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SINGKATAN 

 
ADB - Asian Development Bank 
AMDAL - analisis mengenai dampak lingkungan hidup (environmental impact 

assessment) 
ANDAL - analisis dampak lingkungan hidup 
CSS - country safeguard system 
EMMP - Environmental Management and Monitoring Plan (Rencana 

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) 
ISO - International Organization for Standardization 
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KLHK - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
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Lingkungan Hidup/ (Program for Pollution Control, Evaluation, and 
Rating) 

RBL  results-based lending (pembiayaan berbasis-hasil) 
RKL-RPL - Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan 

Lingkungan Hidup  
SPPL - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup 
SPS - Safeguard Policy Statement (Pernyataan Kebijakan Perlindungan) 
UI - unit induk 
UIP - unit induk pembangunan untuk pembangkit tenaga listrik dan 

transmisi 
UKL-UPL - Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup  
UPP - unit pelaksanaan proyek 
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I. PENDAHULUAN 
 

1. Kajian akseptabilitas untuk upaya perlindungan lingkungan hidup ini mengevaluasi 
kapasitas kelembagaan, praktik-praktik pelaksanaan, keluaran (output) dan hasil (outcome) dari 
Kantor Pusat dan Kantor Wilayah1 Perusahaan Listrik Negara. Kajian ini berdasarkan penilaian 
atas kepatuhan PLN pada undang-undang dan regulasi pemerintah dan juga prosedur upaya 
perlindungan lingkungan hidup yang ditetapkan oleh PLN sendiri. Untuk mengurangi 
kesenjangan yang teridentifkasi dari kajian akseptabilitas ini, Bank Pembangunan Asia (ADB) 
dan PLN akan menyepakati upaya-upaya yang spesifik yang diperlukan untuk menutup 
kesenjangan dimaksud (gap-filling) dan upaya-upaya ini akan dimasukkan di dalam rencana aksi. 
 

II. METODOLOGI 
 
2. Kajian akseptabilitas ini menggunakan metoda-metoda sebagai berikut: 

(i) Kajian literatur. Dokumen-dokumen ditelaah termasuk laporan keberlanjutan 
(sustainability) PLN, data statistik, serta laporan-laporan dan dokumentasi dari 
proyek lain untuk pembangkit tenaga listrik, saluran-saluran transmisi, dan saluran 
distribusi yang dibangun dan dioperasikan oleh PLN. Selain itu, untuk proyek-
proyek di mana ADB menyiapkan pendanaan untuk PLN, laporan-laporan 
pelaksanaan tugas, laporan-laporan pemantauan lingkungan hidup, laporan 
verifikasi result-based lending, laporan penyelesaian proyek, dan kajian program 
sistem upaya perlindungan juga diperiksa. 

(ii) Tinjauan terhadap kapasitas kelembagaan. Tinjauan ini merujuk pada penilaian 
akseptabiltas PLN yang diselesaikan pada 2017 sebagai bagian dari Penilaian 
Upaya Perlindungan Negara oleh ADB, peraturan internal PLN yang berkenaan 
dengan upaya perlindungan lingkungan hidup, struktur organisasi unit-unit di PLN 
yang bertanggung-jawab melaksanakan upaya perlindungan lingkungan hidup, 
rincian informasi kepegawaian dan anggaran yang disiapkan oleh PLN, program 
pengembangan kapasitas, PLN dan laporan-laporan pemantauan implementasi 
proyek. 

(iii) Penilaian Proyek. Proyek-proyek PLN tertentu yang dipilih dievaluasi untuk 
menilai kemampuan lembaga terkait pada upaya perlindungan lingkungan hidup, 
proses dan prosedur, berikut keluaran dan hasilnya. Gabungan dari kunjungan 
lapangan, wawancara, dan studi pustaka telah diselesaikan untuk menilai kinerja 
PLN dalam melaksanakan penilaian lingkungan hidup dan pemantauan 
pelaksanaan proyek. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang yang terkena 
dampak dan pemangku kepentingan lainnya, pejabat dan staf lapangan PLN, dan 
pejabat dari lembaga pemerintah lainnya yang bekerja sama dengan PLN dalam 
upaya perlindungan lingkungan hidup. Semua proyek yang dikaji menggunakan 
Kategori A atau B berdasarkan kategorisasi ADB, dan kajian mencakup analisis 
mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) yang dilakukan terhadap proyek-
proyek baru yang mempunyai potensi dampak yang signifikan, pemeriksaan awal 
lingkungan hidup/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk proyek-proyek baru yang menimbulkan 
dampak yang kurang signifikan, dan addendum kajian dampak lingkungan hidup/ 
analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) dan untuk perluasan proyek-proyek 

 
1  Kantor-Kantor Wilayah termasuk UIP (Unit Induk Pembangunan) yang merupakan unit-unit pembangunan utama 

untuk pembangkit dan transmisi listrik, UPP (Unit Pelaksanaan Proyek) yang merupakan unit-unit pelaksana proyek, 
dan UIW yang merupakan kantor administrasi operasional PLN. 
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yang ada saat ini. Ringkasan proyek yang dikaji untuk penilaian akseptabilitas 
disajikan pada Lampiran 1. 

(iv) Diskusi Kelompok Fokus dan konsultasi publik. Metodologi penilaian 
akseptabilitas dijelaskan kepada pemangku kepentingan dalam Diskusi Kelompok 
Fokus. Temuan dan rencana aksi penilaian akseptabilitas juga telah dibahas 
dengan staf tehnis dan manajemen PLN. Konsultasi publik tambahan dilakukan 
untuk memperoleh umpan balik untuk melengkapi penyelesaian dari penilaian 
akseptabilitas, termasuk juga rencana aksi. 

 
3. Kajian Akseptabilitas ini meliputi tiga komponen khusus: 

(i) Kapasitas kelembagaan. Kapasitas kelembagaan mengacu pada kapasitas dan 
komitmen PLN untuk melaksanakan tanggung-jawabnya dalam mematuhi sistem 
upaya perlindungan negara (country safeguard system) PLN, yang meliputi 
Undang-Undang Lingkungan Hidup no. 32/2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan pelaksanaannya, yang termasuk 
regulasi perizinan lingkungan hidup AMDAL, kriteria dan pedoman untuk 
persiapan dokumen lingkungan hidup, serta undang-undang dan peraturan yang 
terkait lainnya, serta peraturan perusahaan yang dikeluarkan oleh PLN. 
Komponen ini meliputi sembilan sub-komponen: struktur kelembagaan, anggaran, 
kepegawaian, manajemen pengetahuan lembaga, keahlian teknis, penasehat 
hukum, peralatan dan fasilitas pendukung, pelatihan internal untuk program 
pengembangan kapasitas atau pusat pelatihan, serta tanggung jawab supervisi 
dan pemantauan. 

(ii) Proses dan prosedur. Komponen ini meninjau praktik penerapan upaya 
perlindungan PLN dan mempertimbangkan koherensi, transparansi, konsistensi 
dan efektivitas dari praktik-praktik tersebut. Komponen ini meliputi 12 sub-
komponen PLN: kepatuhan pada peraturan dan prosedur nasional, target untuk 
menilai kinerja atas lingkungan hidup PLN, koordinasi dengan lembaga yang 
bertanggung untuk ijin dan persetujuan,  

(iii) Keluaran dan hasil. Keluaran mengacu pada kualitas laporan penilaian dan 
implementasi mitigasi dan pemantauan yang memuaskan. Yang  dimaksud 
dengan “Hasil” adalah pencapaian target dari Sistem Upaya Perlindungan 
Perusahaan (Corporate Safeguard System) PLN. Komponen ini meliputi delapan 
sub-komponen: isi dari laporan penilaian, kualitas analisis, pertimbangan dari 
alternatif-alternatif, rencana manajemen lingkungan hidup, metode untuk 
peninjauan konten dan substansi laporan yang diserahkan, pengaturan untuk 
mengakses laporan penilaian dan pemantauan, permintaan untuk implementasi 
dan pemantauan, serta audit lingkungan hidup. 
 

4. Setiap komponen dinilai dengan kuat (K), moderat (M) dan lemah (L), berdasarkan 
temuan-temuan pada saat penilaian.  
 
5. Analisis Lingkungan Hidup dan proses persetujuan ditetapkan oleh UU no. 32/2009 
tentang Perlindungan dan Manajemen Lingkungan Hidup. Regulasi dan peraturan PLN 
pendukung lainnya menjadi panduan lanjutan dalam mengambil langkah-langkah yang perlu 
diambil oleh pemrakarsa proyek untuk mengkaji dampak lingkungan hidup dari proyek-proyek 
yang diusulkan, dan bagaimana mendapatkan ijin untuk mengoperasikannya. Gambar 1 
menguraikan langkah-langkah utama di dalam proses ini. 

 
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 26/2018 mengenai Pedoman 
Persiapan, Peninjauan dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup yang dilakukan melalui 
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Pelayanan Berusaha Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), ada empat jenis 
instrumen yang perlu disiapkan oleh pemrakarsa proyek, tergantung pada sifat proyek dan skala 
potensi dampak yang diakibatkannya. Instrumen ini adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup), ANDAL, dan RKL-UPL, UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan 
pemantauan lingkungan hidup/SPPL. 
 
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian lingkungan hidup 
yang dilakukan untuk proyek-proyek di mana ada potensi dampak lingkungan hidup yang 
signifikan. Jika suatu proyek ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK) atau oleh Dinas Lingkungan Hidup pada suatu daerah memerlukan laporan AMDAL, 
maka pemrakarsa proyek juga akan perlu menyertakan RKL-RPL yang menunjukkan bagaimana 
dampak akan dikelola dan/atau dikurangi, menetapkan persyaratan pemantauan selama 
implementasi proyek. 
 
Gambar 1:  Bagan Alur Rangkuman Proses Penilaian dan Persetujuan Lingkungan 

 
KA = kerangka Acuan 
SKKLH = Surat Keputusan Kelayakan Lingkunan Hidup  
 
8. UU No. 32/2009 menetapkan bahwa AMDAL diperlukan untuk bisnis dan/atau kegiatan 
yang, di antaranya: 

(i) mengubah bentuk dan kontur lingkungan; 
(ii) memanfaatkan sumber daya alam (terbarukan maupun tidak terbarukan); 
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(iii) dapat menyebabkan polusi lingkungan dan/atau kerusakan dan/atau degradasi 
sumber daya alam; 

(iv) mengakibatkan dampak pada keadaan sosial, budaya dan lingkungan hidup yang 
alami dan buatan; 

(v) berdampak pada kelestarian suatu kawasan konservasi sumber daya alam 
dan/atau perlindungan warisan budaya; 

(vi) membawa masuk spesies tumbuhan, hewan dan mikro-organisme yang baru ke 
lingkungan baru; 

(vii) menghasilkan dan memanfaatkan bahan baku alami atau non-alami; 
(viii) aktivitas berisiko tinggi dan/atau berdampak pada pertahanan negara; dan/atau; 
(ix) menerapkan teknologi baru yang diprediksi akan berdampak besar terhadap 

lingkungan hidup. 
 

9. Jika suatu proyek perlu memperluas fasilitas yang sudah ada, pemrakasa proyek wajib 
menyusun AMDAL baru atau jika KLHK tidak mensyaratkan suatu AMDAL maka pemrakarsa 
proyek wajib menyiapkan addendum ANDAL dan RKL-RPL. 

 
10. Jika sebuah proyek diketahui memiliki potensi dampak yang dapat berubah menjadi 
kurang signifikan, suatu UKL-UPL wajib mendapatkan persetujuan lingkungan hidup. UKL-UPL 
memiliki format baku yang harus dipenuhi, termasuk rencana kegiatan, indikasi dampak 
lingkungan hidup, dan RKL-RPL 

 
11. Untuk proyek-proyek yang berpotensi rendah atau tidak ada dampaknya, pemrakarsa 
proyek mungkin diminta menyiapkan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 
Pemantauan Lingkungan Hidup) 
 

III.  RINGKASAN TEMUAN 
 

12. Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup: ringkasan temuan dari penilaian akseptabilitas 
dari upaya perlindungan lingkungan hidup yang telah diselesaikan untuk PLN dibahas sebagai 
berikut:  

 
13. A) Kapasitas kelembagaan PLN untuk upaya perlindungan lingkungan hidup secara 
konsisten dinilai sebagai lemah atau moderat, berlaku untuk semua sub-komponen dengan 
beberapa bidang yang memerlukan perhatian. Setiap sub-komponen dibahas di dalam bagian 
yang menyertainya. 
 
14. Sub-komponen A.1: Struktur Kelembagaan 

(i) Divisi Health, Safety, Security and Environment (DIVHSSE), Sub. Divisi 
Lingkungan Hidup  
Struktur kelembagaan PLN memiliki sejumlah tingkatan tanggung jawab untuk 
perlindungan  lingkungan. DIVHSSE bertanggung jawab atas semua 
perlindungan . Struktur DIVHSSE berikut reorganisasi  PLN tahun 2018ditampilkan 
pada Lampiran 2. Sub-DIvisi Lingkungan Hidup pada DIVHSSE, yang terletak di 
kantor pusat PLN, terdiri dari lima sub-divisi: keamanan, kesehatan dan 
keselamatan kerja, manajemen operasional lingkungan, perencanaan manajemen 
lingkungan, dan mitigasi iklim dan perlindungan . Fungsi perlindungan lingkungan 
ditugaskan untuk dua subdivisi terakhir seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 
2. Fungsi sub-divisi perencanaan manajemen lingkungan adalah: pemantauan dan 
evaluasi kinerja lingkungan; memberikan saran tentang kesesuaian izin 
lingkungan untuk operasi proyek; memberi saran pelaksanaan UKL dan RKL; 
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memberikan saran mengenai program pemeringkatan kinerja Indonesia dalam 
manajemen lingkungan (PROPER), yang merupakan prakarsa pelaporan 
lingkungan publik tingkat nasional; dan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan 
program sumber daya alam dan pemanfaatan energi. Fungsi Subdivisi Perubahan 
Iklim Dan Manajemen Upaya Perlindungan (Safeguards) adalah: 
mengembangkan program kerja mitigasi perubahan iklim; memberikan saran 
tentang pengelolaan skema kredit karbon; memberikan saran tentang studi 
kelayakan lingkungan untuk proyek yang didanai pihak asing; memberikan saran 
tentang persiapan dokumen lelang tender untuk proyek yang didanai asing; 
memberikan saran tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam 
perjanjian pinjaman; menyiapkan kerangka acuan untuk AMDAL; memberikan 
saran tentang perekrutan konsultan, penanganan izin dan persyaratan 
perencanaan tata ruang; memeriksa AMDAL; dan mengevaluasi laporan evaluasi 
untuk pasca proyek yang didanai asing. 

