT bertanggung jawab atas pengadaan tanah; tapi 
tidak bertanggung jawab atas jalur distribusi. Isu sosial terkait pengadaan 
tanah untuk jalur distribusi ditangani oleh Divisi Komunikasi, Hukum dan 
Administrasi di Wilayah, yang melaporkan melalui General Manager masing-
masing ke Divisi K3L. Dalam prakteknya, beberapa Wilayah berkonsultasi 
dengan Divisi PPT terkait masalah terkait tanah.  

Divisi PPT memiliki tiga subdivisi: Tanah, kelembagaan, dan perizinan, yang 
kesemuanya memiliki tanggung jawab untuk pengadaan tanah dan 
perlindungan permukiman kembali tidak secara sukarela. 
Divisi PPT secara langsung mengawasi dan berkoordinasi dengan dua unit di 
tingkat regional yang bertanggung jawab atas proyek yang memicu 
perlindungan pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak secara 
sukarela: (i) Unit Pembangunan Perkeretaapian (Unit Induk Pembangunan / 
UIP), yang meliputi Unit Pelaksana Proyek (Unit Pelakasana Proyek / UPP) 
dan (ii) Kantor Wilayah (Wilayah) untuk memastikan bahwa dampak 

                                                           
8  Ini termasuk perencanaan untuk menangani pengadaan tanah dan izin yang tidak dapat ditangani oleh UIP.  
9  Ini termasuk mengevaluasi dan mengawasi pengadaan tanah yang mungkin menyebabkan permukiman kembali tidak secara sukarela. Divisi PPT bekerja sama 

dengan semua pihak terkait untuk menyelesaikan segala masalah yang timbul.  
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No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

pengadaan tanah dan permukiman kembali (LAR) diidentifikasi dan dikaji 
dengan baik dalam merencanakan dokumen dan rencana mitigasi.  
 
Divisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  (Corporate Social Responsibility - 
CSR) di bawah Unit Komunikasi Korporasi PLN bertanggung jawab untuk 
mendukung mitigasi dampak pengadaan tanah dan permukiman kembali yang 
diidentifikasi dalam dokumen penyaringan dan mitigasi lingkungan. Peraturan 
Direksi PLN No. 366.K. Dir.2007 tentang Standard Operation Procedure 
tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merinci 
keterlibatan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PLN dengan 
pengadaan tanah dan permukiman kembali dan mitigasi dampak permukiman 
kembali tidak dengan sukarela. 
 
A. Tingkat Regional 
PLN adalah oparasi yang terdesentralisir, oleh karena itu menugaskan petugas 
upaya perlindungan di unit dan kantor regional. Tanggung jawab kantor pusat 
dijelaskan di atas. Staf regional bertanggung jawab untuk pelaksanaan dan 
pelaporan.  
 
UIP.  Pada saat pengkajian, ada 18 UIP di seluruh Indonesia.10 UIP beroperasi 
di tingkat provinsi dan multi-provinsi. UIP dipimpin oleh General Manager (GM) 
dan bertanggung jawab untuk mengendalikan konstruksi dan pengelolaan 
pembangkit listrik dan aktivitas jaringan. Untuk semua masalah terkait upaya 
perlindungan pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak secara 
sukarela, GM UIP melapor langsung ke Divisi PPT, dan menyerahkan 
salinannya pada Direktur Regional masing-masing untuk semua komunikasi 
dan dokumentasi. Semua komunikasi formal antara UIP dan Divisi PTT harus 
disalurkan melalui Kepala Divisi PPT. Menurut Peraturan Dewan Direksi PLN 
0344.P / DIR / 2016, nampaknya, namun tidak disebutkan secara eksplisit, 
bahwa jika terjadi masalah terkait upaya perlindungan pengadaan tanah dan 
permukiman kembali tidak secara sukarela, GM UIP membuat keputusan 
akhir. Untuk semua hal lainnya, GM UIP melapor kepada Direktur Regional 
masing-masing di kantor pusat. Selain jalur pelaporan formal, ada komunikasi 
informal yang sedang berlangsung antara staf UIP, UPP, PPT, dan CSR. 
 
Semua kegiatan pengadaan tanah, termasuk upaya perlindungan permukiman 

                                                           
10 terdapat 4 UIP di Sumatera, 5 UIP di Jawa, 3 UIP di  Kalimantan, 2 UIP di Sulawesi, 1 UIP diNusa Tenggara, 1 UIP in Maluku, 1 UIP in Papua, and 1 UIP ISJ.  
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No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

kembali tidak secara sukarela, adalah tanggung jawab Divisi Hukum, 
Komunikasi dan Pengadaan Tanah UIP, yang dikepalai oleh seorang 
manager. Divisi tersebut mempersiapkan semua rancana dan dokumentasi 
terkait untuk pengadaan tanah, melaksanakan pengadaan tanah, termasuk 
upaya perlindungan permukiman kembali tidak secara sukarela, berkoordinasi 
dengan CSR, mengelola perizinan, dan memantau semua tahap proses 
pengadaan tanah.  
 
Setiap Divisi Hukum, Komunikasi dan Pengadaan Tanah UIP, memiliki sub-
divisi tanah yang dikepalai oleh seorang deputi manajer. 
 
UPP. PLN UPP beroperasi pada tingkat kabupaten dan multi-kabupaten danb 
melapor pada UIP. Setiap UIP memiliki dua atau tiga UPP; tidak ada informasi 
tentang berapa jumlah keseluruhan UPP di seluruh Indonesia. UPP 
mengawasi rancangan proyek dan mengelola kosntruksi serta mendukung 
pelaksanaan dan pengawasan pengadaan tanah, mengendalikan dan dan 
mengawasi tanah yang telah diperoleh dan ROW dan kegiatan CSR. Ketika 
proyek pembangunan untuk insfrastruktur kelistrikan apapun telah selesai, 
maka penanggung jawab UIP menyerahkan fasilitas tersebut pada Wilayah 
yang akan mengoperasikannya. Setiap UPP PLN memiliki divisi pengadaan 
tanah, dikepalai oleh seorang supervisor pengadaan tanah. Tim UPP berada 
digaris depan dan berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah 
setempat dan tokoh masyarakat yang terkait.   
 
Unit Transmisi. PLN Transmisi Unit bertanggung jawab untuk operasional dan 
pemeliharaan proyek yang meliputi pengadaan tanah dan ganti kerugian untuk 
pohon dan tanaman pangan terkena dampak akibat pemeliharaan transmisi.  
 
Wilayah/ Distribusi11. Di tahun 2017, tidak ada pengadaan tanah yang 
dilakukan untuk tujuan operasional di dalam wilayah; namun, beberapa 
kegiatan operasional wilayah mungkin dapat memicu dampak potensial terkait 
permukiman kembali tidak secara sukarela, seperti memberlakukan 
pembatasan penggunaan lahan atau pengambilan sebidang tanah kecil. 
(pemangkasan pohon, instalasi sub- stasiun, transformer). Pada saat 

                                                           
11 Wilayah dan Distribusi adalah unit yang serupa. Di luar Jawa disebut Wilayah, sedangkan di Jawa, Bali, dan Lampung disebut Distribusi. Untuk memudahkan dalam 

pemahaman dalam pengkajian, istilah yang digunakan adalah Wilayah.  
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No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

pengkajian ini terdapat 23 Wilayah di seluruh Indonesia.12  Setiap Wilayah 
dipimpin oleh General Manajer yang melapor secara langsung pada Direktur 
Regional di kantor pusat. Wilayah bertanggung jawab atas pengoperasian 
pembangkit listrik, substasiun, jalur trasnmisi dan jalur distribusi. Sertiap 
Wilayah memiliki beberapa Daerah, yang masing masing mengawasi 
pelayanan pelanggan, termasuk pemeliharaan jalur distribusi dalam 
kecamatan. Setiap Rayon memiliki beberapa Jaga, yang masing-masing 
bertanggung jawab untuk pemeliharaan harian dari jalur distribusi  
 
Di Wilayah, masalah sosial menjadi tanggung jawab Divisi Komunikasi, Hukum 
dan Administrasi. Daerah tidak memiliki staf yang khusus bertugas untuk 
masalah sosial. Namun, jika ada masalah sosial, setiap staf Rayon atau Jaga 
harus melaporkan masalah ini kepada Manajer Daerah; masing-masing 
Wilayah menyimpan catatan tertulis tentang masalah sampai masalah tersebut 
dipecahkan. Msalah sosial juga bisa dilaporkan melalui pusat panggilan PLN 
regional. Catatan tidak disimpan setelah masalah teratasi.  
 
Saat ini, tidak ada koordinasi dan pelaporan langsung antara Wilayah dan PTT. 
Namun, beberapa wilayah mencari pendapat dari divisi PTT untuk menangani 
masalah-maslaah sosial. Di masa mendatang, Divisi PTT akan berkoordinasi 
dengan seluruh Wilayah.  
 
Kesenjangan: Meskipun PLN memiliki unit khusus untuk pengadaan tanah 
(PPT), mandat keseluruhan untuk menjalankan kebijakan permukiman kembali 
tidak secara sukarela PLN dan prosedur operasionalnya tersebar di seluruh 
organisasi dan memiliki banyak lokus kontrol. Hal ini menciptakan masalah 
koordinasi dalam merampingkan kegiatan permukiman kembali tidak secara 
sukarela di seluruh divisi secara horizontal di Kantor Pusat (misalnya PPT vs. 
CSR dan K3L) dan secara vertikal antara PPT dan UIP / UPP dan Wilayah. 
Selain itu, PPT saat ini tidak memiliki mandat mengenai masalah-maslaah 
terkait pembatasan penggunaan lahan dan sumbangan sukarela yang 
dilakukan untuk jalur distribusi. 

                                                           
12 Terdiri dari 6 Wilayah di Sumatera, 3 Wilayah di Kalimantan, 2 Wilayah di Sulawesi, 2 Wilayah di Nusa Tenggara, 1 Wilayah di Maluku, 
      dan 1 Wilayah di Papua. Selain itu, untuk layanan pelanggan, ada 7 PLN Distribusi yang berada di Jawa Barat, Jakarta Raya dan Tangerang, Banten, Jawa Tengah dan 

DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Lampung. Sedangkan untuk pembangkit,  ada 3 Pembangkit di Sumatera dan Tanjung Jati. Ada juga 2 P3B Sumatera dan P2B Jawa 
Bali yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan gardu induk dan untuk transmisi, dan 3 unit transmisi PLN (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dan Bali).  
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No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

2 Sumber Daya 
Manusia: Jumlah 
dan Kualifikasi 
Staf.  
 

  Staf upaya perlindungan sosial 
yang memadai secara kualitatif 
dan kuantitatif yang 
dialokasikan pada unit upaya 
perlindungan sosial yang 
ditugaskan di PT PLN. 
  

PLN memiliki basis data untuk staf yang mencakup data jumlah petugas upaya 
perlindungan sosial di kanotr pusat dan semua unit di wilayah. Basis data ini 
dikelola oleh Divisi Human Capital Management System (Divisi HCMS). Divisi 
ini juga melakukan penilaian tahunan terhadap kepegawaian dan menyiapkan 
rencana pengembangan staf berdasarkan hasil penilaian dan kebutuhan 
pengembangan perusahaan. 
 
PLN juga memiliki sistem untuk mengerahkan staf untuk mendukung UIP / 
UPP atau Wilayah lainnya, dengan menerbitkan Keputusan Direktur. Ada 
banyak contoh bahwa sistem pengerahan staf ke daerah lain diterapkan di 
Wilayah dan UIP yang bertanggung jawab atas proyek-proyek yang mencakup 
wilayah geografis yang luas.  
 
Secara total, ada 400 staf penuh waktu yang bekerja secara langsung dalam 
pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak secara suka rela di PLN, baik 
di tingkat nasional (PPT) dan daerah (UIP / UPP) pada tahun 2017. Selain itu, 
ada 475 staf yang bekerja untuk bidang hukum dan komunikasi. sub-divisi yang 
mendukung pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak secara suka rela. 
Jumlah ini meningkat secara signifikan dibandingkan dengan jumlah staf pada 
tahun 2016. Ada total 193 staf penuh waktu di bawah Divisi Hukum, 
Komunikasi, dan Tanah di 16 UIP (informasi dari dua UIP tidak tersedia pada 
saat pengkajian). 
 