Reorganisasi DIVHSSE termasuk perubahan yang dimaksudkan untuk 
meningkatkan sistem pelaporan ke tingkat atas manajemen. Staf lingkungan 
dikerahkan untuk perencanaan manajemen lingkungan dan SubUnit Perubahan 
Iklim dan Perlindungan (Safeguards) dari UIP (unit induk pembangunan, PLN unit 
konstruksi regional untuk pembangkit listrik dan transmisi) dan UPP (Unit 
pelaksanaan proyek, unit pelaksana proyek PLN) yang sekarang bertanggung 
jawab (melapor) kepada Deputi Manager. Sebelumnya mereka hanya bertanggug 
jawb (melapor) kepada seorang supervisor. Setiap Deputi manajer pada gilirannya 
bertanggung jawab kepada manajer UIP atau UPP. Semua laporan penilaian 
lingkungan yang diajukan dan ditinjau oleh UIP kini diteruskan oleh Deputi Manajer 
kepada Manajer. Struktur organisasi di atas kertas mengindikasikan bahwa UIP 
dan UPP Managers dapat melaporkan isu dan aspek kepada Executive Vice 
President DIVHSSE. Namun, manajer secara umum tidak meminta DIVHSSE 
untuk meninjau laporan penilaian lingkungan kecuali itu merupakan UKL-UPL 
untuk proyek yang didanai asing atau AMDAL yang sangat kompleks untuk proyek 
yang didanai PLN. 

(ii) UIP (Unit Induk Pembangunan) 
Dalam struktur PLN, UIP berada satu tingkat di bawah Kantor Pusat dan dipimpin 
oleh seorang Manajer. Manajer UIP bertanggung jawab untuk pembangunan 
infrastruktur pembangkit listrik dan transmisi. Sub-Unit ini bertanggung-jawab 
untuk menyiapkan, kerangka acuan untuk AMDAL proyek yang didanani oleh PLN, 
untuk untuk UKL-UPL semua jenis pendanaan proyek, addendum ANDAL dan 
RKL-RPL, UKL-UPL yang disiapkan untuk proyek PLN, melakukan supervisi 
pelaksanaan upaya mitigasi dan memantau pemenuhan persyaratan selama fase 
konstruksi. UIP manajer biasanya akan meminta bahwa DIVHSSE review UKL-
UPL untuk proyek yang didanai asing. Tergantung pada kompleksitas proyek, 
DIVHSSE juga dapat memberikan dukungan untuk meninjau dan menyelesaikan 
AMDAL untuk proyek yang didanai PLN kompleks. Struktur organisasi UIP 
disajikan pada Lampiran 3.  

 
(iii) Unit Pelaksanaan Proyek (UPP) 

UPP berada satu tingkat di bawah UIP dan dipimpin oleh serorang Manager. Di 
bawah setiap UIP, biasanya ada 2 atau 3 UPP, dengan jumlah yang bervariasi di 
setiap wilayah. UPP bertanggung-jawab untuk mendukung persiapan kajian 
lingkungan hidup, dan untuk mengawasi implementasi langkah-langkah mitigasi 
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dan persyaratan pemantauan. Struktur organisasi UPP disajikan pada Lampiran 
4. 

 
(iv) UIW 

UIW merupakan kantor administrasi operasional PLN yang bertugas menangani 
operasi pembangkit listrik dan sistem transmisi. Tugas utama mereka adalah untuk 
mengawasi Kesehatan, keselamatan dan lingkungan selama fase operasional 
proyek, termasuk masalah kesehatan dan keselamatan kerja, dan untuk 
mendukung revisi AMDAL dan UKL-UPL yang diperlukan. Untuk proyek yang 
didanai asing yang memerlukan izin atau persetujuan, DIVHSSE akan membantu 
UIP, UPP dan UIW. Organisasi UIW bervariasi secara regional Namun struktur 
umum yang berkaitan dengan perlindungan  lingkungan adalah sama dengan UIP 
dan UPP. UIW Selain itu memiliki area Manajer Manajemen bertanggung jawab 
untuk kesehatan dan keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan. Contoh 
struktur organisasi untuk UIW ditunjukkan dalam Lampiran 5. 

 
15. PLN memiliki struktur kelembagaan yang terdesentralisasi dengan unit yang bertanggung 
jawab atas peran dan fungsi upaya perlndungan lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah. 
Unit Wilayah PLN (UIP, UPP dan UIW) diberi mandat utama untuk menangani i masalah 
perlindungan lingkungan hdup untuk AMDAL dar proyek yang didanai PLN dan UKL-UPL dari 
sebagian besar proyek-proyek PLN. Fungsi struktur saat ini memiliki keterbatasan, seperti 
pengawasan teknis dan pengawasan di UIP dan UPP. Walaupun dalam struktur organisasi 
terlihat ada tiga tingkatan staf lingkungan hidup, hanya satu staf lingkungan hidup yang 
dipekerjakan sebagian besar UIP dan UPP. Setelah restrukturisasi tahun 2018, garis pelaporan 
dan tanggung jawab pengawasan kini ditetapkan dengan lebih baik. Disarankan agar 
pengawasan dan fungsi Quality Control/Penjaminan mutu lebih disempurnakan dengan mengisi 
posisi insinyur lingkungan hidup yang kosong di semua tingkatan untuk menunjang kinerja 
perlindungan  lingkungan di tingkat UIP dan UPP. 

 
16. SubKomponen A.2: Anggaran. Kantor Pusat PLN menyusun anggaran induk 
perusahaan, yang termasuk anggaran untuk DivHSSE Sub Div Lingkungan Hidup, UIP, UPP, 
dan UIW, dan mengalokasikan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup dan kegiatan 
pemantauan di semua tingkatan. Anggaran lingkungan hidup PLN secara keseluruhan untuk 
tahun fiskal 2017 adalah sekitar $10.000.000. Anggaran ini dimaksudkan untuk mendanai 
persiapan AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL serta persiapan UKL-UPL, pelaksanaan 
dan monitoring selain tanggung jawab lingkungan PLN lainnya seperti reboisasi di sekitar 
pembangkit listrik. Untuk tahun fiscal 2017 dianggarkan sekitar $ 5.000.000, namun tidak 
termasuk gaji staf dan biaya mempersiapkan kajian lingkungan hidup, telah dialokasikan sebagai 
berikut: keselamatan dan kesehatan kerja, 27%; keamanan, 57%; dan lingkungan, 16%. 
Lingkungan hidup termasuk kegiatan yang mencakup banyak kegiatan di bidang pengembangan 
kapasitas untuk menciptakan kesadaran, advokasi, jaringan, penyebaran pengetahuan, dan 
pemenuhan persyaratan donor, di antara kegiatan lainnya. DivHSSE dan masing-masing UIP, 
UPP dan UIW menyiapkan rencana kerja tahunan dan kebutuhan pendanaan untuk AMDAL, 
addendum ANDAL dan RKL-RPL, serta persiapan dan implementasi UKL-UPL berdasarkan 
beban kerja mereka yang diantisipasi untuk tahun berikutnya dan program lainnya yang akan 
dilaksanakan. 
 
17. Anggaran DIVHSSE, UIP, UPP, dan UIW ditentukan berdasarkan beban kerja tahunan, 
tetapi tidak dapat menilai apakah alokasi anggaran cukup untuk memastikan kinerja yang 
memuaskan dan memberikan cukubiaya yang memadai pada konsultan yang mempersiapkan 
dan kegiatan pemantauan pelaksanaan proyek. 
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18. Sub-komponen A.3: Kepegawaian. Tinjauan untuk merekrut pegawai setiap tahun 
dilakukan oleh PLN berdasarkan perkiraan beban kerja yang diajukan oleh Sub-divisi DIVHSSE, 
UIP, dan UPP, dan UIW. Atas dasar ini, PLN menyiapkan rencana proyeksi kepegawaian. Jumlah 
staff di Subdivisi DIVHSSE dianggap memadai untuk memenuhi tanggung jawab saat ini tetapi 
staf tambahan kemungkinan akan diperlukan pada subdivisi ini untuk melaksanakan mandat baru 
mereka. PLN mengakui bahwa saat ini jumlah pegawai di UIP dan UPP mungkin tidak memadai 
untnuk staf bidang lingkungan hidup yang mampu memeriksa laporan hasil kajian konsultan dan 
untuk memantau pelaksanaan proyek. Sebagai tanggapan, PLN berkomitmen untuk 
mempekerjakan pegawai lulusan S1 dan S2 dengan kualifikasi di bidang lingkungan hidup. 
Semua staf lingkungan di DIVHSSE, UIP, UPP dan UIW diharuskan memenuhi kualifikasi 
minimum sebagaimana ditentukan dalam direktori kompetensi yang diterbitkan oleh kantor pusat 
PLN. Direktori ini mensyaratkan staf setidaknya harus memenuhi syarat dalam bidang 
perlindungan lingkungan hidup dan audit lingkungan. Direktori tidak menentukan kualifikasi yang 
diperlukan untuk bidang keselamatan, kesehatan kerja dan pengawas lingkungan di tingkat UIW. 
 
19. Tenaga staff di sub-divisi lingkungan hidup DIVHSSE dinilai  cukup memuaskan untuk 
menangani tanggung jawab saat ini tetapi mungkin tidak akan memadai untuk memenuhi tuntutan 
di masa depan. Staff UIP dan UPP dinilai sebagian memuaskan untuk memenuhi kebutuhan saat 
ini. Disarankan bahwa DIVHSSE melakukan tinjauan terhadap kapasitas staffnya dan membuat 
penyesuaian ke atas sesuai kebutuhan. 
 
20. Sub-Komponen A.4: Manajemen Pengetahuan. PLN memiliki unit manajemen 
pengetahuan yang khusus diperuntukkan memastikan pengembangan kebijakan strategis, 
pemrograman manajemen pengetahuan, dan kompetensi. Tugas utama unit ini adalah untuk 
mempersiapkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan manajemen pengetahuan 
PLN, berbagi inovasi dan pengetahuan di seluruh perusahaan, dan membangun kapasitas dan 
kompetensi staf. Saat ini, hal ini lebih terfokus pada engineering dan masalah teknis. PLN telah 
mendirikan portal manajemen pengetahuan untuk memfasilitasi dan mempercepat berbagi 
pengetahuan, keahlian, dan pengalaman di antara staf. Staf secara teratur menggunakan portal 
untuk mengunduh data dan informasi dan berbagi pengalaman profesional.  Sistem manajemen 
pengetahuan menyediakan berbagi pengetahuan melalui penyebarluasan praktik yang baik di 
seluruh perusahaan. Konten sistem semakin diperluas selain engineering dan tema teknis tetapi 
dapat ditingkatkan dengan menambahkan lebih banyak penekanan pada perlindungan 
lingkungan hidup.  

 
21. Subkomponen A.5: Keahlian Teknis. Kapasitas upaya perlindungan lingkungan hidup 
di PLN dinilai bervariasi di seluruh tingkat organisasi DIVHSSE. Kapasitas dan kemampuan di 
sub-divisi lingkungan DIVHSSE dinilai  moderat untuk dapat membina konsultan, melakukan 
tinjauan atas dokumen AMDAL yang disiapkan untuk proyek yang didanai pihak asing, dan cukup 
mampu mendukung UIP dalam melakukan tinjauan atas dokumen AMDAL dan UKL-UPL. 
Sebaliknya, kapasitas UIP dan UPP dinilai lemah, berdasarkan kinerja mereka yang diamati 
dengan berbagai konsultan yang mengawasi penyusunan laporan penilaian yang disiapkan untuk 
proyek PLN, mengkaji secara kritis dan berdasarkan metode laporan yang diajukan oleh 
konsultan, dan mengawasi pelaksanaan dan pemantauan proyek.  Staf PLN yang baru direkrut 
untuk perlindungan lingkungan hidup tidak selalu memiliki kesempatan untuk mengikuti kursus 
pengantar program AMDAL dan UKL-UPL sebelum mulai bekerja. Staf yang ada diwajibkan untuk 
mengambil setidaknya satu kursus yang berhubungan dengan lingkungan hidup setiap tahunnya. 
Setelah menyelesaikan kursus AMDAL dan UKL-UPL dasar, staf UIP dan UPP harus memiliki 
pengetahuan yang cukup untuk bekerja secara  memuaskan. Namun masih dperlukan kursus 
tambahan untuk kajian AMDAL dan UKL-UPL dan bisa mengidentifikasi dampak dan analisis 
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risiko, dan program khusus seperti penilaian keanekaragaman hayati, agar memastikan tingkat 
kompetensi yang tinggi.  Saat kajian ini dilakukan ini, tidak dapat diambil kesimpulan mengenai 
kompetensi staf teknis perlindungan lingkungan hidup karena DIVHSSE tidak memiliki sistem 
evaluasi atas kinerja staf tahunan. Sedangkan fokusnya lebih pada jumlah dokumen lingkungan 
hidup yang disiapkan, pelaksanaan pemantauan kepatuhan lingkungan, dan pencairan anggaran 
lingkungan. 

 
22. Kajian lingkungan hidup dilakukan oleh konsultan eksternal. Staff SubDiv Lingkungan 
Hidup di bawah Div HSSE bertanggung jawab untuk menyiapkan kerangka acuan untuk semua 
proyek yang didanai pihak asing dan memeriksa dokumen AMDAL dan adendum ANDAL dan 
RKL-RPL untuk proyek dengan dana pinjaman tersebut. Staf lingkungan hidup UIP bertanggung 
jawab untuk menyiapkan kerangka acuan dan mengkaji AMDAL, UKL-UPL, dan adendum 
ANDAL dan RKL-RPL untuk proyek yang didanai PLN. PLN merekrut konsultan melalui Unit 
Perencanaan Pengadaan Engineering. PLN tidak memiliki kumpulan ahli dan hanya merekrut  
konsultan sesuai kebutuhkan. PLN memiliki memorandum pemahaman dengan Universitas 
negeri dan swasta dan pusat penelitian independen untuk memberikan keahlian eksternal di 
berbagai bidang yang berkaitan dengan penilaian lingkungan hidup, pengelolaan limbah, 
pemantauan lingkungan, dan manajemen perizinan. Pemantuan kinerja dan jaminan kualitas dan 
pengendalian mutu konsultan tidak dilakukan secara rutin. 
 

23. Disarankan agar DIVHSSE meninjau kembali kompetensi staf lingkungan hidup dan 
memperbaiki rencana induk pengembangan kapasitas mereka untuk mengatasi kesenjangan 
yang telah diidentifikasi, Selain itu, DIVHSSE harus menyusun sistem evaluasi konsultan untuk 
menilai kualitas output konsultan. 

 
24. Subkomponen A.6.: Penasihat Hukum. PLN memiliki Divisi hukum korporat yang 
bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan nasional dan 
prosedur PLN, termasuk perlindungan  lingkungan. Tidak ada informasi mengenai kualifikasi 
hukum lingkungan staf Divisi Legal dan apakah mereka terlibat dalam memastikan bahwa PLN 
memenuhi persyaratan regulatori untuk penilaian lingkungan (misalnya, keterlibatan Divisi hukum 
dalam pemeriksaan proyek). Unit ini juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan kode 
etik bisnis perusahaan terkait upaya perlindungan lingkungan hidup dan kepatuhan terhadap 
prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Divisi ini juga terlibat dalam menyelesaikan 
sengketa yang terkait polusi.  
 
25. Subkomponen A.7: Peralatan dan Fasilitas Pendukung. Pembangkit listrik PLN sudah 
dilengkapi perangkat yang cukup baik untuk mengukur emisi, kebisingan, gaya elektromagnetik 
dan kualitas air. Jika diperlukan, PLN memanfaatkan Laboratorium Analitik eksternal, yang 
menurut peraturan nasional harus disertifikasi. Kurangnya peralatan pemantauan yang dapat 
dibawa bergerak di kantor PLN membatasi peran UPP dalam melakukan pengecekan setempat 
untuk memastikan kepatuhan proyek dalam memenuhi standar emisi dan bagaimana 
menanggapi keluhan mengenai pencemaran. Pembangkit listrik tenaga batubara yang 
menggunakan batubara dengan kandungan sulfur lebih tinggi dari 20% diwajibkan oleh regulasi 
untuk memasang sistem monitoring emisi yang berkesinambungan guna memastikan bahwa 
standar kualitas udara terpenuhi. Konsultan dan ahli yang mempersiapkan penilaian lingkungan 
juga diharuskan menggunakan laboratorium bersertifikat dan mengkonfirmasi dalam laporan 
kajian bahwa persyaratan ini terpenuhi. Kajian contoh laporan penilaian lingkungan PLN 
menunjukkan bahwa konfirmasi tersebut seringkali tidak diberikan. Kapasitas internal PLN untuk 
melakukan monitoring di titik setempat di luar pembangkit listrik akan ditingkatkan dengan 
melengkapi UIP, UIP, dan UIW dengan peralatan monitoring yang mobile. 
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26. Subkomponen A.8: Program Pengembangan Kapasitas. PLN memiliki rencana induk 
pengembangan kapasitas yang mencakup pelatihan upaya perlindungan lingkungan hidup untuk 
tingkat dasar, menengah dan lanjutan. Pengembangan kapasitas dilakukan di Universitas PLN 
(Corporate University) dan oleh penyedia pelatihan eksternal. Universitas PLN terdiri dari sepuluh 
akademi yang berlokasi di Jakarta dan di daerah yang memberikan pengembangan kapasitas 
secara in-house (internal) untuk staf PLN. Pelatihannya mencakup topik-topik sebagai berikut: 
upaya perlindungan dan manajemen lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, pemeringkatan 
kinerja lingkungan hidup, dan keselamatan. Staf upaya perlindungan lingkungan hidup diwajibkan 
untuk mengikuti kursus pengantar tentang persiapan AMDAL dan UKL-UPL. Para staf diharuskan 
mengambil setidaknya satu mata pelajaran tambahan setiap tahun. DIVHSSE memberikan 
kesempatan pengembangan kapasitas tambahan melalui lokakarya khusus dan penyebaran 
informasi tentang manajemen lingkungan hidup untuk staf yang bekerja di tingkat UIP, UPP dan 
di Wilayah. Meskipun hanya beberapa dari materi kursus yang ditawarkan secara langsung itu 
relevan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup, PLN telah mengisyaratkan bahwa mereka 
Pusat Pelatihan HSSE secara progresif menawarkan berbagai topik lingkungan hidup, termasuk 
mata pelajaran khusus seperti  International Organization for Standardization (ISO) 14001 pada 
sistem manajemen lingkungan hidup, kapasitas upaya perlindungan untuk RBL, dan selain 
kepatuhan kinerja lingkungan hidup. PLN mengandalkan penyedia pelatihan eksternal untuk 
mengembangkan dan memberikan beberapa program studi, khususnya program yang 
membutuhkan sertifikasi. PLN telah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas terkemuka 
untuk memberikan pelatihan tentang AMDAL dan topik lingkungan lainnya seperti materi topik 
mengenai bahan berbahaya dan manajemen limbah berbahaya; dan pemantauan UKL-UPL dan 
pelaksanaan dan evaluasi RKL-RPL. 
  
27. Sementara PLN memiliki program pengembangan kapasitas cukup memuaskan, program 
ini harus diperkuat melalui penyelenggaraan kursus menengah dan lanjutan ] pada topik khusus 
seperti identifikasi dampak dan analisis risiko, dan kajian dampak keanekaragaman hayati. Selain 
itu, perhatian harus diberikan untuk mempercepat penyelenggaraan pelatihan untuk memastikan 
bahwa staf perlindungan lingkungan hidup berhasil menyelesaikan kursus dasar, menengah dan 
lanjutan sebagai bagian dari kemajuan profesional mereka dalam perusahaan. 
 
28. Subkomponen A.9: Pengawasan dan Tanggung Jawab Pemantauan.  Staf 
lingkungan hidup UPP dan UIP mengawasi setiap proyek, termasuk memastikan bahwa 
kontraktor mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam UKL-UPL, RKL-RPL, dan yang tercantum 
dalam kontrak-kontrak. Kondisi yang terkait dengan upaya perlindungan lingkungan hidup 
ditetapkan ketika dokumen tender diumumkan dan kewajiban yang terkait upaya perlindungan 
lingkungan hidup agar dimasukkan di dalam semua akad dengan kontraktor. Pengawasan 
lingkungan hidup seperti yang ditentukan di dalam UKL-UPL dan RKL-RPL dimulai setelah 
konstruksi proyek dimula dan berlanjut selama operasi proyek. UIP bertanggung jawab untuk 
menyiapkan laporan pemantauan semi-tahunan yang diserahkan kepada KLHK. Pemantauan 
implementasi UKL-UPL dan RKL-RPL melibatkan pemeriksaan parameter pemeriksaan yang 
ditentukan. Memantau kondisi dokumen laporan, parameter kritis, dan kepatuhan. Jika hasil 
pemantauan menemukan terdapat ketidakpatuhan, maka di dalam laporan pemantauan akan 
tercantum tindakan korektif yang harus dilaksanakan kontraktor di bawah pengawasan staf 
lingkungan hidup UIP dan UPP. 
 
29.  Kinerja PLN secara keseluruhan dalam hal pengawasan lingkungan hidup proyek yang 
melibatkan pemantauan atas pelaksanaan dan penyusunan laporan semi-tahunan dinilai  
sebagian memuaskan. Terkadang ada indikasi keterlambatan penyerahan laporan semi-tahunan 
dan kualitas laporan yang tidak merata. 
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30. Hasil tinjauan terhadap DIVHSSE dalam melakukan praktik pemantauan dan 
pengawasan menunjukkan bahwa kapasitas dan kemampuan staf UPP untuk melakukan 
kunjungan lapangan dan memantau secara ketat pelaksanaan proyek dinilai lemah.  Kekurangan 
ini ditambah dengan kualitas UKL-UPL dan RKL-RPL yang bervariasi , termasuk sering tidak jelas 
upaya mitigasi dan persyaratan pemantauan. Laporan pemantauan semi-tahunan memiliki 
kualitas yang beragam dan sering tidak diserahkan kepada KLHK secara tepat waktu. Tindak 
lanjut sistematis terhadap tindakan korektif dan masalah non-kepatuhan juga masih kurang 
dilakukan. 

 
31. Konponen B: Proses dan prosedur yang diterapkan oleh PLN dalam pelaksanaan 
upaya perlindungan lingkungan hidup dinilai sebagai lemah maupun moderat di semua 
subkomponen, dengan beberapa bidang yang perlu perhatian. Setiap subkomponen dibahas 
dalam bagian berikut.  
 
32. Subkomponen B.1: Kepatuhan pada Peraturan Nasional dan Prosedur PLN  
Penilaian yang dilakukan pada proyek-proyek PLN telah mencantumkan peraturan yang terkait 
dan persyaratan khusus yang berlaku untuk berbagai jenis penilaian proyek (yaitu, AMDAL, UKL-
UPL, addendum ANDAL). Untuk memastikan kepatuhan pada peraturan dan persyaratan 
prosedural, semua laporan AMDAL, UKL-UPL dan addendum ANDAL serta RKL-RPL, UKL-UPL 
dievaluasi oleh Sub DIv Lingkungan Hidup DIVHSSE atau oleh UIP tergantung dari proyeknya 
apakah didanai pihak asing atau oleh PLN sendiri. Laporan penilaian kemudian diserahkan 
kepada KLHK untuk ditinjau dan disetujui.  

 
33. Subkomponen B.2: Target untuk Menilai Kinerja Lingkungan Hidup PLN 
Sasaran kinerja lingkungan hidup telah jelas ditetapkan oleh DIVHSSE yang juga telah 
menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk periode 2018-2021 yang menggambarkan sasaran 
tahunan progresif yang semakin tinggi dan menjelaskan bagaimana mencapai sasaran-sasaran 
ini. SubDIv Lingkungan Hidup DIVHSSE memiliki delapan kategori sasaran kinerja perusahaan 
untuk tahun 2018, termasuk menaikkan persentase dari laporan AMDAL yang memenuhi target 
kualitas dan memperbaiki kinerja proyek PLN sebagaimana diukur dengan sistem pemeringkat 
PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengendalian Polusi– 
Program for Pollution Control, Evaluation, and Rating). Target DIVHSSE atau kualitas AMDAL 
lebih dari 50 % pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 75 % pada 2019. 

 
34. DIVHSSE mengakui bahwa target kualitas AMDAL tidak terlalu tinggi tetapi DIVHSSE 
berharap bahwa kinerjanya akan semakin membaik. Namun agak diragukan, karena target yang 
ditetapkan apakah cukup menantang untuk dapat dicapai, sehingga menimbulkan kekhawatiran 
mengenai kualitas kajian secara keseluruhan yang dipersiapkan untuk proyek PLN. Mengingat 
kurangnya data pembanding untuk target kualitas UKL-UPL, maka kinerja dari sebagian besar 
jenis proyek PLN tidak dapat dimonitor. 
 
35. Subkomponen B.3: Koordinasi dengan Instansi lain yang Bertanggung Jawab 
untuk Perizinan dan Persetujuan.   
PLN memiliki prosedur yang jelas untuk konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain termasuk 
bagaimana memperoleh izin lingkungan dari KLHK, dan dari kantor dinas provinsi dan kabupaten, 
serta izin tata ruang. DIVHSSE bertanggung jawab untuk mendapatkan semua perizinan dan 
persetujuan. Mengingat banyaknya proyek yang sedang berjalan setiap saat, PLN mengandalkan 
sistem berbasis manajemen terpadu agar memastikan pengelolaan dan pengendalian dokumen. 
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36. Meskipun DIVHSSE memiliki prosedur yang jelas untuk konsultasi dan koordinasi dengan 
instansi lain, hasil tinjauan pada sampel AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-
UPL menunjukkan bahwa proses dan ketepatan waktu perlu diperbaiki. 
 
37. B.4: Memasukkan Pengendalian Polusi dan Penanganan Limbah B3 ke dalam 
Prosedur Pengelolaan Lingkungan Hidup 

i) Pengendalian polusi dan langkah-langkah mitigasi yang ditetapkan di dalam UKL-
UPL dan RKL-RPL disusun untuk proyek-proyek PLN. PLN mendukung 
penerapan teknologi bersih sebagai bagian dari upaya pencegahan polusi, 
termasuk penggunaan pembakar nitrogen oksida rendah untuk mengendalikan 
dan mengurangi emisi nitrogen oksida selama operasi, presipitator elektrostatik 
untuk menahan abu terbang (fly ash), dan sistem pagar (enclosure system) untuk 
pengendalian kebisingan. Proyek-proyek PLN melakukan pemantauan emisi dan 
pelaporan triwulanan atas beban emisi, melalui suatu sistem pemantauan emisi 
yang terus-menerus. Pemantauan dan pelaporan serupa juga dilakukan untuk 
emisi dari sumber yang bergerak (mobile sources) dan untuk pembuangan air 
limbah.  

ii) PLN mematuhi peraturan nasional untuk pengelolaan limbah berbahaya dan 
beracun dan menerapkan prosedur operasi standar untuk mengelola limbah 
berbahaya. Prosedur ini mencakup identifikasi, pengumpulan, pengendalian 
(containment) dan penyimpanan, serta pengangkutan limbah berbahaya dan tidak 
berbahaya. Selain pengelolaan limbah, PLN berkomitmen menggunakan teknologi 
non-polusi, termasuk penghentian penggunaan polychlorinated biphenyl untuk 
instalasi baru sejak tahun 1998. Kajian lingkungan hidup yang dilakukan untuk 
proyek-proyek PLN yang melibatkan limbah berbahaya, kebanyakan 
menggambarkan bagaimana proses mendapatkan perizinan untuk pengumpulan 
dan pengangkutan limbah berbahaya serta lembar laporan pengendalian limbah 
berbahaya. Mengingat kurangnya fasilitas pembuangan limbah berbahaya di 
Indonesia, proyek PLN harus menghadapi masalah penyimpanan limbah 
berbahaya dalam jangka waktu panjang dan masalah tumpahan dan kebocoran 
limbah secara terus menerus. 
 

38. Meskipun upaya pengendalian dan penanggulangan polusi dan persyaratan pemantauan 
sudah secara rutin dimasukkan dalam UKL-UPL dan RKL-RPL, namun tidak mencakup semua 
potensi dampak dan/atau dokumen tersebut tidak cukup rinci. Walaupun proyek PLN umumnya 
telah mengikuti ketentuan persyaratan terkait peralatan kontrol emisi dan upaya pengendalian 
polusi lainnya, namun UPP sering tidak memiliki peralatan pemantauan mobile yang diperlukan 
untuk melakukan pemantauan secara spot di suatu tempat. Dalam kajian ini telah ditemukan 
dokumen yang mencatat terdapat proyek PLN yang tidak sepenuhnya mematuhi prosedur 
operasi yang berlaku dan tidak mengikuti standar pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. 
Proyek PLN umumnya harus menyimpan bahan berbahaya untuk waktu yang lama dalam kondisi 
yang tidak memadai dan tidak terkendali. Walaupun sudah ada kemajuan yang lumayan yang 
sedang dilakukan dalam menangani masalah penyimpanan limbah berbahaya untuk proyek yang 
didanai ADB, PLN masih dapat meningkatkan kinerja proyek mereka yang didanai oleh PLN 
sendiri. 

 

39. Subkomponen B.5: Keahlian untuk Melakukan Kajian Lingkungan HidupDi 
Indonesia, para pemrakarsa proyek bertanggung jawab untuk mempersiapkan AMDAL, 
addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-UPL. Kajian lingkungan hidup ini dapat dipersiapkan 
langsung oleh para pemrakarsa proyek atau oleh konsultan bersertifikat dari sektor swasta dan 
para ahli dari Universitas. Kapasitas subdivisi DIVHSSE saat ini dan UIP dalam mempersiapkan 
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kajian lingkungan hidup ternyata lemah, terbukti dengan adanya ketergantungan yang besar 
terhadap konsultan eksternal untuk mempersiapkan AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, 
dan UKL-UPL untuk PLN dan proyek yang didanai asing. Kapasitas dan kompetensi konsultan 
eksternal diakui sangat beragam, terutama di daerah terpencil di mana ketersediaan konsultan 
yang berkualitas relatif kurang. Persyaratan keahlian untuk para ahli dan konsultan sangat minim 
(misalnya, sarjana bidang lingkungan hidup dan dengan pengalaman tiga sampai lima tahun). 
 
40. Mengingat sistem evaluasi konsultan masih kurang, DIVHSSE tidak dapat menilai secara 
sistematis kualitas kajian yang dipersiapkan oleh konsultan, padahal terdapat indikasi yang jelas 
bahwa kualitas dari laporan kajian lingkungan bervariasi. Karena kemampuan konsultan 
eksternal berbeda-beda, maka akan mempengaruhi kualitas kajian, dan oleh karena itu perlu 
merampingkan proses kajian, dan pemilihan konsultan perlu dibuat sistematis. 