Divisi PPT. Divisi PTT dikepalai oleh Kepala Divisi. Tiga sub-divisi- tanah, 
kelembagaan, dan Peizinan -  masing-masing dikepalai oleh seorang Senior 
Manager. Pada saaat pengkajian, ada 12 orang staf, termasuk senior manager 
sub-divisi.13 Sub-divisi Tanah memiliki dua orang staf, disamping senior 
manager; sedangkan Senior manager kelembagaan dan senior manager 
Perizinan masing-masing memiliki 3 orang satf. Semua staf adalah pegawai 
tetap. Divisi PTT dibentuk pada tahun 2015; belum pernah ada perputaran staf 
tingkat manager sejak itu.  Informasi terperinci tentang masa jabatan staf di 
setiap pos tidak tersedia. Untuk mengantisipasi cakupan kerja yang lebih luas 
untuk pemilihan lokasi pada tahap awal rencana proyek, Divisi PPT berencana 
untuk meningkatkan jumlah staf menjadi setidaknya 20 staf pada tahun 2018 - 
2020. 
 

 M Sejumlah kecil staff yang 
terlatih secara teknik tentang 
upaya perlindungan sosial 
ditugaskan di unit-unit upaya 
perlindungan sosial yang tepat 
di seluruh PLN  
 
  
 

 Tidak ada staf yang terlatih 
secara teknik tentang upaya 
perlindungan sosial ditugaskan 
di unit-unit upaya perlindungan 
sosial yang tepat di seluruh 
PLN  
 
  

                                                           
13  Idealnya divisi harus memiliki 15 staf untuk mendukung aktivitas mereka. Wawancara dengan kepala Divisi, April 2017. 
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No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

Latar belakang pendidikan staf di divisi PTT adalah hukum, manajemen, sosial 
politik dan insinyur listrik. Kepala divisi dan senior manager Kelembagaan 
bergelar master dalam bidang bsinis dan ekonomi.  Senior Manager 
Pertanahan berlatar belakang pasca sarjana hukum dan senior manager 
perizinan berlatar belakang pendidikan insinyur sipil. Kepala-kepala divisi dan 
staf sering diminta untuk mengajar upaya perlindungan pengadaan tanah dan 
permukiman kembali pada STT PLN.  
 
Staf non manager memiliki gelar sarjana dan/ atau pengalaman kerja dalam 
bidang hukum, manajemen, atau teknik.  
 
Beberapa staf K3L memiliki pengalaman kerja dan/ atau pelatihan formal 
tentang maslah terkait pengadaan tanah dan permukiman kembali secara tidak 
sukarela karena AMDAL mensyaratkan identifikasi masalah-masalah 
pengadaan tanah, namun PTT yang bertanggung jawab untuk penanganan 
upaya perlindungan pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak secara 
sukarela.  
 
UIP dan UPP (Konstruksi). Pada saat pengkajian, ada 388 staf tetap bekerja 
secara langsung untuk pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak 
secara sukarela.  Di UIP. Jumlah ini telah bertambah dibandingkan dengan 
jumlah staf 2016 yaitu 100 orang. Jumlah staff di setiap UIP berbeda-beda, 
tergantung dari besarnya skala proyek pengadaan tanah yang ditangani oleh 
UIP. Informasi detil tentang kepegawaian di sub-divisi pertanahan dari tahun 
2016 tersedia di 16 diantara 18 UIP yang ada. UIP yang memiliki jumlah staff 
sub-divisi pertanahan terbanyak adalah di UIP Jawa bagian Timur dan Bali 1, 
yaitu 13 orang staf tetap. Jumlah keseluruhan staf tetap di UIP Jawa bagian 
Timur dan Bali adalah 108 orang, artinya 12% staf UIP ditugaskan untuk upaya 
perlindungan pengadaan tanah dn perlindungan kembali tidak secara 
sukarela.   
 
Untuk masalah-maslah pengadaan tanah dan lahan, UIP memiliki seorang 
deputi manager dengan 1-2 pengawas dan pengawas ini didukung beberapa 
staf tambahan tergantung ada jenis dan skala dampak pengadaan tanah dan 
sosial.  
 
UPP memiliki sub-divisi sendiri untuk pengadaan tanah, dengan minimal 4 staf, 
dipimpin oleh Deputi Manager pertanahan. Jumlah staf di sub-divisi 
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pengadaan tanah UPP bervariasi tergantung pada skala masalah pengadaan 
tanah dan sosial yang harus ditangani dalam proyek.  
 
Baik staf sub-divisi UPP maupun staf sub- divisi Pertanahan, Komunikasi dan 
Tanah UIP menjadi bagian dari tim pengadaan tanah proyek.  
 
Transmisi Unit dan Wilayah. (Operasi dan Pemeliharaan). pada unit 
transmisi, ada total 5 staf tetap yang bekerja untuk pengadaan tanah, 14 staf 
yang bekerja untuk komunikasi, dan 21 staf yang bekerja untuk Hukum. Untuk 
21 Wilayah, ada 221 staf penuh waktu yang menangani upaya perlindungan 
sosial di bawah Divisi Hukum, Komunikasi, dan Administrasi.  
 
Sebagai contoh, pada tahun 2017 UIP Jawa Tengah bertanggung jawab atas 
dua proyek saluran transmisi, dengan total 17 subproyek. UIP tersebut 
memiliki sembilan staf di Sub-divisi Pertanahan, yang bertanggung jawab atas 
upaya perlindungan pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak secara 
sukarela. Informasi mengenai kepegawaian yang terkait dengan jumlah proyek 
tidak tersedia untuk UIP lainnya  
 
Latar belakang pendidikan sebagian besar staf UIP dan UPP yang 
bertanggung jawab atas perlindungan pengadaan tanah dan permukiman 
kembali paling tidak tingkat sarjana. Sebagian besar staf yang telah bergabung 
dalam lima tahun terakhir berlatar belakang hukum, komunikasi, dan ilmu 
sosial. Ada beberapa staf yang memiliki latar belakang teknik, namun semua 
staf memiliki pengalaman dan / atau pelatihan kerja terkait (lihat Sub-
komponen A3.) Latar belakang pendidikan staf di Bagian Hukum, Komunikasi, 
dan Administrasi Wilayah sebagian besar adalah undang-undang dan 
komunikasi.  
 
Staf UPP mendukung staf UIP. Ada tiga UPP di UIP Jawa Bagian Timur Bali. 
Informasi kepegawaian tersedia di dua UPP, Bali dan Banyuwangi. Di UPP 
Bali, dua staf tetap didedikasikan untuk upaya perlindungan pengadaan tanah 
dan permukiman kembali. UPP Banyuwangi memiliki satu staf penuh waktu. 
Informasi tentang jumlah staf di UPP tidak tersedia.      
 
PLN secara ekstensif menggunakan jasa konsultan perorangan dan institusi. 
UIP secara rutin merekrut ahli teknis eksternal untuk membantu persiapan 
rencana pengadaan tanah, termasuk melakukan survei dan inventarisasi 
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kerugian.14    
 
Pada saat pengkajian, tidak ada sistem akreditasi untuk konsultan upaya 
perlindungan sosial di Indonesia untuk mempersiapkan dan memantau 
rencana pengadaan tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan 
Pertanahan Nasional berencana untuk menetapkan kebijakan akreditasi bagi 
konsultan untuk memastikan kualitas dokumen rencana pengadaan tanah dan 
layanannya untuk kegiatan pembebasan lahan dan permukiman kembali; PLN 
akan mengikuti kebijakan tersebut untuk merekrut konsultan terakreditasi 
begitu sistem tersebut sudah ada. UIP menyimpan databasenya sendiri 
tentang perusahaan konsultan dan universitas yang dapat direkrut untuk 
membantu mereka dalam melakukan inventarisasi survei kerugian, 
menyiapkan dokumen rencana pengadaan lahan, dan pemantauan eksternal. 
PLN juga memiliki prosedur untuk mengevaluasi perekrutan konsultan dan 
mekanisme penghentian atau daftar hitam konsultan jika kinerja mereka tidak 
memuaskan. Untuk pengadaan tanah seluas lebih dari lima hektar yang 
difasilitasi oleh tim pelaksana pengadaan tanah yang ditunjuk oleh pemerintah 
tim tersebut menyewa surveyor terakreditasi. Karena undang-undang 
pengadaan tanah baru saja dikeluarkan pada tahun 2012 dan masih banyak 
peraturan perundang-undangan lain yang relevan, banyak konsultan yang 
kekurangan pengetahuan tentang kerangka hukum Indonesia dan praktik 
internasional untuk upaya perlindungan sosial. Selain itu, jumlah konsultan 
upaya perlindungan sosial masih terbatas  
 
PLN memiliki MOU dengan setidaknya dua perusahaan konsultan yang 
menangani survei dan kerja lapangan.15 Untuk setiap kontrak yang mereka 
miliki dengan perusahaan konsultan ini, Team Leader selalu dari Manager 
Pertanahan UIP / UPP. MOU tersebut menyatakan kualifikasi perusahaan 
konsultan dengan jelas TOR untuk setiap pekerjaan yang perlu dilakukan. 
MOU ini ditangani oleh Divisi Pengadaan.  

                                                           
14  Untuk persiapan rencana pengadaan tanah, misalnya, UIP menggunakan perusahaan konsultan seperti Surveyor Indonesia dan Sucofindo, atau meminta bantuan dari 

universitas. Untuk proyek yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan multilateral, rencana pengadan tanah dan permukiman kembali disusun oleh konsultan persiapan 
proyek pada tahap persiapan proyek dan konsultan pelaksanaan proyek untuk tahap implementasi. Konsultan ini melakukan analisis dampak dan melakukan identifikasi 
dan inventarisasi pihak yang berhak atau orang yang terkena dampak dan objek pengadaan tanah.  

 
15  Termasuk perusahaan konsultan Sucofindo and Surveyor Indonesia  
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PPT mengkaji dokumen rencana pengadaan tanah (kualitas) untuk proyek 
dengan dampak besar, jika merupakan dampak kecil (proyek biasa), PPT 
menugaskan seorang staf terlatih untuk memeriksa kualitas dokumen. Di masa 
depan PPT bekerjasama dengan UIP / UPP dan Wilayah direncanakan akan 
memiliki sistem tinjauan dokumen rencana pengadaan tanah untuk semua 
proyek.  
 
Persyaratan upaya perlindungan permukiman kembali tidak secara sukarela 
dalam mempersiapkan rencana pengadaan tanah ditetapkan pada tahun 2012 
dengan diberlakukannya UU Nomor 2/2012. Perusahaan konsultan, dan 
konsultan yang berpengalaman dengan semua aspek penyusunan dokumen 
rencana pengadaan tanah masih terbatas.  
 
Wilayah. Pada tahun 2017, Wilayah memiliki staf upaya perlindungan untuk 
menangani isu-isu yang berkaitan dengan pembatasan akses lahan, 
pembelian langsung melalui negosiasi, dan pengadaan tanah melalui 
sumbangan sukarela. Setiap Wilayah memiliki satu atau dua staf yang 
ditugaskan untuk menangani masalah sosial yang mungkin timbul selama 
operasi Wilayah.16 Staf ini bekerja di bawah Divisi Komunikasi, Hukum dan 
Administrasi dan pendidikan dan kualifikasi mereka adalah hukum, komunikasi 
dan ilmu sosial. PPT sering mengawasi dan membimbing staf UIP dan UPP 
tergantung pada skala dampaknya.  
 
PLN melakukan pengkajian tahunan untuk staf termasuk staf yang bekerja 
untuk upaya perlindungan sosial (pengadaan tanah, komunikasi, hukum, dan 
program masyarakat / CSR). PLN juga memiliki sistem untuk mengerahkan 
staf untuk mendukung UIP / UPP atau Wilayah lainnya, dengan menerbitkan 
Keputusan Direktur. Ada banyak contoh bahwa sistem ini telah diterapkan 
terutama jika PLN di Wilayah / UIP tertentu memiliki area yang luas untuk 
diliputi dan proyek-proyek kritis. 
PLN mewajibkan stafnya untuk berpartisipasi dalam pelatihan, termasuk isu-
isu yang berkaitan dengan upaya perlindungan permukiman kembali tidak 
secara sukarela (lihat Sub-komponen A.3). Namun, pengetahuan staf tentang 
kerangka hukum, program pemulihan mata pencaharian, gender, strategi 

                                                           
16  Asian Development Bank, Pengkajian Sistem Upaya Perlindungan Program: INO - Akses Energi Berkelanjutan di Indonesia Timur - Program Pembangunan Pembangkit 

Listrik, Agustus 2016.  
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relokasi masih lemah.   
 
Kesenjangan:  Jumlah staf yang menangani pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan permukiman kembali tidak secara sukarela sudah mencukupi. 
Namun, pengetahuan staf tentang kerangka hukum, program pemulihan mata 
pencaharian, gender, strategi relokasi masih lemah. Jumlah konsultan upaya 
perlindungan sosial masih terbatas dan pengetahuan dan keahliannya 
bervariasi dari yang moderat hingga yang lemah. Ada permintaan tinggi untuk 
konsultan upaya perlindungan sosial dengan keahlian yang kuat, dan jumlah 
mereka terbatas.   
    