 
41. Subkomponen B.6: Penilaian Risiko. Sebagai bagian dari sistem pengawasan dan 
pengendalian internal, PLN telah menetapkan kebijakan manajemen risiko. PLN juga telah 
membuat Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa risiko 
dikelola secara benar, kontinu, dan komprehensif, dan bahwa semua risiko yang teridentifikasi 
ditangani dengan memuaskan. Komitmen ini termasuk komitmen untuk menerapkan secara ketat 
instrumen upaya perlindungan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, pelaksanaan identifikasi 
dampak dan analisis risiko sebagai bagian dari AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan 
persiapan UKL-UPL ternyata sebagian sudah cukup memuaskan. Hal ini umumnya terlihat jelas 
bahwa terdapat beberapa dampak lingkungan yang terabaikan, dan ada risiko yang kurang 
diperhatikan dalam laporan analisisnya. Mengingat terbatasnya kemampuan staf lingkungan UIP 
untuk memeriksa bagian laporan ini maka laporan kajian yang diterima kemungknan lemah dalam 
mengidentifikasi dampak dan analisis risiko.  

 
42. DIVHSSE harus memberikan perhatian untuk memperbaiki proses mengidentifikasi 
dampak dan analisis risiko sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan kajian lingkungan 
hidup secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggabungkan kemampuan 
pengembangan kapasitas pada topik ini ke dalam rencana induk pengembangan kapasitas. 
Subkomponen ini dinilai sebagai lemah.  Subkomponen ini dinilai lemah. 
 
43. Subkomponen B.7: Hirarki Mitigasi 
Penerapan hirarki mitigasi dalam penilaian proyek-proyek PLN untuk menentukan lokasi proyek 
dinilai memuaskan. Pada tahap studi kelayakan proyek, penentuan lokasi pembangkit listrik 
direncanakan agar sedapat mungkin menghindari daerah sensitif ekologis. Demikian pula, 
selama tahap penapisan (screening) penilaian, perlu dilakukan identifikasi aksi apa yang akan 
dilakukan untuk menghindari, meminimalkan atau mengurangi dampak, jika dimungkinkan. 
Terdapat indikasi bahwa penghindaran dampak tidak dilakukan secara seragam sebagaimana 
dibuktikan dari kegiatan proyek PLN yang berlokasi secara langsung berdekatan atau pun berada 
di dalam Kawasan lindung dan keanekaragaman hayati yang penting. Jika kurang memahami 
besarnya dampak dan potensi keparahan pada daerah yang sensitif secara ekologi, maka dapat 
berakibat terjadinya langkah-langkah mitigasi yang tidak efektif untuk mengindari dampak, dan 
tidak mempertimbangkan peluang untuk mengurangi dampak kerugian terhadap 
keanekaragaman hayati.  

 
44. Meskipun hirarki mitigasi secara umum sudah diterapkan, namun kemampuan staf upaya 
perlindungan lingkungan hidup di PLN harus ditingkatkan agar dapat mengidentifkasi dampak 
potensial pada habitat kritis dan alami dan mengkaji sifat dari dampak, dan mengidentifikasi 
mitigasi yang tepat serta melakukan pemulihan dan/atau tindakan mengimbangi (offsetting 
kerugian). Rencana Induk pengembangan kapasitas perlu diperbarui dengan memasukkan 
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pelatihan untuk menerapkan hirarki mitigasi dalam persiapan dan pelaksanaan AMDAL, 
addendum ANDAL dan RKL-RPL dan UKL-UPL. 

 
45. Subkomponen B.8: Pelaksanaan Konsultasi Publik yang Bermakna 
Pengungkapan informasi dan prosedur konsultasi publik PLN selama proses kajian lingkungan 
hidup dinilai sebagian memuaskan, berdasarkan efektifitas, kelengkapan, dan inklusivitas 
mereka. Pada tahap pengumuman awal dan konsultasi publik dari proses AMDAL, PLN membuat 
pengumuman publik melalui surat kabar lokal, siaran radio dan televisi, dan dengan pengumuman 
di kantor-kantor pemerintah, mengundang publik untuk menanggapi dan mengirimkan saran, 
pendapat, tanggapan, atau keberatan terhadap suatu proyek. Meskipun persyaratan untuk 
pengungkapan informasi dan konsultasi publik tidak banyak untuk addendum ANDAL dan RKL-
RPL dan UKL-UPL, sebagian besar upaya yang dilakukan adalah untuk menginformasikan dan 
melibatkan orang-orang yang berpotensi terkena dampak. Warga yang berpotensi terkena 
dampak, tokoh masyarakat, organisasi kesejahteraan keluarga, dan organisasi lokal non-
pemerintah biasanya berpartisipasi dalam konsultasi publik. Biasanya, yang diberikan hanya 
informasi terbatas mengenai potensi dampak dari rencana proyek yang merugikan lingkungan 
hidup, dengan rincian proyek yang dijelaskan secara lisan pada saat konsultasi. Konsultasi 
umumnya didokumentasikan dengan baik dengan semua saran, pendapat, dan tanggapan 
dicatat, yang kemudian diperiksa dan diverifikasi oleh PLN. Jika masalah yang dibahas cukup 
penting dan bermakna untuk diangkat, maka hasil masukan dari partisipasi publik ini, akan 
dimasukkan dalam laporan AMDAL, addendum ANDAL, RKL-RPL dan UKL-UPL sebagai 
direvisi. Meskipun laporan kajian lingkungan hidup secara umum menjelaskan proses konsultasi 
publik, namun laporan kajian ini sering tidak menjelaskan bagaimana proyek menanggapi umpan 
balik yang diterima dari masyarakat, dan apakah terdapat perubahan desain proyek dan lokasi 
akibat dari masukan masyarakat tersebut. 

 
46.  Karena kurangnya pengungkapan informasi yang seragam dan tidak adanya persyaratan 
melakukan konsultasi publik di semua jenis proyek, maka manfaat dan makna konsultasi publik 
menjadi kurang berarti bagi proyek. Kesenjangan inilah yang akan diatasi dalam rencana aksi 
kesetaraan lingkungan hidup. Walaupun PLN secara umum mematuhi persyaratan mengenai 
konsultasi publik, PLN sebaiknya memasukkan modul tentang konsultasi publik bermakna ke 
dalam rencana induk pengembangan kapasitas untuk materi persiapan AMDAL, addendum 
ANDAL, dan RKL-RPL, dan UKL-UPL, serta pelaksanaan proyek. 
 
47. Subkomponen B.9: Mekanisme Penanganan Keluhan. PLN menanggapi keluhan yang 
diterima melalui proses penanganan keluhan yang telah ada. Keluhan yang timbul selama fase 
konstruksi suatu proyek dan diterima langsung oleh PLN ditangani oleh Hubungan 
Masyarakat/Departemen Komunikasi UIP yang memeriksa dan meneruskan pengaduan ke unit 
yang bertanggungjawab dan memiliki wewenang untuk menanggapi. PLN juga memberitahukan 
KLHK mengenai setiap keluhan yang diterima untuk ditindaklanjuti. Keluhan yang diajukan 
melalui proses masyarakat adat disampaikan oleh pemimpin desa dan/atau pemimpin adat ke 
kantor PLN setempat. Keluhan yang diterima oleh kantor KLHK diverifikasi dan kemudian 
diteruskan ke PLN untuk penyelesaian. Ketika kantor PLN menerima pemberitahuan atau 
peringatan dari KLHK atau dari salah satu kantor regionalnya, maka kantor regional yang 
bersangkutan harus segera mengambil tindakan dan memastikan bahwa keluhan telah 
diselesaikan. Mekanisme penanganan keluhan KLHK memiliki prosedur yang mengharuskan 
pihak berwenang setempat untuk mendokumentasikan bahwa pengaduan diidentifikasi, dicatat, 
dikelola, dan diselesaikan. PLN juga memiliki sistem manajemen pengaduan yang dapat diakses 
melalui PLN Call Center 123, online dengan menggunakan aplikasi pengaduan yang terintegrasi, 
dan di kantor layanan pelanggan lokal. Sistem ini memungkinkan orang-orang yang terkena 
dampak untuk melaporkan setiap kejadian atau keluhan tentang operasi PLN. 
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48. Proses penerimaan dan penyelesaian keluhan oleh PLN dinilai cukup memuaskan 
berdasarkan ketaatan terhadap mekanisme penanganan pengaduan yang ada dan pemeriksaan 
silang (cross-check) untuk memastikan bahwa keluhan diselesaikan. Proses tersebut dapat 
diperbaiki dengan meningkatkan kemampuan menerapkan praktik terbaik dalam penanganan 
keluhan dan kompensasi/ ganti rugi. Modul mekanisme penanganan keluhan ini dapat 
dimasukkan ke dalam rencana induk pengembangan kapasitas dalam menyiapkan AMDAL, 
addendum ANDAL, RKL-RPL dan UKL-UPL, serta pelaksanaan proyek. 

 
49. Subkomponen B.10: Kawasan Lindung dan Konservasi Keanekaragaman Hayati 
Kepatuhan PLN pada prosedur yang berlaku untuk kawasan lindung dan konservasi 
keanekaragaman hayati dinilai sebagian memuaskan, di mana proyek-proyek harus mematuhi 
baik perencanaan tata ruang maupun persyaratan perizinan, termasuk yang berlaku untuk 
kawasan moratorium dan hutan. Mencegah atau menghindari dampak pada habitat kritis 
dilakukan pada tahap penapisan (screening) proses AMDAL, UKL-UPL, dan addendum ANDAL, 
yakni ketika KLHK dan kantor regionalnya harus mengevaluasi kesesuaian lokasi proyek dengan 
rencana tata ruang. Lokasi proyek juga harus sesuai dengan peta indikatif moratorium izin baru. 
Tidak ada kegiatan usaha dan / atau aktivitas yang diizinkan di daerah moratorium, kecuali untuk 
kasus-kasus khusus, dan dengan persyaratan yang sangat ketat, beberapa contoh diketahui 
pembangunan sub unit dan pekerjaan pembangunan jalur transmisi dekat atau di dalam Kawasan 
lindung dan/atau kawasan keanekaragaman hayati. AMDAL yang disiapkan untuk proyek PLN 
yang didanai pihak asing dan proyek yang berpotensi menimbulkan dampak pada 
keanekaragaman hayati umumnya menyediakan informasi dasar yang cukup rinci untuk menilai 
dampak terhadap kehidupan di darat dan habitat air. Karena informasi data dasar yang terbatas 
maka i diperlukan informasi lebih banyak untuk adendum ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-UPL, 
agar dampak potensial dapat dipahami secara benar. Identifikasi dampak dan analisis risiko 
biasanya kurang ketat, dan akibatnya dapat mengabaikan atau salah memperkirakan dampak 
potensial terhadap habitat alami dan kritis. Kajian dampak keanekaragaman hayati jarang 
dilakukan untuk proyek PLN.  
 
50. Meskipun semua upaya dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dampak pada 
keanekaragaman hayati dari proyek PLN sesuai peraturan yang berlaku dan sesuai semua 
prosedur, namun proses ini bisa menjadi sulit karena kurangnya kemampuan staf dan konsultan 
perlindungan lingkungan hidup, untuk melakukan identifikasi dampak dan analisis risiko. 
Akibatnya upaya mitigasi dalam laporan kajian juga kurang ketat, dan dapat mengabaikan potensi 
dampak serta penilaian terhadap dampak pada habitat dan keanekaragaman hayati bisa menjadi 
juga kurang memadai. Namun kemampuan ini dapat diperbaiki di semua tingkatan dalam proses 
penyaringan dan kajian dampak pada habitat di darat dan laut, termasuk hutan yang tidak 
dilindungi maupun yang dilindungi, hutan bakau, rumput laut (seagrass) dan karang dengan cara 
memperbarui rencana induk pengembangan kapasitas pada bidang masalah tersebut.  
 
51. Subkomponen B.11: Penapisan (Screening) 
Penyaringan secara rutin dilakukan untuk proyek PLN, dengan berkonsultasi dengan kantor 
wilayah KLHK, untuk menentukan jenis kajian lingkungan hidup yang mana yang diperlukan. 
Selain penapisan, dipertimbangkan juga rencana tata ruang, persyaratan perizinan, moratorium 
pembangunan, dan kawasan lindung yang ditetapkan. Penapisan proyek-proyek PLN sebagian 
besar dinilai memuaskan, dengan semua proyek disaring sesuai persyaratan peraturan. Terdapat 
satu pengecualian (omission) yang teridentifikasi yaitu penapisan (screening) tidak dilakukan 
untuk jalur distribusi listrik kecuali jika jalur ini melewati kawasan yang dilindungi atau merupakan 
bagian dari proyek terpadu yang lebih besar yang mencakup jalur distribusi. Terkait dengan hal 
ini, juga telah diidentifikasi bahwa penapisan (screening) proyek tidak selalu mematuhi ketentuan 
dan beberapa proyek PLN dibangun dekat atau di dalam Kawasan lindung yang sedang 
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dilakukan penapisan UKL-UPL yang seharusnya dilakukan AMDAL.  PLN harus merevisi 
prosedur penyaringannya untuk memastikan bahwa dampak jalur distribusi listrik, termasuk jalur 
yang melewati kawasan lindung, agar dimasukkan dalam kajian lingkungan hidup. Hal ini sedang 
diperbaiki dalam proses kajian kesetaraan dan hal tersebut belum diidentifikasi sebagai 
kekurangan (gap) dalam kaitannya dengan penilaian akseptabilitas, karena proses dan prosedur 
yang ada saat ini sedang dijalani. Proses penyaringan proyek juga harus diperkuat untuk 
memastikan bahwa proyek dengan benar disaring berdasarkan deskripsi yang akurat dari 
kegiatan proyek dan lokasi. 
 
52. Subkomponen B.12: Pelingkupan (Scoping). Prosedur pelingkupan PLN dinilai 
sebagian memuaskan, karena secara umum sudah konsisten dengan praktik kajian yang baik. 
Proyek-proyek PLN yang membutuhkan AMDAL secara rutin melakukan pelingkupan untuk 
mematuhi persyaratan peraturan. Pelingkupan tidak diterapkan untuk proyek-proyek dengan 
UKL-UPL. Proyek-proyek dengan addendum ANDAL harus dikaji secara internal oleh PLN, 
namun untuk memastikan ketelitian terhadap kajian.  

 
53. PLN tidak diwajibkan melakukan scoping untuk proyek yang lebih besar dengan UKL-
UPL, di mana proyek ini dapat menyebabkan dampak yang signifikan yang serupa dengan proyek 
yang menggunakan AMDAL dan untuk proyek dengan addendum ANDAL yang terkait perluasan 
proyek besar. Meskipun tidak diperlukan scoping untuk proyek-proyek UKL-UPL dan addendum 
ANDAL, pelaksanaan pelingkupan masih diperlukan untuk menetapkan cakupan kajian 
lingkungan hidup. Kesenjangan akseptabilitas ini sedang ditangani melalui revisi prosedur PLN 
yang akan mencakup proses scoping baik untuk proyek yang menggunakan UKL-UPL maupun 
proyek dengan addendum ANDAL.  