  

 3 Sumber 
keuangan: 
ketersediaan dan 
anggaran yang 
memadai  

  Anggaran yang memadai 
dialokasikan dan digunakan 
secara efektif untuk 
mendukung kegiatan unit 
pengaman sosial. 

Pada saat pengkajian, perwakilan dari Divisi PPT, UIP, dan Wilayah 
menyebutkanketika wawancara bahwa mereka memiliki alokasi anggaran 
tahunan yang cukup untuk menutupi biaya operasional perusahaan dan semua 
biaya yang terkait dengan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, 
termasuk untuk pengadaan tanah dan upaya perlindungan permukiman 
kembali tidak secara sukarela. Anggaran untuk pengadaan tanah dan 
permukiman kembali tidak secara sukarela mencakup biaya untuk identifikasi 
dan inventarisasi, konsultasi, penilaian oleh penilai independen, ganti 
kerugian, izin, sertifikat tanah, dan program pengembangan masyarakat. 
Anggaran staf untuk pemantauan dan operasi pembebasan lahan ditanggung 
oleh anggaran operasi staf rutin  
 
Anggaran Operasional 
Divisi PPT menanggung biaya yang terkait dengan biaya operasi untuk 
mengimplementasikan mandatnya termasuk kerja sama dan koordinasi 
dengan Badan Pertanahan Nasional / Propinsi, Pemerintah Daerah dan Penilai 
yang terkait dengan pengadaan tanah dan upaya perlindungan permukiman 
kembali tidak secara sukarela. Pada 2017, Divisi PPT mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp 3,5 miliar untuk biaya operasional termasuk Rp 1,8 miliar 
untuk kerja sama dan koordinasi. Pada 2016, Divisi mengalokasikan biaya 
operasional sebesar Rp 5 miliar. Anggaran ini tidak termasuk biaya untuk gaji 
dan pengeluaran staf.  
 
UIP, Wilayah, dan Transmisi membuat proposal anggaran tahunan ke Divisi 
Keuangan, yang didasarkan pada kesepakatan sebelumnya mengenai 
perencanaan kerja tahunan. Divisi PPT tidak meninjau proposal anggaran UIP 

M Anggaran telah dialokasikan 
namun tidak memadai atau 
tidak digunakan secara efektif 
untuk mendukung kegiatan 
unit pengaman sosial. 

  Tidak ada anggaran yang 
dialokasikan untuk mendukung 
kegiatan unit pengaman sosial. 



14 
 

No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

dan Wilayah sebelum diajukan ke Divisi Keuangan. Setiap bulan, UIP dan 
Wilayah wajib meminta pencairan anggaran dari Divisi Keuangan. UIP atau 
Wilayah dapat meminta peningkatan dalam pencairan bulanan yang 
direncanakan.  
 
Anggaran Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali  
Upaya perlindungan pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak secara 
sukarela dianggarkan secara terpisah dari biaya operasi UIP. Menurut Divisi 
Keuangan, hanya UIP dan Wilayah masing-masing yang memiliki informasi 
mengenai alokasi anggaran mereka untuk pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan permukiman kembali tidak secara sukarela; Divisi Keuangan 
tidak menyimpan informasi tersebut dan anggaran pengadaan tanah 
diintegrasikan dengan setiap anggaran proyek. Informasi mengenai anggaran 
tahunan harus bersumber dari tiap UIP. 
 
Anggaran UIP 2014 Jawa Tengah II untuk dua proyek yang dikelola adalah 
Rp21.356.447.341. Anggaran yang dialokasikan untuk upaya perlindungan 
pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak secara sukarela adalah Rp 
1.604.529.403 atau 7,5% dari total biaya proyek. Informasi anggaran dari UIP 
lainnya tidak bias dikumpulkan dan dikaji.  
 
Sejak tahun 2016, Divisi Keuangan telah mengizinkan UIP untuk menunjuk 
"Analisis Biaya dan Manfaat" sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 
No. 4/2016 Terkait dengan Percepatan Pembangunan Infrastruktur untuk 
Ketenagalistrikan. Dana kontinjensi ini dapat dikeluarkan untuk menyelesaikan 
masalah pembayaran ganti kerugian ketika anggaran ganti kerugian tidak 
mencukupi untuk menutupi biaya penyelesaian pengaduan dan / atau tindakan 
perbaikan untuk pemperkecil dampak rencana pengadaan tanah.  
 
Sumber pendanaan lain untuk upaya perlindungan permukiman kembali tidak 
secara sukarela PLN adalah program tanggung jawab sosial perusahaan 
(CSR) dan / atau Program Kemitraan dan PKBL PLN. Sesuai dengan PerMen 
ESDM No. 2/2017 tentang PKBL, PLN perlu mengalokasikan 4% keuntungan 
PLN untuk program CSR dan PKBL. Pada 2016, PLN mengalokasikan Rp 
37,01 miliar untuk program CSR dan Rp 64,80 miliar untuk Pengelolaan 
Lingkungan dan Program Bina Lingkungan. Pemerintah mensyaratkan semua 
perusahaan, termasuk badan usaha milik negara, untuk menyisihkan sebagian 
dari keuntungan mereka untuk CSR. UIP dapat meminta Divisi CSR untuk 
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mengeluarkan dana untuk menutupi biaya, selain ganti kerugian, dampak 
rencana pengadaan tanah termasuk namun tidak terbatas pada program 
pemulihan mata pencaharian dan program pengembangan masyarakat.  
 
Anggaran Pengadaan Tanah pada unit merupakan bagian dari keseluruhan 
biaya proyek. Persentase biaya Pengadaan Tanah terhadap investasi proyek 
bervariasi. Misalnya, di PLTU Batubara di Provinsi Banten, total anggaran 
Pengadaan Tanah adalah 3,5% dari total anggaran untuk investasi proyek 
sebesar US $ 792 juta. Dalam proyek Rencana Tenaga Gas di Jawa Timur, 
biaya Pengadaan Tanah adalah 0,2% dari total anggaran untuk investasi 
proyek sebesar US $ 1,9 miliar.  
 
Anggaran PPT mencakup koordinasi, peraturan dan tujuan sertifikasi dan 
untuk tujuan akselerasi, terutama untuk transmisi dan pembangkit tenaga 
listrik. 
 
Gap: Ada indikasi bahwa koordinasi antara berbagai divisi di dalam PLN untuk 
membuat anggaran CSR / PKBL yang tersedia mungkin memakan waktu lama 
dan dapat mengakibatkan penundaan proses Pengadaan Tanah dan 
permukiman kembali.  

  4 Pendidikan dan 
pelatihan untuk 
staf pengadaan 
tanah dan upaya 
perlindungan 
permukiman 
kembali tidak 
secara sukarela 

  Perusahaan memiliki pusat 
pelatihan fungsional untuk 
meningkatkan kapasitas staf 
dan memiliki program 
pengembangan kapasitas 
untuk memperbaiki / 
meningkatkan sumber daya 
manusia yang 
diimplementasikan secara 
efektif dengan kurikulum 
komprehensif mengenai 
pengadaan tanah dan 
permukiman kembali   

Pusat Pendidikan dan Pelatihan – STT PLN memiliki unit pengembangan 
sumber daya manusia in-house yang secara formal disebut Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan; untuk beberapa tahun terakhir, secara informal disebut "STTN 
PLN." STTN PLN memiliki 10 Akademi (sebelumnya disebut pusat pelatihan 
dan pendidikan) yang berlokasi di Bogor, Jakarta, Surabaya, Semarang, 
Pandaan-Malang, Padang, Palembang, Makassar, Banjarbaru, dan Deli 
Serang-Sumatera Utara. STTN tersebut menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan reguler untuk semua staf PLN, baik di Kantor Pusat maupun di 
daerah. 

 
Kursus tentang pengadaan tanah dan upaya perlindungan permukiman 
kembali telah dimasukkan ke dalam kurikulum empat Akademi: di Bogor, 
Jakarta, Surabaya, dan Pandaan-Malang. Isi kurikulum dimutakhirkan untuk 
mencerminkan undang-undang dan peraturan pemerintah terbaru serta 
peraturan Dewan Direksi PLN. Kurikulum tentang pengadaan tanah dan upaya 
perlindungan permukiman kembali mencakup sesi sebagai berikut: kerangka 
hukum yang mengatur pengadaan tanah dan upaya perlindungan permukiman 

 M Perusahaan tidak memiliki 
pusat pelatihan namun 
memiliki outsourcing untuk 
pelatihan dan pendidikan, 
dan memiliki program 
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peningkatan kapasitas untuk 
memperbaiki / meningkatkan 
sumber daya manusia 
mereka, namun tidak 
diterapkan secara efektif. 

kembali; ganti kerugian; persiapan dokumen rencana pengadaan tanah; 
persediaan kerugian; pemantauan; komunikasi proyek dan hubungan 
masyarakat; dan analisis stakeholder. Sedangkan studi tentang  kelayakan dan 
kajian dampak sosial, gender, pemulihan pendapatan / mata pencaharian, 
penanganan keluhan, dan pemantauan harus ditingkatkan.  
 
Pelatihan intensif tentang upaya perlindungan sosial bagi staf PLN sebagian 
besar dilakukan di tingkat proyek. Divisi PPT dan Divisi K3L, bekerja sama 
dengan UIP dan Wilayah, melakukan pelatihan berbasis proyek untuk upaya 
perlindungan sosial yang berfokus pada kebutuhan spesifik proyek. Bagi 
proyek-proyek PLN yang memiliki dampak atau proyek yang dibiayai oleh 
lembaga pembiayaan multilateral, pelatihan berbasis proyek atau program 
dilakukan untuk staf dan kontraktor PLN selama pelaksanaan proyek.  
  
Pada tahun 2017, ADB dan WB, bekerja sama dengan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), mempersiapkan pendirian pusat 
pembelajaran upaya perlindungan. Tujuan pusat belajar upaya perlindungan 
adalah untuk lebih memperkuat sistem pelatihan upaya perlindungan 
lingkungan dan sosial di Indonesia dan memenuhi kebutuhan pelatihan dari 
berbagai instansi termasuk konsultan, instansi pemerintah, praktisi lain di 
sektor swasta. 
 
Setiap anggota staf PLN diharuskan memilih dan mengikuti pelatihan dua kali 
setahun di salah satu Akademi PLN. Staf yang bertanggung jawab untuk 
pengadaan tanah dan upaya perlindungan permukimankembali tidak secara 
sukarela diwajibkan untuk mengikuti kursus tersebut. Partisipasi dalam 
pelatihan mempengaruhi evaluasi kinerja staf.  
 

 Perusahaan tidak memiliki 
program pengembangan 
kapasitas untuk memperbaiki / 
meningkatkan sumber daya 
manusia mereka, dan tidak 
memiliki pusat pelatihan untuk 
meningkatkan kapasitas staf. 
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Staf juga didorong untuk melanjutkan pendidikan formal dan pelatihan 
eksternal untuk memperkuat pengetahuan mereka tentang upaya 
perlindungan; PLN memberikan dukungan finansial untuk ini. Beberapa staf 
PLN telah mengikuti pelatihan eksternal yang dilakukan oleh ADB dan mitra 
pembangunan lainnya.17 Pelatihan eksternal juga mencakup pelatihan yang 
dilakukan oleh pemerintah, lembaga pembiayaan multilateral lainnya seperti 
WB, dan JICA, dan universitas. Berdasarkan pengalaman ADB RM dengan 
pelatihan mengenai masalah upaya perlindungan pengadaan tanah dan 
permukiman kembali tidak secara sukarela, dalam lima tahun terakhir, PLN 
telah mengirim lebih banyak staf untuk pelatihan eksternal yang disponsori 
oleh ADB untuk pengadaan tanah daripada entitas sektor publik lainnya. Pada 
bulan November 2017, WB menyelenggarakan pelatihan uapaya perlindungan 
termasuk upaya perlindungan sosial yang bekerja sama dengan STT PLN.  
 
Kesenjangan: STT PLN telah memasukkan kursus tentang upaya 
perlindungan pengadaan tanah dan permukiman kembali tidak secara 
sukarela dalam kurikulum empat Akademi. Namun, kursus tersebut tidak 
memberikan pelatihan terperinci mengenai studi kelayakan, penilaian dampak 
sosial, perhatian terhadap isu gender dan kelompok rentan, pemulihan 
pendapatan / mata pencaharian, dan pemantauan.  
  

B Praktik Pelaksanaan – Proses dan Prosedur 

B.1 Tahap Perencanaan 

1 Studi 
kelayakan18 
(Penyaringan 
dan 
Kategorisasi)  

  Memenuhi semua peraturan 
perundang-undangaan 
nasional dan daerah, standar 
PLN, standar sektor lainnya, 
dan praktik terbaik 
internasional dengan perhatian 
khusus pada orang-orang yang 
rentan, program pemulihan 
mata pencaharian untuk orang 

Studi kelayakan disiapkan untuk semua jenis proyek untuk menyiapkan studi 
kasus: pembangkit listrik, transmisi dan distribusi. Skrining awal dan 
kategorisasi dilakukan pada tahap studi kelayakan, untuk mengidentifikasi 
alternatif dan merekomendasikan alternatif yang akan memberi dampak paling 
kecil. Secara umum, survei sosio-ekonomi tidak kuat pada tahap ini dalam 
semua proyek studi kasus. 
 

                                                           
17  Asian Development Bank, Pengkajian Sistem Upaya Perlindungan Program: PT Perusahaan Listrik Negara, Peningkatan jaringan Listrik - Program Sumatera. 

November 2015. Para 45.  
18  Studi kelayakan harus mencakup survei sosial ekonomi yang lengkap, kelayakan lokasi, analisis manfaat biaya pembangunan dan terhadap kawasan dan masyarakat, 

perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak sosial yang mungkin timbul dari pengadaan tanah dan konstruksi, dan studi lain jika diperlukan. Penjelasan Pasal 
15 (2) UU 2 Tahun 2012.. 
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No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

terkena dampak rentan dan 
kesetaraan jender. 
 

Studi kelayakan untuk empat proyek jalur distribusi yang dikaji tidak 
mengidentifikasi isu gender dan kelompok rentan. Untuk semua tujuh studi 
kelayakan proyek saluran transmisi, tidak ada analisis gender yang dilakukan.  
 
Studi kelayakan untuk empat proyek pembangkit listrik mencakup skrining 
awal dan kategorisasi awal namun kelompok rentan tidak diidentifikasi dan 
tidak ada pertimbangan spesifik mengenai isu gender. Namun, untuk mitigasi 
dampak, keempat studi kelayakan mengkaji persyaratan pemulihan mata 
pencaharian dan proyek-proyek mengalokasikan anggaran untuk itu, yang 
bersumber dari CSR.   
 
Kesenjangan: Studi kelayakan tidak mengidentifikasi secara khusus orang-
orang rentan dan tidak mencakup informasi khusus tentang gender dan 
kerentanan.  

M Memenuhi semua peraturan 
perundang-undangaan 
nasional dan daerah, standar 
PLN 

 
 
 

Memenuhi sedikit peraturan 
perundang-undangaan 
nasional saja 
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Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

2 Dokumen 
Rencana 
Pengadaan 
Tanah19  dan 
penyerahan 
pada Gubernur 
untuk penetapan 
lokasi proyek  

  K Dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah 
penyediakan informasi 
seperti yang diatur dalam 
peraturan pemerintah dan 
buku petunjuk PLN tentang 
pengadaan tanah. 
 
Dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah 
diserahkan kepada Gubernur 
tidak ditolak berdasarkan 
kualitas dan persyaratan. 

Dokumen Rencana Pengadaan Tanah diwajibkan oleh undang-undang dan 
peraturan PLN untuk semua proyek, terlepas dari skala dampaknya. 

 
Kualitas dan kelengkapan dokumen Rencana Pengadaan Tanah dinilai 
bervariasi berdasarkan skala dampak potensial. Semua proyek pembangkit 
listrik dan transmisi yang dikaji mengikuti prosedur peraturan, menyediakan 
informasi yang dipersyaratkan oleh undang-undang, dan mendapat 
persetujuan Gubernur masing-masing untuk penentuan lokasi. Dokumen 
Rencana Pengadaan Tanah untuk proyek-proyek ini lebih rinci daripada 
dokumen Rencana Pengadaan Tanah untuk proyek-proyek lain yang dikaji. 
Semua proyek yang dikaji menyusun dokumen rencana pengadaan tanah 
kecuali untuk proyek saluran distribusi yang tidak memerlukan pengadaan 
tanah. Wilayah, didukung oleh Area dan Rayon, menyususn dokumen 
perencanaan tentang salauran distribusi, namun tidak sama dengan rencana 
pengadaan tanah. Selama pelaksanaannya, PLN bekerjasama dengan 
kontraktor, memfasilitasi perencanaan penyelarasan dan perancangan jalur 
distribusi dengan kerja sama yang erat dengan kepala desa dan instansi 
pemerintah yang terkait. Dalam salah satu proyek saluran distribusi yang dikaji, 
untuk menghindari dampak permukiman kembali, penyelarasan jalur distribusi, 
termasuk lokasi tiang listrik telah diubah.  
 
Rencana pengadaan tanah dipersiapkan untuk semua proyek saluran 
transmisi. Untuk semua proyek yang dinilai yang melintasi dua atau lebih desa 
/ kecamatan / provinsi, Rencana Pengadaan Tanah berisi informasi terperinci 
termasuk profil demografi sosial. 
  

 Dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah 
memberikan informasi 
sebagaimana diatur dalam 
peraturan pemerintah dan 
Buku pedoman PLN tentang 
pengadaan tanah, namun tidak 
selengkap yang disyaratkan  
 
Dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah diserahkan 
ke Gubernur dan memerlukan 
penyempurnaan.  
 

                                                           
19  Dokumen Rencana Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum disusun dalam bentuk Dokumentasi Perencanaan Pengadaan Tanah, yang paling sedikit memuat: 

maksud dan tujuan rencana pembangunan, konsistensi dengan perencanaan wilayah, perencanaan pembangunan daerah nasional dan. Perencanaan organisasi 
strategis, lokasi pertanahan, luas lahan dan status tanah, perkiraan waktu pengadaan tanah, perkiraan waktu pengembangan subproyek, estimasi nilai tanah, dan 
rencana anggaran. UU 2 Tahun 2012 Pasal 15 (1)  
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 Dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah 
memberikan informasi lebih 
sedikit daripada yang diatur 
dalam peraturan pemerintah 
dan buku pedoman PLN 
mengenai pembebasan lahan. 
 
Dokumen Rencana 
Pengadaan Tanah yang 
diajukan ke Gubernur ditolak 
karena kualitasnya buruk dan 
tidak memenuhi persyaratan.  
  

Kesenjangan:   Tidak ditemukan kesenjangan. 
 

B.2 Tahap Persiapan 

1 Pembentukan 
tim persiapan 
(tahap pertama - 
tim pengadaan 
tanah) 
 

K Tim Persiapan pengadaan 
tanah terdiri dari Bupati / 
Walikota, masing-masing 
UIP yang membutuhkan 
tahan, dan dinas terkait 
lainnya yang dibentuk oleh 
gubernur untuk melakukan 
subproyek dalam waktu 10 
hari setelah penyerahan 
dokumen rencana 
pengadaan tanah.  

Semua proyek yang dikaji - pembangkitan tenaga listrik dan transmisi- 
mengikuti prosedur peraturan dan tim persiapan yang disyaratkan telah 
dibentuk d dalam tenggat waktu yang ditentukan. Untuk salah satu proyek 
pembangkit listrik yang disetujui berdasarkan peraturan sebelumnya, tidak 
ada tim persiapan yang dibentuk namun telah dibentuk tim pengadaan tanah, 
setara dengan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 

 
Proyek jalur distribusi tidak disyaratkan untuk membentuk tim pelaksana 
pengadaan tanah.  
 
Kesenjangan: Tidak ditemukan kesenjangan. 
 

 Tim Persiapan Pengadaan 
Tanah terdiri dari Bupati / 
Walikota, masing-masing UIP 
yang membutuhkan tahan, dan 
kantor terkait lainnya yang 
dibentuk oleh gubernur untuk 
melakukan beberapa proyek 
termasuk subproyek dalam 
waktu 90 hari. 



21 
 

No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

 Tim Persiapan Persiapan 
Pengadaan Tanah dibentuk 
oleh gubernur untuk 
melakukan subproyek lebih 
dari 90 hari setelah 
penyerahan dokumen rencana 
Pengadaan Tanah. 
 

2 Pemberitahuan 
tentang rencana 
pembangunan20 
(pengungkapan 
awal) 
 
 
 
 

K Pengumuman rencana 
pembangunan dilakukan 
dalam waktu 10 hari. 
Pengumuman tersebut 
dilakukan melalui cara 
langsung (sosialisasi, 
pertemuan tatap muka, atau 
pemberitahuan) dan cara tidak 
langsung (media cetak atau 
elektronik).   

PLN mengikuti prosedur pengungkapan menurut undang-undang. 
Pengungkapan harus dilakukan pada beberapa tahap proses pengadaan 
tanah. Pengungkapan awal adalah untuk memberi tahu masyarakat tentang 
tujuan proyek, manfaat, dan potensi dampak terhadap tanah mereka. 
 
Untuk semua proyek pembangkit tenaga listrik yang dikaji, pengungkapan awal 
dilakukan secara formal, melalui media lokal dan hubungan dengan pejabat-
pejabat desa, dan secara informal melalui CBOS dan dengan partisipasi 
fasilitator setempat.  
 
Tiga dari proyek jalur distribusi yang dikaji mendokumentasikan bukti 
pengungkapan awal; Untuk tiga proyek jalur distribusi yang telah 
mendokumentasikan prosesnya, pengungkapan awal dilakukan secara 
informal dan formal selama survei lokasi dan telah diumumkan di kantor desa 
dan masjid. 
 
Untuk semua proyek jalur transmisi yang dikaji, tim persiapan mengumumkan 
rencana pemabngunan dan tujuannya, mengusulkan lokasi pembangunan, 
proses pengadaan tanah, perkiraan kerangka waktu pengadaan tanah, dan 
persyaratan kesepakatan masyarakat yang terkena dampak tentang lokasi 
rencana pembangunan. 
 
 
Kesenjangan:   Tidak ditemukan kesenjangan. 
 

 Pengumuman informasi 
rencana pembangunan 
dilakukan melalui 
pengumuman langsung atau 
pengumuman tidak 
langsung.  

 Tidak ada Pengumuman 
informasi rencana 
pembangunan 

                                                           

 
20   Pemberitahuan rencana tersebut harus mencakup informasi mengenai tujuan dan tujuan pembangunan, lokasi daerah yang akan dibebaskan, tahap pengadaan tanah, 
perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan, dan informasi lainnya yang diperlukan. 
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3 Verifikasi dan 
identifikasi 
pihak-pihak 
terkena dampak 
dan obyek 
pengadaan 
tanah 
 

 K Verifikasi dan identifikasi 
pihak-pihak terkena dampak 
dan obyek pengadaan tanah 
sesuai dengan UU dilakukan 
dalam waktu 30 hari setelah 
pengumuman rencana 
diumumkan. 
 

Pihak yang berhak diidentifikasi untuk semua proyek yang dikaji. 
Untuk semua proyek jalur distribusi yang dikaji, Tim Pelaksana Pengadaan 
Tanah atau Tim Pengadaan Tanah mengidentifikasi secara rinci aset yang 
terkena dampak yang akan dilalui oleh proyek, termasuk aset di ROW jalur 
transmisi dan pembatasan penggunaan lahan di ROW. Di semua proyek 
distribusi yang dikaji, orang yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan yang 
berada di ROW diakui dan dijamin mendapat ganti kerugian. 
 
Semua proyek pembangkit tenaga listrik yang dikaji melakukan verifikasi 
tambahan terhadap pihak yang berhak bila terjadi perselisihan mengenai 
kepemilikan tanah. Dua proyek pembangkit tenaga listrik yang dikaji tidak 
memenuhi batas waktu sesuai undang-undang karena verifikasi tambahan 
tersebut. 
  
Semua proyek transmisi yang dikaji telah melakukan verifikasi pihak-pihak 
yang berhak. Dalam semua kasus, pengumuman verifikasi tertunda karena 
jalurnya melintasi beberapa desa. 
  
Semua proyek transmisi yang dikaji orang-orang terkena dampak telah 
diidentifikasi dalam tahap pelaksanaan. 
 
Kesenjangan:   Tidak ditemukan kesenjangan 

 Verifikasi dan identifikasi 
pihak-pihak terkena dampak 
dan obyek pengadaan tanah 
telah dilakukan namun lebih 
dari 30 hari setelah 
pengumuman rencana 
diumumkan. 
 

 Tidak ada pengumpulan data 
pendahuluan. 