 
54. Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) yang dicapai oleh PLN terkait kualitas laporan 
kajian upaya perlindungan, pelaksanaan mitigasi dan pemantauan yang memuaskan, dan 
pencapaian tujuan kerangka hukum diberi nilai “lemah” pada sebagian besar subkomponen. 
Satuan tiap subkomponen dibahas secara rinci di bawah ini.  
 
55. Subkomponen C.1: Isi Laporan Kajian. AMDAL yang disiapkan untuk proyek-proyek 
yang didanai PLN dinilai sebagian memuaskan, mencakup topik seperti scoping, analisis data 
dasar, identifikasi dampak, dan analisis risiko, analisis alternatif, dampak kumulatif, tidak 
langsung dan bangkitan (induced), dan pencegahan polusi yang sering tidak dimasukkan. 
AMDAL yang disiapkan untuk proyek dengan dana pihak asing secara umum dinilai memuaskan, 
yang mencakup isi topik yang komprehensif. UKL-UPL biasanya memiliki isi yang lebih sedikit. 
Hal ini mencerminkan bahwa tidak secara eksplisit mencantumkan ketentuan mengenai 
beberapa topik yang perlu dimasukkan dalam kajian tersebut. Addendum ANDAL dan RKL-RPL 
juga memiliki konten yang lebih sedikit daripada AMDAL. Masih ada peluang besar untuk 
melakukan perbaikan dalam membuat kajian lingkungan hidup PLN yang konsisten dengan 
praktik industri yang baik. Kualitas laporan kajian lingkungan hidup secara keseluruhan, termasuk 
kelengkapan konten laporan, memprihatinkan. AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan 
UKL-UPL yang diserahkan kepada DIVHSSE dan UIP seringkali harus mengalami banyak direvisi 
sebelum akhirnya ditolak atau disetujui. Seringkali laporan kajian harus berulang kali diserahkan 
kepada KLHK untuk mendapat persetujuan. 

 
56. Disarankan agar kurikulum materi perlindungan lingkungan hidup yang diberikan di 
Akademi HSSE dan kemampuan stafnya diperkuat termasuk dalam meninjau dokumen AMDAL, 
addendum ANDAL, dan RKL-RPL dan UKL-UPL sebagai bagian dari rencana aksi 
pengembangan kapasitas. Perhatian khusus harus diberikan untuk memastikan bahwa semua 
topik yang diperlukan dibahas, seperti uraian mengenai data dasar, identifikasi dampak dan 
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analisis risiko, dan penerapan hirarki mitigasi dalam mengidentifikasi penghindaran yang tepat, 
tindakan minimalisasi, mitigasi, dan pemulihan/offset. 

 
57. Subkomponen C.2: Kualitas Analisis. Kualitas identifikasi dampak dan analisis risiko 
dalam AMDAL, UKL-UPL, dan addendum ANDAL yang disiapkan untuk proyek-proyek PLN yang 
didanai pihak asing dinilai memuaskan, sementara tinjauan atas AMDAL dinilai sebagian 
memuaskan. Metode kuantitatif dan kualitatif secara rutin digunakan dalam penyusunan AMDAL 
dan addendum ANDAL, sementara metode yang lebih sederhana digunakan dalam UKL-UPL. 
Meskipun telah diterapkan identifikasi dampak yang komprehensif dan metodologi analisis risiko 
di AMDAL and addendum ANDAL, namun tidak seluruh potensi dampak teridentifikasi, karena 
terdapat informasi data dasar kurang lengkap atau kurang rinci. Karena proyek UKL-UPL 
diperkirakan tidak menyebabkan dampak merugikan yang signifikan, maka proyek-proyek jenis 
ini kurang memberikan perhatian kepada identifikasi dampak. Selain itu, kombinasi dari tidak ada 
persyaratan untuk mengumpulkan data dasar (baseline) dan metodologi identifikasi dampak dan 
kajian yang lebih sederhana dapat mengakibatkan pengabaian dampak dan besarnya dampak 
diremehkan. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat berbagai proyek UKL-UPL, termasuk 
proyek yang lebih besar yang tidak dilakukan penapisan karena sebagai proyek AMDAL, padahal 
mungkin saja proyek ini berpotensi menyebabkan dampak lingkungan hidup yang signifikan. 
 
58. Disarankan agar rencana induk pengembangan kapasitas DivHSSE yang terkait upaya 
perlindungan lingkungan hidup diperkuat dengan materi topik antara lain menyiapkan dan 
memeriksa dokumen AMDAL, ANDAL, RKL-RPL dan UKL-UPL. Rencana induk pengembangan 
kapasitas DivHSSE juga perlu dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan perkembangan. 
 
59. Subkomponen C.3: Pertimbangan Alternatif 
Analisis alternatif dalam dokumen AMDAL yang disiapkan untuk proyek-proyek PLN yang di 
danai pihak asing telah dinilai sebagian memuaskan berdasarkan pilihan alternatif yang hanya 
sedikit yang biasanya dipertimbangkan atau dilaporkan dalam laporan kajian lingkungan hidup. 
PLN mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria non-finansial maupun finansial dengan 
pertimbangan non-finansial utama yakni akseptabilitas lingkungan hidup suatu proyek. 
Sedangkan kriteria finansial digunakan untuk menilai alternatif mana yang layak dan efektif dari 
segi biaya (cost-effective). Analisis alternatif seperti yang dijelaskan di sebagian besar AMDAL 
terlalu sempit, biasanya hanya mempertimbangkan kapasitas produksi, lokasi komponen proyek, 
teknologi produksi, tata letak bangunan, dan waktu dan durasi operasi. Lokasi alternatif secara 
khusus dipertimbangkan dalam penentuan pembangkit listrik baru, dan penentuan tapak menara 
transmisi dan penyelarasan jalur transmisi untuk menghindari dampak pada wilayah sosial 
dan/atau lingkungan yang sensitif. Pilihan alternatif "tidak ada proyek” jarang menjadi 
pertimbangan. Tidak ada persyaratan dalam peraturan untuk melakukan kajian alternatif apa pun 
dalam dokumen UKL-UPL, tetapi ada persyaratan bahwa dalam proses penapisan proyek 
pemerintah daerah setempat harus menentukan apakah sudah terdapat teknologi yang dapat 
mengurangi potensi jika ada dampak. Analisis alternatif dalam addendum ANDAL tidak 
disyaratkan secara eksplisit mengingat bahwa lokasi proyek sudah ditentukan. Namun, jika ada 
teknologi baru biasanya akan mempertimbangkan teknologibaru tersebut, mengingat bahwa 
ekspansi proyek akan berusaha untuk terus mengadopsi teknologi baru yang akan menggantikan 
teknologi pembangkit listrik yang ada. 

60. Analisis alternatif yang kurang rinci sudah dibahas dalam kajian kesetaraan dan PLN 
disarankan agar melakukan analisis alternatif yang lebih kuat. PLN melakukan analisis alternatif 
sesuai dengan peraturan tingkat nasional. Rencana induk pengembangan kapasitas harus 
diperbarui untuk memasukkan peningkatan kemahiran staff lingkungan hidup dalam melakukan 
kajian alternatif.  
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61. Subkomponen C.4: Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 
RKL-RPL dan UKL-UPL yang disiapkan untuk proyek-proyek PLN dinilai sebagian memuaskan, 
Meskipun secara umum rencana proyek mematuhi format yang disyaratkan dan mencakup topik 
standar, tetapi upaya mitigasi dan pemantauan selama fase konstruksi dan selama operasi 
proyek sering kurang rinci dijelaskan (misalnya, maksud rencana mitigasi, pemantauan desain 
program, tanggung jawab pelaksanaan, alokasi anggaran), dalam laporan yang menggunakan 
format standar. Upaya mitigasi dan pemantauan mungkin tidak cukup dijelaskan (misalnya, 
maksud tujuan rencana mitigasi, desain program pemantauan, tanggung jawab pelaksanaan, dan 
alokasi anggaran). Tidak ada persyaratan peraturan untuk dokumen UKL-UPL untuk mewajibkan 
upaya mitigasi untuk mengurangi potensi dampak buruk sehingga menjadi tingkat yang tidak 
signifikan kerugiannya. Diperlukan keterangan yang lebih jelas dalam ketentuan program 
pemantauan, termasuk menetapkan tanggung jawab masing-masing untuk pelaksanaan upaya 
mitigasi dan pelaksanaan pemantauan, dan harus tegas menyatakan alokasi dana untuk mitigasi 
dan pemantauan. Tinjauan terhadap kinerja beberapa proyek yang dipilih mewakili proyek yang 
didanai oleh ADB mengindikasikan bahwa pelaksanaan upaya mitigasi dan program mentoring 
cukup memuaskan (misalnya, konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi desain, lambatnya 
kemajuan dalam penanganan dan penyimpanan limbah berbahaya). Namun, bila dibandingkan 
dengan kinerja proyek PLN yang didanai PLN sendiri, hasil kinerja proyeknya tidak sama. 

62. Kapasitas staf perlindungan lingkungan hidup dari DIVHSSE harus ditingkatkan dengan 
memperbarui rencana induk pengembangan kapasitas untuk menambahkan pelatihan persiapan 
UKL-UPL, tinjauan UKL-UPL dan RKL-RPL dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja 
implementasi. 
 
63. Subkomponen C.5: Metode Peninjauan Konten dan Substansi Laporan yang 
Diserahkan 
Prsoedur untuk melakukan tinjauan dokumen kajian PLN dinilai sebagian memuaskan. Meskipun 
dalam proses peninjauan secara rutin sudah mencakup tinjauan terhadap peraturan, konten 
administratif dan teknis, namun terdapat ketidak-konsistenan dalam proses tersebut.    
Staf lingkungan hidup PLN di Subbagian Lingkungan Hidup DIVHSSE di Kantor Pusat pada 
gilirannya meninjau laporan AMDAL untuk proyek yang didanai oleh pihak asing sementara di 
tingkat UIP, staffnya melakukan pemeriksaan atas addendum ANDALdan RKL-RPL untuk proyek 
yang didanai oleh PLN sendiri. UIP melakukan tinjauan atas semua dokumen UKL-UPL, 
menerima bimbingan dari DIVHSSE mengenai proyek yang didanai pihak asing. Tinjauan internal 
PLN terhadap laporan AMDAL, UKL-UPL dan addendum ANDAL, terutama berfokus pada 
kepatuhan pada peraturan dan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan masalah teknis dan 
termasuk membuat rekomendasi mengenai perubahan pada penentuan lokasi dan desain 
proyek. Setelah PLN melakukan tinjauan ulang atas laporan kajian proyek, laporan dmaksud 
kemudian diteruskan ke KLHK untuk mendapat persetujuan. Meskipun KLHK telah menyusun 
suatu daftar periksa (checklist) untuk mengkaji laporan AMDAL dan UKL-UPL, namun hasil 
tinjauan ini cenderung bersifat ad hoc dan para peninjau (reviewer) hanya mengandalkan 
pengetahuan dan keahlian mereka sendiri.   
 
64. Disarankan PLN meningkatkan kemampuan stafnya yang menangani perlindungan 
ingkungan hidup untuk dapat melakukan tinjauan dokumen kajian lingkungan hidup dengan 
memperbarui rencana induk pengembangan kapasitas yang mencakup pelatihan untuk 
melakukan tinjauan AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL dan UKL-UPL. 
 
65. Subkomponen C.6: Pengaturan untuk Akses ke Laporan Kajian Penilaian dan 
Pemantauan. Pengungkapan kajian dan laporan pemantauan pelaksanaan baik oleh KLHK atau 
PLN dinilai sebagian memuaskan. Keterbatasan akses kepada laporan tersebut mempengaruhi 
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transparansi proses penilaian, tetapi ini karena tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum 
nasional. KLHK dan kantor-kantor regionalnya bertanggung jawab untuk pengungkapan laporan-
laporan AMDAL, addendum ANDAL, RKL-RPL dan UKL-UPL yang telah disetujui. Beberapa 
laporan kajian dan pemantauan untuk proyek-proyek PLN dapat ditemukan pada situs web KLHK 
dan dapat diakses berdasarkan permintaan. PLN menyediakan laporan tertentu dapat diakses di 
situs web perusahaan. Namun, laporan pemantauan pelaksanaan tampaknya tidak disediakan 
untuk umum. Pemrakarsa proyek PLN sebaliknya harus menyerahkan laporan pemantauan 
semi-tahunan kepada KLHK dan kantor regionalnya yang kemudian akan mengungkapkan 
laporan tersebut. Keterbukaan informasi kinerja operasional lingkungan hidup  PLN dilakukan 
melalui PROPER Indonesia. Kesenjangan yang diidentifikasi terkait kewajiban pengungkapan 
informasi sedang ditanganii melalui kajian kesetaraan. 
 
66. Subkomponen C.7: Persyaratan untuk Implementasi dan Pemantauan 
Sebagai pemrakarsa proyek, PLN bertanggung jawab memantau RKL-RPL dan UKL-UPL, serta 
implementasinya secara semi-tahunan. KLHK dan kantor wilayahnya bertanggung jawab untuk 
mengawasi pemantauan tersebut. Kinerja PLN berkenaan dengan pelaksanaan dan pemantauan 
ternyata sebagian memuaskan. Penyampaian laporan pemantauan tidak secara seragam tepat 
waktu, dengan beberapa proyek yang sering terlambat dalam mengirimkan laporan. Parameter 
pemantauan biasanya meliputi: data time series mengenai kualitas udara dan air, dan kebisingan; 
perbandingan data pemantauan fisio-kimia dengan ambang batas yang diizinkan; dan identifikasi 
ketidakpatuhan untuk setiap parameter pemantauan. Meskipun secara umum proyek PLN telah 
sesuai dengan tingkat yang diizinkan, tetapi data pemantauan sering disajikan dan dijelaskan 
dengan kurang baik. Tidak semua laporan mencantumkan konfirmasi bahwa analisis telah 
dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional Indonesia. 
Demikian pula, laporan pemantauan sering tidak mencantumkan tindakan korektif yang 
diperlukan. Secara umum, perlu diperjelas catatan proyek bagaimana PLN menyelesaikan 
tindakan korektif yang disepakati dan bagaimana menangani masalah non-kepatuhan. 

 
67. Disarankan untuk meningkatkan dana dan jumlah staf untuk bidang perlindungan 
lingkungan hidup PLN (divisi K3L) agar memastikan cukup tersedia anggaran untuk 
melaksanakan monitoring secara rutin dan para staf memiliki kapasitas untuk mempersiapkan 
dan menyerahkan laporan pemantauan secara tepat waktu. Rencana induk pengembangan 
kapasitas perlu ditingkatkan dengan memasukkan pelatihan pemantauan pelaksanaan dan 
pelaporan proyek.   

 
68. Subkomponen C. 8: Audit lingkungan  
Meskipun audit lingkungan hidup terhadap kondisi tertentu (misalnya, audit atas suatu proyek 
atau kegiatan yang berisiko tinggi) merupakan ketentuan dalam peraturan, tetapi audit tersebut 
jarang dianggap perlu. Sebagai gantinya, sebagai bagian dari sistem manajemen terpadu PLN, 
UIW melakukan audit rutin atas operasi pembangkit listrik. Informasi mengenai kecukupan 
prosedur audit dan tindak lanjut yang diambil masih terbatas tersedia dari PLN untuk keperluan 
kajian ini.  
 