4 Konsultasi 
Publik dengan 
orang-orang 
yang berhak dan 
masyarakat 
terkena dampak 
 

  Konsultasi publik diadakan di 
kanotr pemerintah setempat 
atau di tempat yang disepakati  
yang  melibatkan dan 
memfasilitasi konsultasi yang 
bermakna dengan partisipasi 
yang diberitahukan dahulu 
orang-orang yang terkena 
dampak proyek, kelompok 
rentan termasuk perempuan 
dan LSM, untuk 
mengungkapkan hasil data 
yang dikumpulkan dan 
mendapatkan persetujuan 
tentang lokasi usulan sub-
proyek tersebut, sesuai 

Semua proyek pembangkit tenaga listrik dinilai melakukan konsultasi 
bermakna yang mencakup pengungkapan awal atas tujuan, dampak dan 
manfaat proyek. Fasilitator proyek melakukan konsultasi dengan orang-orang 
yang terkena dampak, pihak yang berhak, tokoh masyarakat, dan LSM. Tidak 
ada perhatian khusus yang diberikan kepada perempuan dan kelompok 
rentan. 
 
Untuk jalur distribusi, konsultasi mengenai rencana proyek dilakukan di kantor 
desa. Masyarakat dan orang-orang yang terkena dampak dikonsultasikan. 
Namun, beberapa komunitas di daerah yang terkena dampak salah satu 
proyek jalur distribusi menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui proyek 
tersebut. Untuk sambungan listrik baru, kesepakatan tertulis dari masyarakat 
untuk penggunaan petak lahan kecil untuk instalasi tiang listrik dan 
transformator dilampirkan pada surat permintaan yang dikirim oleh kepala 
desa untuk pemasangannya. Di daerah sambungan listrik yang ada, izin 
tertulis dari pemilik tanah tidak dimintakan untuk penambahan instalasi trafo. 



23 
 

No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

dengan undang-undang dalam 
waktu 90 hari 
 

 
Di keempat proyek transmisi yang dikaji orang-orang yang terkena dampak 
dan masyarakat luas dikonsultasikan, dan informasi dasar tentang proyek 
dibagikan. 
Tak satu pun dari proyek yang dikaji memberikan perhatian khusus pada 
kelompok rentan termasuk masyarakat miskin, masyarakat adat, rumah 
tangga yang dipimpin oleh perempuan, rumah tangga yang dipimpin oleh 
orang tua, kelompok yang tidak memiliki tanah, dan perempuan selama proses 
konsultasi. 
 
Kesenjangan: Tidak ada persyaratan untuk memberi perhatian khusus pada 
partisipasi kelompok rentan dan perempuan dalam proses konsultasi. 
. 

M Konsultasi Publik diadakan 
di kanotr pemerintah 
setempat atau di tempat 
yang disepakati, dan 
persetujuan atas lokasi 
proyek telah didapat dalam 
waktu lebih dari 90 hari. 
 

 Konsultasi Publik diadakan di 
kanotr pemerintah setempat 
atau di tempat yang disepakati, 
tanpa persetujuan atas lokasi 
proyek.  
 

5 Penanganan 
Keluhan untuk 
penentuan 
lokasi proyek 
 
 
 

 Dibentuk Tim pengkajian untuk 
menangani keluhan dan 
penanganan keluhan berfungsi 
dengan baik 

Untuk proyek-proyek pembangkit tenaga listrik dan jenis proyek lain yang 
berdampak penting, PLN membentuk komisi penanganan keluhan di tingkat 
provinsi dan Kabupaten, disamping komisi penanganan keluhan di tingkat 
proyek. Pada proyek-proyek pembangkit listrik dan transmisi yang dikaji, 
mekanisme penanganan keluhan telah ada dan berfungsi. 
.  
Namun, pada beberapa proyek transmisi, penanganan keluhan mengalami 
keterlambatan karena PLN perlu berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk 
menyelesaikan maslah-masalah dan PLN tidak selalu memiliki wewenang 
untuk menyelesaikan masalah.  
 
Keluhan tentang jalur distribusi ditangani melalui sistem penanganan keluhan 
PLN.  
 
PLN memiliki sistem pengelolaan keluhan yang dapat diakses (i) melalui call 
center 123, yang dapat diakses oleh siapapun di manapun di Indonesia melalui 
situs web perusahaan, email, telepon, atau media sosial; (ii) secara online 
dengan menggunakan aplikasi penyelesaian keluhan terpadu; dan (iii) melalui 

  M Tim Pengkajian telah 
dibentuk namun ada 
keterlambatan dalam 
penanganan keluhan  
 

   Tidak ada sistem penanganan 
keluhan 
 



24 
 

No Komponen dan 
Sub Komponen 

Nilai:1 
K/M/L 

Parameter Kualitatif 
Hasil Pengkajian 

layanan pelanggan. Keluhan segera dirujuk dalam beberapa menit setelah 
diterima kepada unit atau departemen teknis yang bersangkutan, yang segera 
mengirim staf Rayon untuk bertindak mengenai keluhan mengenai jaringan 
distribusi, dampak konstruksi, lingkungan, kesehatan masyarakat dan 
keselamatan, dan masalah permukiman kembali. 
  
Kesenjangan:  Keluhan tentang penentuan lokasi tidak ditangani secara 
memadai karena PLN perlu berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk 
menyelesaikan permasalahan dan PLN tidak sepenuhnya memiliki 
kewenangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

6 Pengumuman 
Penetapan 

Lokasi 

Pembangunan  
 

S Pengumuman Penetapan 

Lokasi Pembangunan, 

termasuk jumlah lokasi yang 
ditetapkan, peta lokasi, tujuan 
dan tujuan pembangunan, 
ukuran dan status lahan, 
perkiraan waktu pembelian 
tanah, perkiraan waktu 
pembangunan subproyek 
berada dalam 14 hari setelah 
Penetapan Lokasi. 
  

Untuk semua proyek pembangkit tenaga listrik, UIP memainkan peran untuk 
menyiapkan informasi yang disyaratkan oleh UU yang diungkapkan oleh tim 
persiapan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang 
 
Semua informasi tentang penetapan lokasi untuk semua proyek pembangkit 
listrik dan transmisi telah tersedia dan lengkap, kecuali untuk peta kadaster 
yang harus disediakan BPN pada tahap pelaksanaan. 
 
Sub-komponen ini tidak berlaku untuk jalur distribusi 
 
Kesenjangan: tidak ditemukan kesenjangan 
 

   Pengumuman Penetapan 

Lokasi Pembangunan, 

termasuk jumlah lokasi yang 
ditetapkan, peta lokasi, 
tujuan dan tujuan 
pembangunan, ukuran dan 
status lahan, perkiraan 
waktu pembelian tanah, 
perkiraan waktu 
pembangunan subproyek 
lebih dari 14 hari setelah 
Penetapan Lokasi. 
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   Tidak ada pengumuman 
tentang Penetapan Lokasi 
Pembangunan. 

B.3 Tahap Pelaksanaan 

1  Inventarisasi 
dan identifikasi 
rinci tentang 
orng-orang 
terkena dampak 
(Termasuk profil 
sosial ekonomi) 
dan obyek 
pengadaan 
tanah.     

  Inventarisasi dan identifikasi 
rinci tentang pihak yang 
berhak dan obyek pengadaan 
tanah dilakukan oleh gugus 
kerja tim pengadaan tanah 
dalam waktu 30 hari  

Dalam semua Proyek pembangkit listrik yang dikaji, telah dilakukan 
inventarisasi dan sensus orang-orang terkena dampak dan daftar inventaris 
kerugian telah disediakan. Survei sosial ekonomi sudah dilakukan namun tidak 
kuat.  
 
Dalam semua proyek jalur trasmisi yang dikaji, temuan mirip seperti pada 
proyek pembangkit listrik, kecuali pada dua proyek transmisi, inventarisasi 
kerugian tidak dapat ditemukan. 
 
Untuk proyek-proyek jalur distribusi, dokumen rencana pengadaan tanah tidak 
disyaratkan, namun kontraktor mengidentifikasi dampak, pihak-pihak yang 
berhak dan kerugian. PLN dan kontraktornya memiliki catatan lokasi jalur-jalur 
distribusi yang telah dipasang. 
 
Kesenjangan: Data Sosial ekonomi dari pihak yang diidentifikasi terbatas 
untuk keperluan ganti kerugian  

M Inventarisasi dan identifikasi 
rinci tentang pihak yang 
berhak tanpa survei sosial 
ekonomi rinci oleh gugus tugas 
tim pengadaan tanah 
dilakukan lebih dari 30 hari. 
 

  Inventarisasi dan identifikasi 
rinci tentang pihak yang 
berhak dan obyek pengadaan 
tanah tidak lengkap, tidak ada 
profil sosial ekonomi pihak 
yang berhak 
 

2 Pengungkapan 
hasil 
inventarisasi 
dan identifikasi 
untuk konfirmasi 
dari pihak yang 
berhak 
 

 Hasil inventarisasi dan 
identifikasi termasuk orang-
orang yang berhak, ukuran, 
tempat lahan, dan peta 
diumumkan di kanotr 
kelurahan, camat dan kanotr 
pertanahan setempat, dalam 
waktu 14 hari setelah 
inventarisasi dan identifikasi 
tersebut dilakukan. 

Untuk semua proyek yang dikaji, inventarisasi dan identifikasi pihak-pihak yang 
berhak dan objek pengadaan tanah diungkapkan kepada pihak-pihak yang 
berhak dalam waktu 14 hari kerja. Sebagian besar kekhawatiran yang diajukan 
oleh pihak yang berhak terkait dengan ketepatan pengukuran lahan. Dalam 
semua proyek yang dikaji, ketika ada keberatan yang diterima dari pihak yang 
berhak, tim pelaksana pengadaan tanah memverifikasi dan mengoreksi hasil 
inventarisasi dan hasil inventarisasi dan identifikasi yang diumumkan 
merupakan dasar kompensasi. Semua proses diikuti dengan benar. 
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M Hasil inventarisasi dan 
identifikasi termasuk orang-
orang yang berhak, ukuran, 
tempat lahan, dan peta 
diumumkan di kanotr 
kelurahan, camat dan kanotr 
pertanahan setempat, lebih 
dari 15 hari setelah 
inventarisasi dan identifikasi 
tersebut dilakukan.  

Dalam dua proyek transmisi yang dikaji, memverifikasi dan memperbaiki 
identifikasi dan inventaris memakan waktu cukup lama dan prosesnya tidak 
selesai dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Dua proyek 
transmisi yang dikaji, bukti pengungkapan tidak dapat ditemukan. Proyek 
transmisi lainnya dinilai mengikuti prosedur perundang-undangan dan 
menyelesaikan proses dalam batas waktu sesuai undang-undang. 
 
Semua proyek pembangkit tenaga listrik yang dikaji mengikuti prosedur 
perundang-undangan, semua orang yang terkena dampak dikonsultasikan, 
dan semua informasi yang diperlukan telah diungkapkan. was disclosed.  
 
Untuk tiang jalur distribusi, dalam dua dari tiga proyek yang dikaji 
pengungkapan dilakukan melalui jalur transek. Untuk proyek jalur distribusi 
lainnya, informasi yang berkaitan dengan proposal proyek dan dampak 
potensial terhadap masyarakat diberikan kepada orang-orang yang terkena 
dampak, namun inventarisasi kerugian yang terperinci tidak dilakukan. 
 
Kesenjangan: Dokumentasi dan pengungkapan hasil inventarisasi dan 
identifikasi pihak-pihak yang berhak tidak dilakukan dalam batas waktu yang 
ditentukan oleh undang-undang.  

 Tidak ada pengungkapan hasil 
inventarisasi dan identifikasi 
 

3 Penilaian Ganti 
Kerugian oleh 
Penilai 
Independen 
 

  Penilaian ganti kerugian per 
hasil dilakukan oleh penilai 
independen yang ditunjuk dan 
meliputi nilai tanah, ruang di 
atas dan di bawah tanah, 
bangunan, tanaman pangan 
dan pohon, dan benda-benda 
lain terkait tanah, serta 
kerugian lain, dilakukan dalam 
waktu 30 hari 
 

Untuk semua proyek pembangkit listrik dan transmisi yang dikaji, penilai 
independen telah melakukan penilaian ganti kerugian dengan mengikuti aturan 
undang-undang dan harga pasar yang digunakan. Dalam salah satu proyek 
pembangkit listrik yang dinilai, PLN menawarkan ganti kerugian lebih besar 
dari harga pasar untuk menyelesaikan perselisihan dengan satu pengadu. Dua 
proyek pembangkit listrik yang dinilai tertunda sehingga penilai bisa melakukan 
penilaian. 
 
Semua proyek jalur transmisi dinilai mengikuti prosedur perundang-undangan; 
Namun, sampai September 2017 satu kasus masih tertunda. Untuk 
pembatasan akses lahan di bawah transmisi ROW, nilai kompensasi dinilai 
oleh tim penilai dan dihitung sebesar 15% dari nilai pasar. Untuk jalur transmisi, 
dalam salah satu proyek yang dinilai, ganti kerugian tersebut diimbangi dengan 
menggunakan mekanisme analisis biaya dan manfaat (CBA) untuk menangani 
keluhan. Berdasarkan empat proyek jalur transmisi yang dikaji, PLN 
memberikan ganti rugi atas pembatasan penggunaan lahan di bawah jalur 
transmisi ROW sebesar 15% dari nilai pasar tanah yang diperkirakan untuk 
menara. Sebelum tahun 2013, kompensasi untuk pembatasan penggunaan 

M Penilaian ganti kerugian per 
hasil dilakukan oleh penilai 
independen yang ditunjuk 
dan meliputi nilai tanah, 
ruang di atas dan di bawah 
tanah, bangunan, tanaman 
pangan dan pohon, dan 
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benda-benda lain terkait 
tanah, serta kerugian lain, 
dilakukan dalam waktu lebih 
dari 30 hari 
 

lahan di bawah ROW adalah 10% dari nilai pasar tanah. PLN tidak memiliki 
catatan pembayaran ganti kerugian untuk pembatasan penggunaan lahan di 
jalur transmisi ROW sebelum tahun 2012 karena termasuk ganti kerugian 
untuk pohon kedalam keseluruhan pembayaran ganti kerugian dan tidak 
memperhitungkannya secara terpisah, seperti halnya bangunan dan aset 
lainnya. Peraturan yang lebih baru juga mensyaratkan penggunaan penilai 
independen untuk menentukan nilai pasar bidang tanah yang digunakan untuk 
footprint menara transmisi. 
 
Informasi mengenai metode evaluasi dan kerangka waktu diberikan kepada 
pihak yang berhak selama konsultasi pada tahap rencana pengadaan tanah. 
Pihak yang berhak akan diinformasikan lebih lanjut mengenai hak mereka 
selama negosiasi atau konsultasi tentang ganti kerugian pada tahap 
pelaksanaan pengadaan tanah. 
 
Dalam proyek jalur transmisi, kerangka waktu untuk penilaian oleh penilai 
imemerlukan waktu lebih lama dan dalam beberapa kasus, karena PLN harus 
memobilisasi dua kantor layanan penilaian pemerintah; layanan penilaian 
pemerintah untuk menara dan layanan penilaian lainnya untuk jalur transmisi 
di dalam ROW. Identifikasi pembatasan penggunaan lahan dan aset yang 
terkena dampak dalam ROW harus dilakukan setelah (tanah untuk?) menara 
diperoleh dan pondasi menara telah dibangun. Oleh karena itu, dibutuhkan 
waktu yang lebih lama karena penilaian ROW saluran transmisi (pembatasan 
penggunaan lahan, dan aset di ROW) tidak dapat dilakukan secara paralel, 
namun harus dilakukan setelah pengadaan tanah untuk menara selesai.  
  
Penilaian tidak selalu dilakukan untuk proyek jalur distribusi yang tidak atau 
sedikit mengakibatkan dampak pada tanah pribadi pada proyek-proyek yang 
bukan untuk kepentingan umum. Yaitu proyek-proyek yang diminta oleh 
kelompok masyarakat atau kelompok bisnis. 
 
Kesenjangan:  Keterlambatan dalam penyelesaian penilaian dalam proyek 
saluran transmisi terjadi karena proyek berada di daerah yang sangat luas dan 
meliputi beberapa pemerintah daerah. Pengkajian dampak akan disyaratkan 
untuk semua dampak permukiman kembali tidak secara sukarela 
sebagaimana didefinisikan dalam SPS.  

 Tidak ada penilaian ganti 
kerugian yang dilakukan oleh 
penilai independen. 
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4 Musyawarah / 
konsultasi 
tentang ganti 
kerugian 

  Negosiasi dan kesepakatan 
tentang ganti kerugian 
dilakukan dalam waktu 30 hari 
dengan proses dan prosedur 
yang jelas dan praktis untuk 
memastikan dan memfasilitasi 
konsultasi bermakna dengan 
pihak yang berhak termasuk 
kelompok rentan dan wanita, 
dan LSM, untuk memastikan 
agar pendapat dan 
kekhawaitran mereka diketahui 
dan dipahami oleh 
pem]ngambil keputusan. 
 

PLN mengadakan konsultas bermakna dengan orang terkena dampak dan 
berbagai pemangku kepentingan. Konsultasi bermaksud untuk mencapai 
kesepakatan tentang ganti kerugian. Konsultasi ulang sudah dilakukan ketika 
ada ketidaksepakatan tentang ganti kerugian dari pihak yang berhak/ orang-
orang terkena dampak. 
 
Dalam semua proyek pembangkit tenaga listrik yang dikaji penilaian 
kompensasi diungkapkan langsung kepada pihak yang berhak. Dalam dua 
kasus di mana pihak yang berhak tidak setuju dengan penilaian tersebut, PLN 
menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan Analisis Manfaat Biaya atau 
pendanaan dari Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Negosiasi dan 
kesepakatan ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu yang diizinkan oleh 
undang-undang (30 hari).  
 
Pada salah satu proyek jalur transmisi yang dikaji, PLN melakukan konsultasi 
tambahan mengenai keberatan yang diajukan oleh pihak yang berhak dan 
ganti kerugian yang dibayarkan lebih banyak daripada penilaian Karena situasi 
seperti ini memperpanjang proses pengadaan tanah, Peraturan Pemerintah 
No. 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur kelistrikan 
memungkinkan PLN melakukan analisis biaya-manfaat dan membayar 
kompensasi lebih dari penilaian penilai.  
 
Dalam semua proyek yang dikaji yang melibatkan pengadaan tanah berskala 
kecil, PLN melakukan penilaian atas lahan yang diidentifikasi untuk pengadaan 
tanah berskala kecil untuk jalur distribusi, dan mengungkapkan hasil penilaian 
tersebut kepada pihak-pihak yang berhak. Hasil penilaian tersebut digunakan 
sebagai dasar negosiasi pembayaran ganti kerugian. Negosiasi biasanya 
melibatkan beberapa putaran pertimbangan sebelum kesepakatan mengenai 
tingkat ganti rugi dicapai dalam jangka waktu yang diizinkan oleh undang-
undang (30 hari) 
 
Untuk dua proyek saluran distribusi yang dikaji, konsultasi tentang proyek 
dilakukan terutama melalui kepala desa, karena terutama melibatkan ROW 
desa yang terkena dampak. Untuk saluran distribusi pada saluran pribadi, tidak 
semua orang yang terkena dampak dilibatkan dalam membuat keputusan 
tentang penyelarasan dan disain jalur distribusi. Ada konsultasi lebih lanjut 
pada tahap penyerahan. 
 

M Negosiasi dan kesepakatan 
tentang ganti kerugian 
dilakukan dalam waktu 30 
sampai 60 hari dengan 
proses dan prosedur untuk 
memastikan dan 
memfasilitasi konsultasi 
bermakna, namun 
pelaksanaannya tidak efektif 
 

 Negosiasi dan kesepakatan 
tentang ganti kerugian 
dilakukan dalam waktu lebih 
dari 60 hari tanpa proses dan 
prosedur untuk memastikan 
dan memfasilitasi konsultasi 
bermakna, 
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Wawancara dengan beberapa orang yang terkena dampak pada tahap ini 
selama penyelidikan di lokasi salah satu proyek yang dikaji mengungkapkan 
bahwa tidak semua dari mereka mengetahui tentang proyek atau implikasinya. 
Beberapa orang yang terkena dampak hanya menyadari adanya proyek 
saluran distribusi saat kontraktor tersebut tiba untuk memasang tiang. Oleh 
karena itu, konsultasi tambahan dengan orang-orang yang terkena dampak 
dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan untuk penyelarasan proyek. 
Konsultasi tentang ganti kerugian dilakukan oleh PLN dan kontraktor.  
  
Kesenjangan: Orang-orang yang terkena dampak kadang-kadang tidak 
mengetahui dengan baik di mana lokasi tiang untuk proyek saluran distribusi 
akan dipasang Persetujuan dari pemilik lahan terkait penggunaan lahan untuk 
transformator distribusi telah diperoleh, namun tidak seluruhnya secara tertulis, 
beberapa hanya disetujui secara verbal atau ditulis dalam risalah rapat. 

5 Penanganan 
Keluhan tentang 
Ganti Kerugian   

  Keluhan dapat diselesaikan 
pada tingkat panitia 
pengadaan tanah  
 

Pada proyek-proyek yang dikaji, tidak semua keluhan diselesaikan di tingkat 
komisi pengadaan tanah. 
 
Dalam satu proyek pembangkit tenaga listrik yang dikaji, sebuah perselisihan 
yang melibatkan pengakuan atas lahan yang tumpang tindih dibawa ke 
pengadilan provinsi. 
 
Tidak ada keluhan tentang ganti kerugian di salah satu proyek saluran 
transmisi yang dikaji 
 
Untuk semua proyek saluran distribusi yang dikaji, keluhan tentang ganti 
kerugian ditangani oleh panitia pengadaan tanah. 
 
 
kesenjangan: Mekanisme keluhan dan kerangka waktu bagi piha-pihak 
yang berhak untuk mendaftarkan keluhan mereka tidak jelas untuk 
semua jenis proyek dan pihak yang berhak biasanya tidak mengetahui 
mekanisme penanganan keluhan. 
 

M Keluhan diajukan pada 
pengadilan negeri dan 
diselesaikan dalam waktu 88 
hari sesuai dengan Undang-
undang 
 

 Tidak ada penaganan Keluhan 
 

6 Pembayaran 
ganti kerugian 
atau penyerahan 

  Ganti kerugian diberikan 
sesuai dengan hasil penilaian 
dan diterima oleh semua pihak 
 

Untuk salah satu proyeks jalur transmisi yang dikaji, pihak yang berhak 
menolak ganti kerugianyang ditawarkan. Hingga September 2017, kasus 
tersebut masih tertunda negosiasi dengan PLN masih berlanjut. Untuk semua 
proyek saluran transmisi lain yang dikaji, ganti kerugian telah dibayarkan 
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bentuk ganti 
kerugian 
 

M Ganti kerugian diberikan 
namun disetujui oleh hanya 
75% dari pihak yang berhak 
(penitipan pada pengadilan) 
 

sebelum konstruksi dimulai dan tidak ada kasus yang melibatkan pembayaran 
ganti kerugian melalui pengadilan (escrow). 
Untuk jalur distribusi, jika jalur distribusi dipasang atas permintaan masyarakat, 
kepala desa mengajukan 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 dampak lain apapun yang terjadi karena proyek, tanpa ganti 
kerugian apapun. Dalam kasus ini, tidak ada ganti kerugian yang diberikan 
kepada orang-orang yang terkena dampak. Dalam kasus lain, jika tiang listrik 
ditempatkan di lahan pribadi, diperlukan kesepakatan lisan dari pemilik tanah. 
Kontraktor menangani pengaturan penggunaan lahan dan pohon atau 
tanaman pangan yang terkena dampak. 
 
Untuk semua proyek pembangkit tenaga listrik, semua ganti kerugian 
dibayarkan sebelum konstruksi dimulai. 
 
Ganti kerugian yang ditawarkan PLN biasanya diterima oleh pihak yang 
berhak. Dari proyek yang dikaji, hanya ada satu di mana PLN perlu 
menyetorkan pembayaran ganti kerugian ke pengadilan karena proses 
administrasi yang panjang membuat PLN tidak dapat membayar ganti kerugian 
pada waktu yang tepat. 
 
Gap: Ganti kerugian diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak yang 
tidak memiliki hak atas tanah yang terkena dampak, namun bantuan 
permukiman kembali diberikan kepada mereka yang tidak memiliki hak atas 
tanah hanya jika mereka memintanya. 
 

 Ganti kerugian diberikan 
namun kurang dari 75% dari 
pihak yang berhak 
menyetujui (penitipan pada 
pengadilan) 
 

B.4 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah dan Pemantauan 

1 Serah terima 
tanah yang telah 
diperoleh  

K Serah Terima tanah yang 
telah diperoleh oleh Kantor 
Pertanahan kepada instansi 
yang memerlukan tanah 
setelah semua ganti 
kerugian dibayarkan. 
 

Untuk semua proyek pembangkit listrik dan transmisi yang ddikaji, ganti 
kerugian (tunai dan lahan) telah diserahkan dan kepemilikan seluruh lahan 
telah dialihkan ke PLN sebelum memulai pembangunan. 
  
Untuk semua proyek jalur distribusi yang dikaji, PLN menegosiasikan 
kesepakatan untuk menggunakan, namun tidak memiliki, petak kecil (0,2 m) 
untuk memasang tiang listrik 
 
Gap: tidak ada kesenjangan yang diidentifikasi. 