69. Disarankan bahwa pelatihan audit lingkungan hidup yang sudah ada dalam perencanaan 
pengembangan kapasitas dapat ditinjau kembali dan diperbaharui agar memastikan program 
pelatihan lingkungan hidup sudah komprhensif, dan bahwa menetapkan kursus ini menjadi wajib 
untuk Staf perlindungan lingkungan hidup sehingga memastikan para staf memiliki kemampuan 
dasar dalam melaksanakan audit lingkungan hidup yang ketat apabila terdapat pelanggaran 
dalam proyek dan ketidakpatuhan pada persyaratan peraturan. 
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70. Berdasarkan temuan dari kajian akseptabilitas, usulan upaya-upaya mengurangi 
kesenjangan telah dimasukkan ke dalam rencana aksi berikut.   
 

IV.  Rencana Aksi Kajian Akseptabilitas Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup 
 
71. Rencana aksi kajian akseptabilitas upaya perlindungan lingkungan hidup berikut 
mempertimbangkan kesenjangan yang alan ditangani melalui rencana aksi untuk kajian 
kesetaraan upaya perlindungan lingkungan hidup dan kesenjangan yang diidentifikasi dalam 
pelaksanaan kajian akseptabilitas. Upaya mengatasi kesenjangan sesuai yang disarankan telah 
disajikan pada Tabel 1 yang merupakan rencana aksi akseptabilitas upaya perlindungan 
lingkungan hidup untuk PLN. 
 
72. Tabel 2 menyajikan temuan rinci dari kajian dan rekomendasi akseptabilitas dari upaya 
perlindungan lingkungan hidup PLN yang dicerminkan dalam Rencana Aksi Kajian Akseptabilitas 
Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup pada Tabel 1. 
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Tabel 1:   Rencana Aksi Kajian Akseptabilitas Lingkungan Hidup 

No. Komponen/ Subkomponen Kesenjangan  Aksi  

1. Kapasitas kelembagaan: 

• Struktur kelembagaan 

• Staf 

• Anggaran 

• Peralatan dan fasilitas 
pendukung 

Struktur kelembagaan: Struktur organisasi PLN 
untuk upaya perlindungan lingkungan hidup sudah 
memadai diisi staf yang tepat namun kurang 
memiliki  tanggung jawab dalam hal pengawasan 
teknis dan pelaporan di tingkat UIP,UPP. 

Staff: staf dengan pengetahuan khusus 
dibutuhkan di tingkat DIVHSSE, UIP dan UPP, dan 
staf teknis perlindungan yang senior sebagai 
penanggung jawab. 

Anggaran: anggaran saat ini perlu direvisi untuk 
alokasi biaya persiapan kajian and tinjauan 
lingkungan hidup dan pemantauan pelaksanaan 
proyek. 

Peralatan pendukung dan fasilitas: PLN perlu 
melengkapi kapasitas internal dengan alat ukur 
emisi  yang mobile (baik udara dan limbah) 
pengukuran setempat (spot) selama proyek 
konstruksi dan operasi. 

 

Struktur kelembagaan dan 
kepegawaian: menunjuk orang yang 
bertanggung jawab untuk upaya 
perlindungan (safeguard) teknis yang akan 
meninjau dokumen perlidungan dan 
mengawasi pelaksanaan laporan 
monitoring pada tingkat UIP, UPP untuk 
proyek ADB. Mengisi posisi staf 
perlindungan lingkungan hidup yang 
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam 
peraturan PLN 38 Lampiran II pada tingkat 
UIP dan UPP. 

Komitmen anggaran yang disediakan 
untuk penyusunan AMDAL, addendum 
AMDAL, dan UKL-UPL dan RKL-RPL. 

 

Peralatan dan fasilitas pendukung: 
untuk pembangunan proyek pembangkit 
tenaga listrik ADB, membeli alat  pengukur 
emisi yang mobile untuk pengukuran dan 
monitoring emisi. Meningkatkan kapasitas 
staf PLN dalam penggunaan peralatan ini. 

 

2. Proses dan prosedur; dan output 
dan hasil: 

• Manajemen pengetahuan 
kelembagaan 

• Program pengembangan 
kapasitas 

• Keahlian teknis 

Manajemen pengetahuan kelembagaan: kuat 
dalam aspek rekayasa (engineering) dan desain, 
tetapi membutuhkan lebih fokus pada perlindungan 
lingkungan, termasuk topik teknis khusus. 

Program peningkatan kapasitas: rencana induk 
pengembangan kapasitas perlu penguatan untuk 
memastikan program pelatihan mengikuti 
perkembangan teknis secara berkala dengan 
menyelenggarakan kursus dasar, menengah dan 

Melengkapi dan mengimplementasikan 
rencana induk pengembangan kapasitas 
agar  mencakup pelatihan yang lebih 
terfokus pada konten tambahan dengan 
topik khusus. 

 

Topik baru yang akan ditambahkan ke 
pelatihan dan bahan tambahan adalah: 
penilaian dampak keanekaragaman hayati, 
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No. Komponen/ Subkomponen Kesenjangan  Aksi  

• Expertise untuk melakukan 
penilaian lingkungan 

• Kualitas dokumen penilaian 

 

lanjutan, dan penyampaian materi pelatihan 
dengan topik teknis khusus yang dikembangkan 
sesuai kemajuan. 

Kapasitas teknis: laporan kajian lingkungan 
hidup (AMDAL, ANDAL, UKL-UPL) yang disiapkan 
oleh konsultan memiliki kualitas yang bervariasi, 
staf perlindungan lingkungan hidup PLN di tingkat 
UIP/UPP memiliki kemampuan teknis yang 
terbatas dalam mengawasi konsultan, memeriksa 
laporan kajian konsultan secara kritis dan  
mengawasi pelaksanaan proyek secara efektif. 

Keahlian untuk melakukan dan meninjau kajian 
lingkungan hidup: menyusun dan memperkuat 
proses kajian lingkungan hidup melalui perbaikan 
pengelolaan konsultan dan peningkatan kapasitas 
dan kemampuan staf perlindungan lingkungan 
hidup. 

pemantauan dan kajian, pengendalian 
polusi limbah berbahaya dan penanganan, 
identifikasi dampak dan analisis risiko, 
konsultasi publik yang bermakna sebagai 
baik praktik, dampak pada gender dan 
perempuan di dalam laporan AMDAL, 
adendum ANDAL dan proses UKL-UPL, 
penangan keluhan tingkat proyek, analisis 
alternatif proyek di AMDAL, adendum 
ANDAL dan UKL-UPL, proses persiapan 
dan tinjauan dokumen RKL-RPK, 
kesehatan dan keselamatan kerja, standar 
internasional tentang pencegahan polusi 
(misalnya, pedoman lingkungan, 
Kesehatan, dan keselamatan Bank Dunia), 
dan audit lingkungan, manajemen polusi 
udara, dan kontrol dan modelling 
kebisingan. 
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Tabel 2:   Temuan dan Rekomendasi Kajian Akseptabilitas Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup PLN 
 

No. Komponen / 
Subkomponen 

Nilai 
1K/M/L 

Temuan Kajian Rekomendasi 

A. Kapasitas Kelembagaan   
A.1 Struktur 

Kelembagaan 
M PLN memiliki struktur kelembagaan yang terdesentralisasi 

dengan unit yang bertanggung jawab atas peran dan fungsi 
perlindungan lingkungan hidup di tingkat pusat dan daerah. Unit 
Regional PLN (UIP, UPP dan UIW) diberi mandat utama untuk 
mengatasi masalah perlindungan lingkungan hidup pada proyek 
yang menggunakan kajian AMDAL dan mayoritas proyek yang 
menggunakan UKL-UPL.  Meskipun hiraarki pelaporan dan 
tanggung jawab pengawasan sekarang sudah lebih jelas 
didefinisikan, unit di daerah masih dianggap tidak mampu 
mengawasi kualitas kajian lingkungan yang ditangani di tingkat 
UIP, UPP dan UIW. Desentralisasi proses peninjaun dan 
persetujuan atas proyek PLN dengan AMDAL yang dibiayai oleh 
PLN sendiri, dan dokumen UKL-UPL pada tingkat UIP yang 
dilakukan tanpa peran pengawasan kualitas dari Kantor Pusat 
akan tidak mendorong kinerja perlindungan lingkungan secara 
kuat untuk keseluruhan. 

(i) Divisi Occupational Health, Safety, Security and Environment 
Division (DIVHSSE), Sub Divisi Lingkungan Hidup  
Struktur kelembagaan PLN memiliki sejumlah tingkatan 
tanggung jawab untuk perlindungan  lingkungan hidup 
dengan DIVHSSE yang bertanggung jawab atas upaya 
perlindungan lingkungan hidup di Kantor Pusat. Struktur 
DIVHSSE PLN setelah reorganisasi tahun 2018, ditampilkan 
di lampiran 2. Sub-pembagian lingkungan hidup DIVHSSE 
yang terletak di Kantor Pusat PLN terdiri dari lima sub-divisi: 
1) sub-divisi keamanan; 2) sub-divisi kesehatan dan 
keselamatan kerja; 3) sub-divisi manajemen operasional 
lingkungan; 4) sub-divisi perencanaan pengelolaan 
lingkungan; dan 5) sub-divisi mitigasi dan upaya hidup 
perlindungan  iklim. Fungsi perlindungan lingkungan yang 

DIVHSSE perlu memperbaiki proses 
komunikasi internal antara DIVHSSE, 
UIP, UPP dan melakukan proses 
peninjauan tambahan pada tingkat UIP 
dan UPP di mana staff lingkungan  
hidup senior (yang lebih berorientasi 
pada masalah teknis dan bukan hanya 
bidang manajemen) bertanggung 
jawab untuk meninjau kajian dan 
laporan pemantauan pelaksanaan 
proyek untuk menjamin mutu dan 
mengendalikan kualitas secara 
keseluruhan. 

 
1 Nilai Kajian menggunakan tiga kategori: K (Kuat), M (moderat), L (lemah). 
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No. Komponen / 
Subkomponen 

Nilai 
1K/M/L 

Temuan Kajian Rekomendasi 

ditugaskan untuk dua sub-divisi terakhir juga ditunjukkan 
dalam Lampiran 2. Fungsi sub-divisi perencanaan 
manajemen lingkungan adalah: pemantauan dan evaluasi 
kinerja lingkungan; memberikan saran tentang kesesuaian 
izin lingkungan untuk operasi proyek; menasihati pelaksanaan 
UKL dan RKL; memberikan saran mengenai program 
pemeringkatan kinerja Indonesia dalam manajemen 
lingkungan (PROPER), yang merupakan inisiatif pelaporan 
lingkungan publik tingkat nasional, implementasi; dan 
mengevaluasi pelaksanaan program sumber daya alam dan 
pemanfaatan energi. Fungsi perubahan iklim dan manajemen 
perlindungan  sub-divisi adalah: mengembangkan program 
kerja mitigasi perubahan iklim; memberikan saran tentang 
pengelolaan skema kredit karbon; memberikan saran tentang 
studi kelayakan lingkungan untuk proyek yang didanai Asing; 
memberikan saran tentang persiapan Penawaran dokumenter 
untuk proyek yang didanai Asing; memberikan saran tentang 
ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dalam perjanjian 
pinjaman; menyiapkan istilah referensi untuk AMDAL, 
memberikan nasihat tentang perekrutan konsultan, 
penanganan yang memungkinkan dan persyaratan 
perencanaan tata ruang, mengkaji AMDAL, dan 
mengevaluasi laporan evaluasi ex-Post untuk proyek yang 
didanai Asing. 
 
Reorganisasi DIVHSSE mencakup perubahan dengan tujuan 
meningkatkan hirarki pelaporan ke tingkat atas manajemen. 
Staf lingkungan hidup dikerahkan untuk perencanaan 
manajemen lingkungan hidup dan perubahan iklim dan upaya 
perlindungan  di sub-unit UIP dan UPP yang sekarang 
beranggung jawab melapor kepada Deputi manajer, ini 
berbeda dengan sebelumnya hanya kepda Supervisor 
pengawas, untuk setiap sub-unit yang bertanggung jawab 
melapor kepada Manajer UIP atau UPP. Semua laporan 
penilaian lingkungan hidup yang diajukan dan ditinjau oleh 
UIP kini diteruskan oleh Deputi Manajer kepada Manajer. 
Meskipun struktur organisasi “di atas kertas” mengindikasikan 
bahwa Manager UIP dan UPP dapat melaporkan berbagai 
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No. Komponen / 
Subkomponen 

Nilai 
1K/M/L 

Temuan Kajian Rekomendasi 

masalah dan aspek kepada Executive Vice President HSSE. 
Para Manajer secara umum tidak meminta DIVHSSE untuk 
meninjau laporan penilaian lingkungan hidup kecuali itu 
adalah UKL-UPL untuk proyek yang didanai asing atau 
AMDAL yang sangat kompleks untuk proyek yang didanai 
PLN. 
 

ii)  UIP/Project Construction Unit  
Dalam struktur PLN, UIP berada satu level di bawah kantor 
pusat yang dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki 
wewenang sebagai orang yang bertanggung jawab atas UIP 
yang dipimpinnya. UIP bertanggung jawab untuk 
pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur transmisi.  
Sub-unit yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan 
kerangka acuan bagi proyek PLN dengan AMDAL yang 
dibiayai PLN sendiri, dan untuk semua UKL-UPL, meninjau 
kajian AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL -
UPL yang dipersiapkan untuk proyek PLN, dan mengawasi 
pelaksanaan tindakan mitigasi dan pemantauan persyaratan 
selama fase konstruksi. Manajer UIP biasanya akan meminta 
DIVHSSE melakukan tinjauan (review) atas UKL-UPL untuk 
proyek yang didanai asing. Tergantung pada kompleksitas 
proyek, DIVHSSE juga dapat memberikan bantuan dalam 
melakukan tinjauan terhadap AMDAL dan menyelesaikan 
AMDAL untuk proyek yang Kompleks yang didanai PLN 
ksnediri. Struktur Organisasi UIP disajikan dalam Lampiran 3. 
 

iii) UPP/UnIt Pelaksana Proyek 
UPP berada satu level di bawah UIP yang dipimpin oleh 
seorang manajer yang memiliki wewenang sebagai orang 
yang bertanggung jawab atas UPP yang dipimpinnya. Di 
bawah masing-masing UIP, biasanya ada dua sampai tiga 
UPP, dengan jumlah yang bervariasi regional. UPP 
bertanggung jawab untuk mendukung penyusunan penilaian 
lingkungan, dan untuk mengawasi pelaksanaan tindakan 
mitigasi dan persyaratan pemantauan. Struktur Organisasi 
untuk UPP disajikan pada Lampiran 4 

iii) UIW/Unit Induk Wilayah 
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No. Komponen / 
Subkomponen 

Nilai 
1K/M/L 

Temuan Kajian Rekomendasi 

UIW merupakan kantor administrasi operasional PLN yang 
bertugas menangani operasi pembangkit listrik dan sistem 
transmisi. Tugas utama mereka adalah untuk mengawasi 
kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja selama fase 
operasional proyek, termasuk masalah kesehatan dan 
keselamatan kerja dan untuk mendukung revisi AMDAL dan 
UKL-UPL jika diperlukan. Untuk proyek yang didanai asing 
yang memerlukan izin atau persetujuan, DIVHSSE akan 
membantu UIP, UPP dan UIW. Organisasi UIW bervariasi 
secara regional namun struktur umum yang berkaitan dengan 
upaya perlindungan  lingkungan adalah sama dengan UIP 
dan UPP. UIW juga memiliki seorang Manajer  Pengelolaan 
Wilayah yang bertanggung jawab untuk kesehatan dan 
keselamatan kerja, keamanan dan lingkungan. Sebuah 
contoh struktur organisasi untuk UIW disajikan pada Lampiran 
5. 