 Serah Terima tanah yang telah 
diperoleh oleh Kantor 
Pertanahan kepada instansi 
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yang memerlukan tanah 
setelah sebagian ganti 
kerugian dibayarkan. 
 

 

 Serah Terima tanah yang telah 
diperoleh oleh Kantor 
Pertanahan kepada instansi 
yang memerlukan tanah 
setelah semua ganti kerugian 
belum dibayarkan. 
 

C Keluaran: Mutu Dokumen Rencana Pengadaan Tanah   

1 Mutu dokumen 
rencana 
pengadaan 
tanah.21   

  Isi dokumen konsisten dengan 
semua isi persyaratan dalam 
undang-undang dan peraturan 
dengan menaruh perhatian 
khusus pada kelompok rentan, 
isu gender, dan tindakan 
mitigasi. 
 

Mutu isi dokumen rencana pengadaan tanah bervariasi menurut skala dampak 
proyek. 
 
Untuk dokumen rencana pengadaan tanah yang dikaji, rencana permukiman 
kembali atau rencana pengadaan tanah dan permukiman kembali untuk 
proyek-proyek yang didanai ADB mencakup informasi lengkap tentang ruang 
lingkup dampak permukiman kembali, rencana konsultasi dan pengungkapan, 
identifikasi profil sosial dan ekonomi rumah tangga/ orang-orang terkena 
dampak, invetarisasi kerugian, identifikasi dan perhatian pada kelompok 
rentan, pemulihan penghidupan, pengaturan kelembagaan, anggaran, jadwal 
waktu kegiatan permukiman kembali dan pemantauan. 
 
Dokumen rencna pengadaan tanah untuk proyek yang didanai oleh PLN 
(pembangkit listrik dan transmisi) mengacu pada rencana pengadaan tanah 
yang ditetapkan dalam UU dan peraturan pengadaan tanah. Isinya meliputi, 
tujuan dan rencana proyek, kesesuaian dengan Perencanaan tata ruang, 
keterangan tentang tanah yang akan dibebaskan (luas, penggunaan tanah, 
status hukum), keterangan umum sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah 
proyek, nilai estimasi tanah (tidak semua rencana pengadaan tanah), dan 
rencana anggaran. 
 

 Isi dokumen konsisten dengan 
sebagian isi persyaratan dalam 
undang-undang dan peraturan 
dengan tidak menaruh 
perhatian khusus pada 
kelompok rentan, isu gender, 
dan tindakan mitigasi. 
 

W Isi dokumen tidak konsisten 
dengan isi persyaratan dalam 
undang-undang dan peraturan 
mitigasi. 
 

                                                           
21 Dokumen rencana pengadaan tanah harus memiliki tujuan dan tujuan rencana pembangunan; konsistensi dengan perencanaan tata ruang wilayah dan rencana 

pembangunan nasional / daerah; lokasi tanah; ukuran lahan dibutuhkan; deskripsi umum tentang status tanah; perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah 
dan konstruksi; perkiraan nilai tanah; dan rencana anggaran. 
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Dokumen Rencana Pengadaan Tanah, sebagaimana diatur dalam hukum 
pemerintah Indonesia, adalah dokumen awal, sedangkan perincian data lebih 
lanjut dalam rencana pengadaan tanah akan dilakukan pada tahap persiapan 
dan pelaksanaan pengadaan tanah. Data tentang orang-orang/ rumah tangga 
terkena dampak (pihak yang berhak) dan profil terbatas tentangnya 
dikumpulkan oleh tim persiapan pengadaan tanah dan yang kemudian 
dilengkapi oleh tim pelaksana pengadaan tanah.  
 
Rencana Konsultasi dan pengungkapan, mekanisme penanganan keluhan 
dan pengaturan kelembagaan tidak termasuk dalam rencana pengadaan 
tanah. Namun, komponen-komponen tersebut telah dicakupkan secara jelas 
dalam peraturan-peraturan dan pedoman untuk pengadaan tanah dan 
diimplementasi dalam proses pengadaan tanah.  
  
   
Pada semua proyek yang dikaji, tidak ada perhatian khusus yang diberikan 
pada kelompk rentan dan gender dalam dokumen rencana pengadaan tanah. 
 
Dengan disusunnya Dokumen Pedoman Pengadaan Tanah pada tahun 2015 
oleh divisi PTT, PLN memiliki pedoman tentang bagaimana menyiapkan 
dokumen rencana pengadaan tanah yang lengkap dan komprehensif. 
Kunjungan lapangan dan wawancara dengan pegawai PLN menunjukkan 
bahwa tidak ada sistem tinjauan internal di PLN (Divisi PTT atau UIP) yang 
memastikan mutu dokumen rencana pengadaan tanah yang konsisten, kecuali 
untuk pembangkit tenaga listrik yang melibatkan pengadaan tanah yang besar. 
 
Kesenjangan: Mutu dokumen rencana pengadaan tanah bervariasi tegantung 
pada skala proyek, sumber pendanaan dan kapasitas UIP serta konsultan 
yang menyusun dokumen tersebut. 
 

D Hasil Proyek: Pencapaian Objektif Kerangka Hukum 
 

1  Tingkat 
penghidupan 
orang-orang 
yang terkena 
dampak 

 Pihak-pihak yang berhak 
mempunya tingkat 
penghidupan yang lebih baik 
setelah proyek 
 

PLN memberikan ganti rugi berdasarkan penilaian penilai independen yang 
menerapkan prinsip ganti kerugian yang adil dengan tarif premium (lebih tinggi 
dari tarif pasar). Jika pihak yang berhak masih tidak setuju dengan nilai yang 
dihasilkan oleh penilai independen, PLN dapat menggunakan analisis biaya 
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 M Tingkat penghidupan orang-
orang yang terkena dampak 
sama seperti sebelum proyek 
 

dan manfaat untuk memberikan tingkat kompensasi yang lebih tinggi seperti 
yang diharapkan oleh pihak-pihak yang berhak. 
 
Selain ganti kerugian, PLN menyediakan program pemberdayaan ekonomi 
dan sosial kepada orang-orang yang terkena dampak (termasuk kelompok 
rentan dan masyarakat sekitar wilayah proyek melalui program CSR PLN 
sebagai bagian dari keuntungan proyek. 
  
Dari proyek yang dikaji, tidak ada keluhan tentang ganti kerugian yang diajukan 
oleh orang-orang yang terkena dampak ke pengadilan. 
 
PLN melakukan pemantauan dampak dan hasil pengadaan tanah untuk 
proyek-proyek yang dibiayai oleh bank pembangunan multilateral. Namun, 
tidak ada pemantauan proyek yang dibiayai PLN. Oleh karena itu, tidak ada 
catatan untuk menunjukkan apakah orang yang terkena memiliki standar hidup 
yang lebih baik atau tidak. 
 
Untuk semua proyek yang dikaji – pembangkit tenaga listirk,  jalur transmisi, 
dan distribusi - tidak ada pemantauan yang dilakukan untuk mengkaji standar 
kehidupan orang-orang yang terkena dampak setelah ganti kerugian diberikan. 
 
Kesenjangan: Sistem pemantauan pengadaan tanah di PLN lebih berfokus 
pada kemajuan kegiatan dan penanganan pengaduan. Untuk proyek yang 
didanai sepenuhnya oleh PLN, tidak ada pemantauan dampak pengadaan 
tanah terhadap standar hidup pihak yang berhak, terutama kelompok rentan. 
 
Kegiatan untuk proyek-proyek yang didanai ADB. 
 

 Pihak-pihak yang berhak 
mempunya tingkat 
penghidupan yang lebih buruk 
setelah pengadaan tanah 
 

2 Keluhan tentang 
ganti kerugian 
oelh pihak-pihak 
yang berhak 
 

  Tidak ada keluhan tentang 
ganti kerugian yang diajukan 
oleh orang-orang yang terkena 
dampak 
 

Pada proyek pembangkit listrik dan transmisi, keluhan yang terkait dengan 
ganti kerugian telah diselesaikan di tingkat proyek, baik oleh tim pelaksana 
pengadaan tanah maupun tim pengadaan tanah PLN atau kontraktor. 
 
Untuk pengadaan tanah berskala kecil, PLN melakukan konsultasi beberapa 
kali untuk mengatasi keberatan tentang nilai ganti kerugian yang ditawarkan 
oleh PLN. Dalam salah satu proyek yang dikaji ada beberapa keluhan tentang 
pengadaan tanah yang diajukan oleh orang-orang terkena dampak dan PLN 
memberikan program ekonomi dan sosial untuk menangani masalah tersebut. 
 

M Keluhan tentang ganti kerugian 
diajukan oleh orang-orang 
yang terkena dampak, namun 
dapat diselesaikan di tingkat 
proyek.  
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Hanya beberapa proyek 
dengan kasus tuntutan hukum 
yang berkaitan dengan ganti 
kerugian. 

Untuk saluran distribusi, keluhan sebagian besar terkait dengan lokasi tiang di 
halaman depan rumah dan meminta PLN untuk melepas tiang. Tidak ada 
keluhan tertulis yang diajukan oleh masyarakat di saluran distribusi. 
 
PLN memiliki sistem call center untuk pengaduan dan menetapkan mekanisme 
penanganan keluhan tingkat proyek. Sistem dapat diandalkan untuk semua 
pembangkit listrik dan proyek jalur transmisi yang dikaji. 
 
Untuk proyek jalur distribusi yang dinilai, call center 123  digunakan untuk 
menyelesaikan keluhan. 
 
Mekanisme pengaduan PLN untuk proyek pembangkit tenaga listrik cukup 
ketat. Unit Komunikasi Perusahaan juga terlibat dalam menangani keluhan dan 
keprihatinan orang-orang yang terkena dampak 
 
Salah satu kelemahan mekanisme penanganan keluhan  tingkat proyek PLN 
adalah tidak ada sistem untuk menyimpan catatan keluhan setelah 
dipecahkan. Sampai tahun 2017, begitu keluhan telah diselesaikan, PLN tidak 
menyimpan catatan terkait. 
 
Gap: Tidak ada sistem pelaporan mekanisme penanganan keluhan yang 
komprehensif. Catatan tentang keluhan disimpan sementara setiap kasus 
sedang diselesaikan, namun sistem tersebut tidak menyimpan dan menyimpan 
catatan keluhan setelah keluhan selesai ditangani.  
 

 di sebagian besar proyek 
keluhan tentang ganti kerugian 
oleh orang-orang yang terkena 
dampak dan diajukan ke 
pengadilan  

3 Penyelesaian 
pengadaan 
tanah tepat 
waktu 

 Penyelesaian proses 
pengadaan tanah tepat waktu 
sesuai dengan hukum dan 
rencana proyek untuk semua 
proyek PLN. 
 

Berdasarkan proyek-proyek ayng dikaji, pengadaan untuk sub-stasiun 
transmisi skala kecil dilakukan tepat waktu sesuai yang direncanakan oleh tim 
proyek PLN. Tidak ada penundaan proyekdistribusi yang dikaji. 
 
Beberapa proyek transmisi dan pembangkit listrik tertunda karena masalah 
sosial pada tahap  persiapan proyek, karena tujuan dan dampak proyek tidak 
sepenuhnya dipahami. Isu tersebut dipecahkan setelah staf PLN, team 
pengadaan tanah,dan pemimpin masyarakat setempat memberikan 
penjelasan yang lebih spesifik mengenai proyek tersebut. Isu-isu  yang 
berkontribusi terhadap keterlambatan , adalah lamanya negosiasi untuk 

M Penyelesaian proses 
pengadaan tanah tepat 
waktu sesuai dengan hukum 
dan rencana proyek 
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Hasil Pengkajian 

khususnya untuk  proyek 
berskala kecil  PLN. 
 

kompensasi di beberapa bagian di proyek transmisi, ketidak jelasan 
kepemilikan tanah, dan persyaratan untuk mendapatkan ijin, seperti ijin 
penggunaan kawasan hutan.  
 
Untuk menyelesaikan masalah pertanahan, PLN bekerja sama dan 
berkoordinasi dengan berbagai instansi termasuk Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan dan kementrian lini lainnya, pemerintah daerah, 
kementerian agrarian dan tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional, MAPPI, 
dan dewan adat.22  PLN juga bekerjasama secara dekat dengan team 
pemerintah untuk percepatan pembangunan pada tingkat nasional dan 
wilayah. Team tersebut terdiri dari berbagai institusi pemerintah, termasuk 
institusi sectoral, kejaksaan, dan badan pemeriksa keuangan.  
 