A.2 Anggaran M Informasi mengenai anggaran yang diberikan oleh PLN tidak 
cukup untuk mengevaluasi apakah anggaran untuk operasional 
telah memadai. Anggaran untuk Sub-bagian Lingkungan Hidup 
DIVHSSE, UIP, UPP dan UIW ditentukan berdasarkan beban kerja 
tahunan tetapi tidak mungkin untuk menilai apakah alokasi 
anggaran tersebutpsudah cukup untuk memastikan kinerja yang 
memuaskan. Meskipun informasi yang diberikan oleh PLN tidak 
dapat digunakan untuk perkiraan kasar berapa pengeluaran PLN 
untuk pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi 
dibandingkan dengan total anggaran perusahaan, atau untuk 
menilai apakah untuk persiapan laporan kajian dan Pelaksanaan 
dan pemantauan proyek telah memadai. 

Berdasarkan informasi anggaran yang terbatas yang diberikan oleh 
PLN, tidak diambil kesimpulan mengenai kecukupan dana anggaran 
saat ini untuk operasional sub-divisi Lingkungan Hdup DIVHSSE, UIP, 
UPP dan UIW. Meskipun terlihat bahwa alokasi anggaran perlu 
ditingkatkan untuk AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan 
persiapan UKL-UPL dan UKL-UPL dan implementasi RKL-RPL, 
namun PLN tidak menguraikan apakah kekurangan anggaran yang 
ada akan diatasi melalui rencana pendanaan tambahan atau apakah 

Berdasarkan Tinjauan terperinci 
mengenai biaya yang dikeluarkan oleh 
PLN untuk pengelolaan dan konservasi 
lingkungan hidup, perlu 
dipertimbangkan agar alokasi 
anggaran dinaikkan untuk operasi sub-
divisi lingkungan hidup DIVHSSE, UIP, 
UPP, dan UIW, termasuk alokasi untuk 
AMDAL, adendum ANDAL dan 
persiapan dan implementasi RKL-RPL, 
UKL-UPL. 
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No. Komponen / 
Subkomponen 

Nilai 
1K/M/L 

Temuan Kajian Rekomendasi 

pendanaan tersebut adalah untuk mengantisipasi peningkatan beban 
kerja. 

Total biaya DIVHSSE yang dikeluarkan oleh PLN untuk kegiatan 
lingkungan hidup di tahun fiskal 20162 sebesar Rp 135.170.000.000, 
atau sekitar $10.000.000, meliputi persiapan dokumen lingkungan 
hidup, manajemen dan pemantauan lingkungan hidup, dan kegiatan 
reboisasi untuk daerah sekitar pembangkit listrik dan fasilitas proyek 
lainnya. Alokasi anggaran tahun fiskal 2017 untuk DIVHSSE, tidak 
termasuk gaji karyawan dan biaya persiapan AMDAL, addendum 
ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-UPL, adalah $5.060.7383, yang 
dialokasikan untuk keselamatan dan kesehatan kerja (27%), 
keamanan (57%), dan lingkungan hidup (16%). Anggaran lingkungan 
hidup secara umum ini dialokasikan untuk memenuhi persyaratan 
kebijakan upaya perlindungan donor, peninjauan peraturan Direksi 
mengenai pengelolaan lingkungan hidup, penyampaian program 
pelatihan terkait lingkungan hidup, penyusunan peraturan dan laporan 
pelaksanaan manajemen, Jaringan dengan pihak eksternal pada 
manajemen lingkungan hidup, mempublikasikan program manajemen 
lingkungan hidup PLN, dan persiapan multimedia visual. 
Sub-divisi lingkungan hidup DIVHSSE, UIP, UPP dan UIW 
mempersiapkan rencana kerja tahunan yang terperinci dan 
persyaratan pendanaan untuk persiapan dan pelaksanaan kajian 
lingkungan hidup berdasarkan beban kerja mereka yang diperkirakan 
untuk tahun berikutnya, dan berbagai program yang akan 
dilaksanakan. 
Tergantung dari ruang lingkup studi dan seberapa terpencilnya suatu 
proyek yang diusulkan, anggaran yang dialokasikan dalam tahun 
fiskal 2017 untuk mempersiapkan AMDAL berkisar dari $35.700 untuk 
$71.400 dan untuk persiapan UKL-UPL berkisar dari $21.400 untuk 
$42.800. Tidak ada informasi yang tersedia untuk membandingkan 
alokasi anggaran PLN untuk persiapan kajian lingkungan dengan 
harga pasar. Konsultan eksternal direkrut berbasis prinsip biaya 
minimal dan berkualitas yang menggunakan panduan pemerintah 
tahunan mengenai kontrak jasa konsultan. PLN menganggap alokasi 
anggaran ini cukup untuk mempersiapkan kajian yang berkualitas 

 
2 Laporan Keberlanjutan PLN (2016). 
3 Rekapitulasi Anggaran Div K3L (2017). 
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baik. Pendapat ini tampaknya disetujui oleh beberapa konsultan yang 
sepakat bahwa anggaran tersebut telah cukup untuk mempersiapkan 
laporan kajian. Namun, PLN juga mengindikasikan bahwa anggaran 
tambahan akan dialokasikan untuk UIP untuk persiapan kajian 
lingkungan hidup mulai dari 2018 tetapi PLN tidak menguraikan 
apakah ini merupakan estimasi dari setiap  perkiraan peningkatan 
beban kerja dan penyesuaian tarif jasa konsultan, atau faktor yang 
lain. 

A.3 Kepegawaian 
(Staffing) 

L Evaluasi kebutuhan pegawai dilakukan oleh PLN secara tahunan 
berdasarkan informasi yang disampaikan oleh sub-divisi 
lingkungan hidup DVIHSSE, UIP, UPP, dan UIW mengikuti beban 
kerja yang diantisipasi. PLN kemudian menyiapkan rencana 
proyeksi kepegawaian. Informasi umpan balik dari PLN yang 
menyatakan bahwa jumlah staf saat ini dianggap cukup untuk 
menangani beban kerja adalah tidak sesuai dengan pandangan 
staf UIP dan UPP yang diwawancarai yang menyatakan r bahwa 
staf yang ada tidak cukup untuk bisa efektif melaksanakan 
tanggung jawab di unit kerja yang bersangkutan. Informasi 
mengenai jumlah kebutuhan staff untuk DIVHSSE sub-divisi 
lingkungan hidup agar memenuhi mandat baru ditunggu dari 
PLN. 

Evaluasi kebutuhan pegawai dilakukan oleh PLN secara tahunan 
berdasarkan informasi yang disampaikan oleh sub-divisi lingkungan 
hidup DVIHSSE, UIP, UPP, dan UIW mengikuti perkiraan beban 
kerja. PLN kemudian menyiapkan rencana proyeksi kepegawaian. 
Jumlah staff di sub-divisi lingkungan DIVHSSE dianggap cukup untuk 
memenuhi tanggung jawab sub-divisi saat ini tetapi staf tambahan 
kemungkinan akan diperlukan untuk melaksanakan mandat baru 
mereka. DIVHSSE telah mendapat manfaat dari mutase staff dari 
Direktorat PLN yang sudah ditempatkan di kantor pusat. Wawancara 
dengan staf UIP dan UPP mengindikasikan bahwa jumlah staf 
lingkungan hidup dianggap tidak mencukupi untuk mengelola beban 
kerja saat ini. DIVHSSE mengakui bahwa jumlah staff saat ini 
mencerminkan suatu hambatan, karena kurangnya staff yang 
menangani upaya perlindungan  lingkungan hidup yang diperlukan 
untuk melakukan tinjauan atas laporan kajian konsultan dan untuk 
memantau pelaksanaan proyek. Sebagai tanggapannya, DIVHSSE 

Meningkatkan jumlah staf DIVHSSE 
sub-divisi lingkungan hidup, UIP, UPP 
dan UIW untuk memenuhi kebutuhan 
masa depan, termasuk lebih banyak 
staf dengan latar belakang pendidikan 
lingkungan hidup (yaitu, tidak 
didominasi insinyur teknis) dan 
perekrutan staf senior lingkungan 
hidup. Merevisi sistem DIVHSSE yang 
ada untuk menilai kompetensi teknis 
staf dalam melaksanakan tugasnya 
dengan keahlian perlindungan 
lingkungan hidup yang lebih luas. 
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secara bertahap meningkatkan staf di UIP dan UPP, termasuk 
mempekerjakan lebih banyak staf dengan kualifikasi S2 dan S1 di 
bidang lingkungan hidup. Di UIP dan UPP, staf upaya perlindungan 
lingkungan hidup sebagian besar adalah insinyur lingkungan hidup 
sesuai profesinya. 

Staf sub-divisi lingkungan hidup DIVHSSE, UIP, UPP dan UIW 
diharuskan memenuhi kualifikasi minimum sebagaimana ditetapkan 
dalam direktori kompetensi yang diterbitkan oleh kantor pusat PLN. 
Direktori4 ini mewajibkan staf setidaknya harus memenuhi syarat 
dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, dan audit lingkungan 
hidup. Direktori tidak menentukan kualifikasi yang diperlukan untuk 
keselamatan, kesehatan kerja dan pengawas lingkungan hidup di 
tingkat UIW. 

 
A.4 Manajemen 

pengetahuan 
kelembagaan  

M PLN mengerahkan upaya besar untuk mangelola pengetahuan 
dalam rangka berbagi informasi di seluruh perusahaan. Namun 
sebagian besar isi informasinya saat ini terkait dengan teknis 
dan tema teknis lainnya sedangkan konten mengenai upaya 
perlindungan lingkungan hidup masih terbatas. 

Sebuah unit manajemen pengetahuan khusus telah dibentuk di 
bawah Direktur Human Capital. Unit ini bertanggung jawab untuk 
memastikan kebijakan strategis, program manajemen pengetahuan, 
dan pengembangan kompetensi untuk tingkat korporasi disebarkan. 
Tanggung jawab utama unit ini adalah: 

- Kebijakan dan regulasi strategis tentang manajemen 
pengetahuan, transfer pengetahuan, dan audit manajemen 
pengetahuan. 

- Manajemen pengetahuan dan penerapan inovasi baru di unit 
operasional. 

- Meningkatkan kompetensi staf, kualitas dan kinerja perusahaan, 
dan staf belajar dan pengembangan kompetensi. 

PLN telah mendirikan portal Knowledge Management System di 

Merevisi rencana induk 
pengembangan kapasitas dan sistem 
manajemen pengetahuan untuk 
memperluas pelatihan upaya 
perlindungan lingkungan hidup di 
berbagai bidang seperti 
keanekaragaman hayati, limbah 
berbahaya, pekerja dan kesehatan dan 
keselamatan masyarakat, standar 
internasional tentang pencegahan 
polusi, konsultasi masyarakat yang 
bermakna, serta gender dan orang-
orang yang rentan. 
 
Membentuk komunitas praktik untuk 
staf upaya perlindungan  lingkungan 
PLN termasuk persiapan studi kasus 
yang menggambarkan pengalaman 
proyek yang sebenarnya sebagai 
sarana berbagi pengalaman. 

 
4 Sebuah buku panduan yang menjelaskan semua posisi staf dan keterampilan generik dan teknis dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk tiap posisi jabatan. 
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http://kmpln.PLN.co.id yang digunakan sebagai saluran untuk 
memfasilitasi dan mempercepat berbagi pengetahuan, keahlian, 
pengalaman dan kerjasama di antara para staf. Portal ini untuk 
penggunaan internal saja. Portal ini digunakan untuk: 

- Memfasilitasi berbagi pengetahuan dengan mengunduh isi 
pengetahuan ke dalam portal. 

- Memungkinkan staf untuk mengunduh data dan informasi dari 
portal. 

- Memfasilitasi berbagi pengalaman profesional melalui pembuatan 
informasi yang tersedia dari pengetahuan, tanggung jawab dan 
pendapat mereka sebagai sebuah blog.  

- Membangun jaringan yang terdiri dari para staff profesional dan 
memungkinkan diskusi tentang topik yang menarik melalui 
komunitas online Practice. 

PLN memiliki intranet yang dapat diakses oleh semua staf yang 
memberikan informasi mengenai regulasi PLN; data kegiatan unit 
operasional; data pelanggan dan strategi pemasaran, rekayasa, dan 
pengembangan staf, infrastruktur manajemen, serta persyaratan dan 
prosedur pelaporan. 

Konten System semakin diperluas selain engineering dan tema teknis 
tetapi saat ini masih kurang fokus pada upaya perlindungan lingkungan 
hidup. 

 

A.5 Keahlian teknis 
(internal dan 
eksternal) 

L DIVHSSE mengakui bahwa kemampuan staf PLN saat ini secara 
internal tidak cukup untuk mempersiapkan AMDAL dan 
addendum ANDAL dan RKL-RPL untuk proyek yang didanai 
asing , dan tugas ini menjadi hampir seluruhnya diserahkan 
kepada konsultan eksternal. PLN juga tidak memiliki kapasitas 
dan kemampuan yang cukup pada tingkat UIP dan UPP untuk 
mempersiapkan AMDAL, addendum ANDAL  dan RKL-RPL, dan 
UKL-UPL untuk proyek yang didanai PLN, dengan hampir semua 
pekerjaan kajian dilakukan oleh pihak eksternal. Kompetensi 
fungsional staf tidak dapat dinilai karena PLN tidak secara rutin 
mengevaluasi kinerja staf teknis. Pelatihan yang wajib bagi staff 
ternyata kurang ekstensif daripada yang diperkirakan 
sebelumnya dan staf baru biasanya hanya diberikan pelatihan 
pengantar sebelum ditempatkan, dengan konsekuensi bahwa 

Merevisi sistem evaluasi staf saat ini 
untuk menilai kompetensi teknis staf 
dalam preferensi untuk menilai jumlah 
dokumen lingkungan yang disiapkan, 
melakukan pemantauan kepatuhan 
lingkungan, pencairan anggaran 
lingkungan. 
 
 
DIVHSSE harus membentuk sistem 
manajemen konsultan yang 
memungkinkan UPP mampu 
mengidentifikasi konsultan dan ahli 
yang memenuhi syarat dan 
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staf kurang memiliki kapasitas untuk mengawasi kajian 
lingkungan hidup, dan memantau pelaksanaan proyek secara 
kritis. 