Belajar dari isu-isu ganti rugi, kebijakan PLN mengenai pengadaan tanah 
memasukkan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis) untuk 
menghitung kemungkinan ganti rugi yang lebih tinggi, dalam kasus, pihak yang 
berhak menolak besaran ganti rugi yang dihitung oleh penilai indepden. 
Namun demikian, tidak ada proyek yang dikaji yang menerapkan Analisa biaya 
dan manfaat.  
 
Di proyek-projyek yang dikaji, ganti kerugian dibayarkan secara langsung pada 
pihak yang berhak atau disetorkan ke pengadilan sebelum tanah diserahkan 
ke PLN untuk memulai pekerjaan sipil/konstruksi 
  
Gap: Tidak semua pemangku kepentingan setidaknya dalam dua kasus 
memahami proyek dan sasaran serta dampaknya. 
  

 Penyelesaian proses 
pengadaan tanah tidak tepat 
waktu 
 

E Pemantauan dan Perhatian pada Kelompok Rentan dan Gender 

                                                           
22  Koordinasi dan kerja sama meliputi (i) dengan pemerintah daerah, kantor pertanahan regional, dan badan lingkungan dan kehutanan untuk mengambil tindakan yang 

disepakati untuk menyelesaikan pengadaan tanah di wilayah hutan; komite percepatan pembangunan infrastruktur (KPPIP), kantor wakil presiden yang memfasilitasi 
percepatan proyek infrastruktur, Kementerian Koordinator Perekonomian memiliki peran untuk memfasilitasi koordinasi antar kementerian terkait pembangunan 
infrastruktur termasuk pengadaan tanah; (iii) Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah tanah adat (tumpang tindih sertifikat tanah dengan tanah adat); 
(iv) kementerian terkait di tingkat nasional: Kementerian ESDM, Kemenetrian agraraia dan tata ruang / BPN, KLHK, Kementerian Dalam Negeri, MAPPI; tim implementasi 
percepatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah (TP4P dan TP4D) untuk mengimplementasikan peraturan PERR mengenai pembebasan lahan di kawasan 
hutan; (v) kemenetrian P&K, Kemenetrian agraraia dan tata ruang / BPN, dan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan masalah perencanaan tata ruang; kerjasama erat 
dengan Kementrian agraraia dan tata ruang / BPN rdaerah (kantor pertanahan) untuk pelaksanaan pengadaan tanah; (vi) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
di tingkat nasional dan daerah atas izin yang terkait dengan pembebasan lahan (penentuan lokasi proyek, izin kehutanan, perencanaan wilayah, izin lingkungan); (vii) 
dengan dewan adat dan pemimpin. Evaluasi pembebasan lahan oleh Divisi PPT, 1966 dan 1997.  
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1 Ruang lingkup 
dan prosedur 
dan 
pengungkapan 
pemantauan 
 

  Prosedur pemantauan dan 
pelaporan pengadaan tanah 
dengan perhatian khusus pada 
orang-orang yang rentan dan 
kesetaraan jender 
dipersiapkan, pelaksanaannya 
efektif, dan rencana 
pengadaan tanah atau isi 
rencana pengadaan tanah dan 
laporan pemantauan secara 
teratur diungkapkan kepada 
pihak-pihak yang berhak dan 
di situs pendukung proyek.  

Pemantauan pengadaan tanah telah dilakukan selama proses pengadaan 
tanah oleh instansi yang bertanggung jawab untuk tiap tahap pengadaan 
tanah. Pemantauan meliputi kemajuan pekerjaan dan keluhan, jika ada. 
Pemantauan pada tahap persiapan dilakukan oleh tim persiapan pengadaan 
tanah yang dipimpin oleh pemerintah setempat.  Sedangkan pemantauan pada 
tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana pengadaan tanah yang 
dipimpin oleh kementerian agrarian dan tata ruang/ badan pertanahan 
nasional. Laporan pemantauan yang komprehensif disiapkan oleh tim 
pelaksana pengadaan tanah dan diserahkan pada PLN (UIP) pada saat serah 
terima hasil pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah yang ditangani oleh tim 
pengadaan tanah PLN, pemantauan tentang kemajuan kerja pengadaan tanah 
sepenuhnay dilakukan oleh PLN. Tidak ada pemantauan dampak pengadaan 
tanah terhadap tingkat penghidupan pihak-pihak yang berhak. 
 
Divisi PTT telah menciptakan aplikasi online intern (Aplikasi Pintar)23 yang 
memungkinkan staf PLN memantau kemajuan kerja dan tantangan-tantangan 
pengadaan tanah di seluruh proyek PLN.24 Masukan untuk tiap proyek 
merupakan tanggung jawab tiap-tiap UPP proyek. 
 
Tidak ada pemantauan dampak pengadaan tanah tentang pihak-pihak yang 
berhak. Untuk pembangkit listrik, saluran transmisi, dan distribusi yang dikaji, 
tidak ada laporan pemantauan yang dibuat dan tidak ada perhatian khusus 
untuk kelompk rentan dan gender secara umum. 
 
Pengungkapan biasanya dilakukan oleh tim persiapan pengadaan tanah pada 
tahap persiapan pengadaan tanah (untuk pengadaan tanah yang luasnya lebih 
dari 5 ha, mengikuti prosedur hukum) dan pada tahap pelaksanaan pengadaan 
tanah tentang inventarisasi dan identifikasi pihak-pihak yang berhak dan obyek 
pengadaan tanah. Ketiga proyek yang dikaji, mengungkapkan isi rencana 
pengadaan tanah kepada pihak-pihak yang berhak, namun proyek yang 
didanai oleh PLN tidak mengungkapkan laporan pemantauan pada pihak-
pihak yang berhak. 
 

   Pemantauan pada 
pengadaan tanah dilakukan, 
namun taka da laporan; ada 
pengungkapan namun tidak 
secara teratur 
 

   M Tidaka ada pemantauan dan 
pelaporan tentang pengadaan 
tanah 
 

                                                           
23 Aplikasi Pintar: Perijinan dan Antar Kelembagaan,  
24 Pada tahun-tahun sebelumnya, untuk proyek energi infrastruktur skala besar, unit tersebut harus melaporkan kemajuan ke Unit Kerja PresidenPengawasan Pembangunan 

- UKP4. Sejak penutupan UKP4 pada tahun 2014, laporan tersebut disiapkan untuk diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 
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Kesenjangan:  
(i) Ada pemantauan tentang kemajuan kerja pengadaan tanah dan 
permukiman kembali, namun, tidak ada pemantauan tentang dampak 
pengadaan tanah terhadap tingkat penghidupan orang-orang yang terkena 
dampaknya, terutama kelompok rentan, termasuk rumah tangga miskin dan 
perempuan 
(ii) Tidak ada pengungkapan secara teratur tentang laporan pemantauan pada 
situs web PLN. 
 

2 Perhatian 
Khusus kepada 
kelompok miskin 
dan rentan dan 
program 
pemulihan 
penghidupan 
 

 Pengadaan tanah telah 
dilaksanakan dengan menaruh 
perhatian khusus kepada 
kelompok rentan termasuka 
perempuan dan pemulihan 
penghiudpan untuk warga 
yang terkena dampak ( 
dibuktikan dengan pelacakan 
dokumen proyek) 
 

Dalam praktiknya, program pemulihan penghidupan/ penghasilan dan program 
sosial terbatas dan tidak sitematis. Di semua proyek pembangkit listrik dan 
transmisi yang dikaji kekhawaitran kelompok rentan ditangani selama tahap 

pelaksanaan atau selama pengawasan lapangan.25  
Program CSR PLN seharusnya menangani masalah sosial yang disebabkan 
oleh proyek PLN dan tidak dirancang khusus untuk mendukung kelompok 
rentan. PLN juga memiliki sistem analisis biaya dan manfaat untuk 
mengkompensasi orang-orang yang terkena dampak, termasuk kelompok 
rentan, jika mereka tidak senang dengan kompensasi yang dihitung oleh tim 
penilai. Sebagian besar kegiatan CSR dalam mendukung proyek dikelola oleh 
Wilayah dan UIP. Untuk semua proyek pembangkit tenaga listrik yang dikaji, 
CSR digunakan untuk menangani permintaan dari masyarakat yang terkena 
dampak termasuk orang-orang yang rentan, kelompok perempuan dan anak-
anak. 
 
Kapasitas staf untuk mengelola upaya pengadaan tanah dan permukiman 
kembali tidak secara sukarela cukup baik, namun kapasitas untuk mengelola 
program pemulihan pendapatan dan mata pencaharian masih lemah, karena 
tidak ada kewajiban hukum untuk melaksanakan program tersebut. Oleh 

    Pengadaan tanah telah 
dilaksanakan dengan 
menaruh perhatian khusu 
kepada kelompok rentan 
termasuka perempuan atau 
pemulihan penghiudpan 
untuk warga yang terkena 
dampak ( dibuktikan dengan 
pelacakan dokumen proyek) 
 

                                                           
25 Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh PLN adalah dalam bentuk kegiatan dengan para pemangku kepentingan sesuai yang ditetapkan dalam  

No. 40/2007 , Pasal 74 tantang Perseroan Terbatas, dan peraturan pemerintah No. 47/2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk perusahaan perseoran 
terbatas.  CSR adalah sebuah bentuk komitmen untuk memberi kontribusi nyata kepada masyarakat, lingkungan dan sumber daya manusia. Sebagai BUMN, PLN 
mempunyai kewajiban moral untuk memberi kontribusi terbaik pada  rakyat Indonesia pada umumnya, dan pemangku kepentingan. Selain itu sebagai sebuah BUMN, PLN 
wajib melaksanakan PKBL. Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan PKBL mengacu pada peraturan menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 tertanggal 27 April 2007 
tentang Program kemitraan BUMN dengan Program Pengembangan Usaha Kecil dan Lingkungan. 
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   W Tidak ada perhatian khusus 
pada kelompok rentan 
termasuk perempuan, atau 
pemulihan penghidupan untuk 
warga terkena dampak dan 
rentan. 
 

karena itu, dalam banyak proyek yang dikaji, pelaksanaan program pemulihan 
pendapatan dan mata pencaharian mengalami penundaan. Karena program 
emulihan pendapatan dan mata pencaharian disediakan berdasarkan 
permintaan, tidak semua proyek menyediakan program semacam itu kepada 
kelompok rentan dan orang-orang yang terkena dampak proyek. 
 
Kesenjangan: (i) Perhatian khusus pada kelompok rentan disediakan hanya 
berdasarkan permintaan  
(ii) Bantuan khusus untuk kelompok rentan melalui program CSR belum 
dilembagakan. 
 

3 Pertimbangan 
Jender  

 Pengarusutamaan gender 
dalam pengadaan tanah / 
permukiman kembali tidak 
secara sukarela diakui dan 
dilaksanakan secara 
institusional di PLN. 
 
Pengarusutamaan gender 
dalam pengadaan tanah / 
permukiman kembali tidak 
secara sukarela diakui dan 
dilaksanakan secara acak di 
beberapa proyek PLN. 
 
 

PLN tidak memiliki focal person yang menangani gender untuk mengawasi 
imasalah gender di PLN sebagai institusi dan pada proyek-proyeknya, ada 
kekurangan staf dengan keahlian gender, khususnya untuk pengadaan tanah. 
Persyaratan untuk studi kelayakan untuk menyiapkan dokumen rencana 
pengadaan tanah tidak secara eksplisit mencakup analisis gender. 
Sebagian besar proyek yang dinilai menunjukkan analisis gender yang 
terbatas dalam dokumen perencanaan permukiman kembali. Studi kasus dan 
wawancara dengan masyarakat yang terkena dampak dan staf PLN 
menunjukkan bahwa undangan untuk konsultasi umumnya ditujukan kepada 
kepala rumah tangga, yang kebanyakan adalah laki-laki, dan pemilik lahan / 
aset. Oleh karena itu, konsultasi mengenai pengadaan tanah sebagian besar 
dihadiri oleh laki-laki. Namun, untuk konsultasi mengenai pembayaran ganti 
kerugian, cukup banyak UPP yang mewajibkan kehadiran suami dan istri dan 
partisipasi perempuan selama pembayaran ganti rugi. 
 
Kesenjangan: Persyaratan untuk studi kelayakan untuk menyiapkan dokumen 
rencana pengadaan tanah tidak secara eksplisit mencakup analisis gender. 
Sebagian besar proyek yang dikaji menunjukkan analisis gender yang terbatas 
dalam dokumen perencanaan permukiman kembali, dan selama 
pelaksanaannya, partisipasi perempuan dalam konsultasi masih lemah. 
 

    

  L Pengarusutamaan gender 
dalam pengadaan tanah / 
permukiman kembali tidak 
secara sukarela tidak diakui 
di PLN. 
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