Ketergantungan PLN pada konsultan untuk mempersiapkan 
AMDAL, addendum ANDAL  dan RKL-RPL, dan UKL-UPL 
menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas kajian yang 
dipersiapkan. DIVHSSE tidak memiliki sistem evaluasi konsultan 
dan tidak dapat melacak secara baik kinerja konsultan eksternal. 
Dalam konteks ini, kompetensi staf UIP dan UPP untuk 
mengawasi pekerjaan konsultan, meninjau laporan penilaian, dan 
memantau pelaksanaan menjadi problematis mengingat 
kesulitan yang dihadapi, terutama bagi staf yang kurang 
berpengalaman, mengkaji laporan yang berkualitas buruk. 

Kapasitas upaya perlindungan lingkungan hidup di PLN sangat 
bervariasi di seluruh tingkat organisasi DIVHSSE. Kapasitas dan 
kemampuan di sub-divisi lingkungan DIVHSSE dinilai  memuaskan 
untuk membimbing konsultan, kajian AMDAL, dan addendum ANDAL  
dan RKL-RPL yang dipersiapkan untuk proyek yang didanai asing, 
dan untuk ditinjau atas permintaan dari UIP UKL-UPL siap untuk 
proyek yang didanai asing dan AMDAL dipersiapkan untuk proyek 
PLN. Sebaliknya kemampuan UIP dan UPP dinilai kurang 
memuaskan, berdasarkan kinerja yang diamati dalam mengawasi 
konsultan menyusun laporan penilaian yang dipersiapkan untuk 
proyek PLN, dalam laporan yang sangat kritis yang diajukan oleh 
konsultan, dan secara metodis untuk memonitor pelaksanaan dan 
pemantauan proyek. 

Staf upaya perlindungan lingkungan hidup PLN seharusnya mengikuti 
pelatihan tentang persiapan AMDAL dan UKL-UPL tetapi staf baru 
sambil menyelesaikan pelatihan kesadaran lingkungan hidup, tidak 
memiliki kesempatan untuk mengikuti kursus teknis sebelum memulai 
pekerjaan. Staf baru diharapkan mengikuti pelatihan teknis semi-
tahunan berikutnya yang tersedia. Semua staf diwajibkan untuk 
mengambil setidaknya satu kursus yang berhubungan dengan 
lingkungan hidup setiap tahunnya. Setelah menyelesaikan pengantar 
AMDAL dan UKL-UPL, kursus UIP dan UPP untuk staf harus memiliki 
pengetahuan yang cukup untuk mencapai kinerja yang memuaskan. 
Namun, kursus tambahan. untuk kajian AMDAL dan UKL-UPL dan 

bersertifikat untuk mendukung 
persiapan AMDAL, UKL-UPL, dan 
ANDAL serta RKL-RPL. Secara rutin 
menilai kualitas UKL-UPL yang 
disiapkan secara internal untuk 
memvalidasi keputusan DIVHSSE 
untuk melakukan penilaian tersebut 
secara internal. Sistem harus 
mencakup elemen evaluasi di mana 
kinerja konsultan dipastikan. Kolam 
konsultan harus mencakup ahli dalam 
topik khusus seperti polusi udara, 
keanekaragaman hayati, perubahan 
iklim, dan limbah berbahaya. 
Menilai program pelatihan penilaian 
lingkungan yang saat ini diberikan 
kepada staf lingkungan PLN oleh 
Universitas dan Akademi HSSE untuk 
memastikan kelengkapan. 
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identifikasi dampak dan analisis risiko, dan program khusus seperti 
penilaian keanekaragaman hayati dipandang perlu untuk memastikan 
tingkat kompetensi yang lebih tinggi. Karena DIVHSSE tidak memiliki 
sistem evaluasi untuk penilaian kompetensi staf, maka tidak dapat 
diambil kesimpulan mengenai kompetensi staf yang nyata dalam 
memenuhi tanggung jawab mereka.  Evaluasi staf teknis idak menilai 
kinerja secara keseluruhan tetapi lebih fokus pada hasil kerja selama 
satu tahun. Indikator kinerja staf lingkungan adalah jumlah dokumen 
lingkungan yang disiapkan, pemantauan kepatuhan lingkungan, 
penggunaan anggaran lingkungan. 

Staf lingkungan DIVHSSE bertanggung jawab untuk mempersiapkan 
kerangka acuan untuk semua proyek yang didanai donor dan proyek 
yang didanai PLN, dan untuk meninjau AMDAL dan addendum 
ANDAL  untuk proyek dengan dana pinjaman. Staf lingkungan hidup 
UIP bertanggung jawab untuk meninjau AMDAL, UKL-UPL, dan 
adendum ANDAL untuk proyek yang didanai PLN. Saat ini kapasitas 
dan kemampuan DIVHSSE dan UIP diakui sebagai tidak cukup untuk 
mempersiapkan AMDAL, addendum ANDAL  dan RKL-RPL, dan 
UKL-UPL. Sebagai konsekuensinya, hampir semua penilaian 
lingkungan diserahkan kepada konsultan. DIVHSSE memiliki 
keinginan agar UKL-UPL akan semakin banyak dipersiapkan secara 
internal oleh UIP dan UPP jika kapasitas internal dinilai  cukup. 
Dokumen AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-UPL, 
dengan beberapa pengecualian, masih akan terus dipersiapkan 
secara eksternal. 

DIVHSSE PLN merekrut konsultan melalui unit perencanaan 
pengadaan Engineering. Sebagian besar konsultan yang dipekerjakan 
adalah warga negara Indonesia, karena kendala persyaratan 
sertifikasi AMDAL Indonesia. Konsultan Internasional dapat menjadi 
bagian dari tim persiapan AMDAL tetapi tidak dapat menjadi 
pemimpin tim yang ditunjuk jika tidak bersertifikat di Indonesia (tim 
AMDAL harus menyertakan setidaknya dua anggota tim yang 
bersertifikat termasuk pemimpin tim). AMDAL yang didanai asing 
biasanya akan memiliki jumlah anggota tim internasional yang lebih 
besar termasuk yang memiliki keahlian khusus dalam identifikasi 
dampak dan analisis risiko, serta penilaian dampak keanekaragaman 
hayati. Tidak ada pembatasan sertifikasi konsultan berlaku untuk 
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persiapan UKL-UPL. DIVHSSE tidak mempunyai himpunan para ahli 
dan hanya merekrut konsultan pada saat terdapat kebutuhan. PLN 
memiliki MoU dengan universitas negeri dan swasta dan pusat 
penelitian independen untuk mendapatkan keahlian dalam kajian 
lingkungan hidup, pengelolaan limbah, pemantauan lingkungan, dan 
manajemen izin. Evaluasi kinerja konsultan dan jaminan kualitas dan 
kontrol kualitas tidak dilakukan secara rutin. Konsultan dapat 
dimasukkan dalam daftar hitam dalam keadaan tertentu, misalnya 
terdapat konflik kepentingan yang tidak diungkapkan. 

A.6 Penasehat 
hukum 

K PLN memiliki Divisi Hukum Korporasi yang bertanggung jawab 
untuk memastikan kepatuhan perusahaan pada peraturan 
nasional dan prossedur PLN, termasuk melaksanakan upaya 
perlindungan lingkungan hidup. Tidak ada informasi yang 
tersedia mengenai kualifikasi hukum lingkungan hidup pada 
Divisi Hukum dan apakah mereka terlibat dalam memastikan 
bahwa PLN memenuhi persyaratan peraturannya dalam kajian 
lingkungan hidup  (misalnya, keterlibatan Divisi Hukum dalam 
meninjau penapisan proyek). 
Di Kantor Pusat PLN terdapat Divisi Hukum Korporasi yang 
bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan pada peraturan 
internal dan pemerintah termasuk perlindungan lingkungan hidup. 
Divisi ini juga mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan kode 
bisnis perusahaan terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 
Divisi ini juga terlibat dalam menyelesaikan sengketa terkait polusi.  

Tidak ada rekomendasi 

A.7 Peralatan dan 
fasilitas 
pendukung 
 

M Unit Pembangkit listrik dilengkapi peralatan yang sudah baik 
untuk mengukur emisi, kebisingan, gaya elektromaknetik dan 
kualitas air. Jika  diperlukan, PLN menggunakan laboratorium 
analitik eksternal, yang menurut peraturan nasional harus 
disertifikasi. Kurangnya peralatan pemantauan yang bergerak di 
kantor PLN regional membatasi peran UIP, UPP, dan UIW dalam 
melakukan pemeriksaan langsung terhadap kepatuhan proyek 
dan dalam menanggapi keluhan polusi.  
 
 
Pembangkit listrik memiliki peralatan yang dipasang untuk mengukur 
emisi, kebisingan, dan gaya elektromagnetik, dan laboratorium untuk 
pemantauan kualitas air. Berdasarkan ketentuan dalam peraturan 

Membuat revisi rencana induk 
pengembangan kapasitas untuk 
memasukkan pelatihan menengah dan 
lanjutan pada pemantauan emisi 
pembangkit listrik dan fasilitas proyek 
lainnya.  
Memastikan bahwa UIP dan UPP 
dilengkapi dengan meter bergerak 
untuk memantau emisi pembangkit 
listrik dan fasilitas proyek lainnya.  
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pembangkit listrik batubara, yang menggunakan batubara dengan 
kandungan sulfur lebih tinggi dari 20%, diwajibkan memasang sistem 
pemantauan emisi berkelanjutan untuk memastikan bahwa standar 
kualitas udara tidak terlampaui.  
Jika PLN tidak memiliki laboratorium analitik internal dan peralatan 
pemantauan lingkungan hidup yang bergerak (misalnya, untuk 
mengukur kondisi udara di tempat tertentu (spot emission), emisi 
buangan, dan kebisingan), maka PLN memanfaatkan universitas lokal 
dan laboratorium komersial terakreditasi untuk pengambilan sampel 
dan pengukuran parameter fisik, kimia dan biologi dalam mendukung 
pemantauan lingkungan hidup. 
 
Konsultan dan ahli yang menyiapkan kajian lingkungan hidup 
diharapkan menggunakan laboratorium yang bersertifikat dan 
mengkonfirmasi sertifikasi tersebut di dalam laporan penilaian bahwa 
persyaratan telah terpenuhi. Tinjauan terhadap contoh laporan kajian 
lingkungan hidup PLN menunjukkan bahwa konfirmasi tersebut 
seringkali tidak dicantumkan. 

A.8 Program 
pengembangan 
kapasitas  
 
 

M Walaupun PLN sudah memiliki program pengembangan 
kapasitas internal untuk perlindungan lingkungan hidup, namun 
hanya sejumlah kecil pelatihan yang langsung terkait  
perlindungan lingkungan hidup yang ditawarkan saat ini, 
terutama topik-topik seperti identifikasi dampak dan analisis 
risiko. Tambahan pelatihan perlindungan lingkungan hidup 
secara progresif dimasukkan ke dalam kurikulum. Pelatihan-
pelatihan yang membutuhkan sertifikasi diserahkan kepada 
penyedia pelatihan eksternal. Informasi tambahan mengenai 
rencana pengembangan kapasitas PLN untuk staf perlindungan 
lingkungan hidup dan rencana pelatihan baru masih ditunggu 
dari PLN  
 
PLN memiliki Universitas Korporat mereka sendiri yang merupakan 
elemen penting dari program pengembangan kapasitas perusahaan 
secara keseluruhan. Akademi HSSE di Semarang, memberikan 
berbagai pelatihan terkait lingkungan hidup di samping masalah teknis 
dan administrasi5 Pada tahun 2018, total 1.338 staf mengikuti 

Sebagai bagian dari rencana induk 
pengembangan kapasitas, perlu 
mempercepat pengadaan pelatihan 
untuk memastikan bahwa staf 
perlindungan lingkungan hidup berhasil 
menyelesaikan pelatihan dasar, 
menengah, dan lanjutan dalam 
kompetensi teknik inti, dan 
memperkuat kurikulum dengan 
memasukkan konten tambahan atau 
topik khusus seperti persiapan dan 
peninjauan laporan kajian lingkungan 
hidup, analisis alternatif, konsultasi 
publik yang bermakna dan 
pengungkapan informasi, penanganan 
keluhan, gender, identifikasi dampak 
dan analisis risiko, audit lingkungan 
hidup, penilaian dampak 

 
5 Kurikulum semua Akademi PLN selama 2017 dapat ditemukan, dalam Bahasa Indonesia, di: http://simdiklat.pln-pusdiklat.co.id/tab_es_diklat_tdk_laris.php. 
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pelatihan-pelatihan khusus mengenai subyek-subyek yang berkaitan 
dengan lingkungan hidup: 
- Sistem Pengelolaan Lingkungan Hidup ISO 14001 
- Pengelolaan Lingkungan Hidup Perusahaan, Tanggung Jawab 

Sosial, dan Program Kemitraan dan Pengembangan Masyarakat 
- PROPER Emas dan Hijau 
- Kinerja HSSE di tingkat matang dan nilai kepatuhan  
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dasar dan 

lanjutan) 
- Tingkat Kapasitas Perlindungan untuk Pinjaman Berbasi Hasil  
- Selain (Beyond) Kinerja Kepatuhan Lingkungan Hidup  
- Audit Lingkungan Hidup Dasar 
 
Walaupun hanya beberapa pelatihan khusus yang ditawarkan secara 
langsung relevan dengan perlindungan lingkungan hidup, PLN telah 
mengindikasikan bahwa Corporate University PLN berencana untuk 
menawarkan program pelatihan yang lebih luas, termasuk topik 
khusus secara lebih progresif.  
 
Divisi PLN HSSE mengandalkan penyedia pelatihan eksternal untuk 
mengembangkan dan menyelenggrakan berbagai macam pelatihan, 
terutama pelatihan yang membutuhkan sertifikasi. PLN telah menjalin 
kerjasama dengan beberapa universitas terkemuka untuk 
memberikan pelatihan mengenai AMDAL dan topik lingkungan hidup 
lainnya, di antaranya adalah dengan Institut Pertanian Bogor, 
Universitas Gajah Mada, dan Universitas Indonesia. Contoh mata 
kuliah khusus yang ditawarkan oleh Universitas Indonesia adalah 
mengenai: zat berbahaya dan pengelolaan limbah berbahaya, 
pengelolaan  konflik lingkungan hidup, dan pemantauan UKl-UPL dan 
RKL-RPL, serta pelaksanaan dan evaluasi proyek.  
 
Dengan dukungan ADB, dan mitra pendana lainnya, Bank Dunia, 
berencana untuk membentuk suatu jejaring pusat pembelajaran 
upaya perlindungan untuk Indonesia. Universitas Korporat PLN akan 
dimasukkan dalam jejaring ini. 

keanekaragaman hayati, pengendalian 
dan penanganan pencemaran limbah 
berbahaya, keselamatan dan 
kesehatan pekerja dan masyarakat, 
pelaksanaan pemantauan lingkungan 
hidup pada pelaksanaan proyek, dan 
standar internasional pada 
pencegahan polusi.  

A.9 Pengawasan 
dan tanggung 

L Dari hasil tinjauan terhadap praktik-praktik pengawasan dan 
pemantauan DivisiHSSE, dapat disimpulkan bahwa kapasitas UIP 
dan UPP masih terbatas dalam hal memantau pelaksanaan 

Memperkuat kapasitas staf lingkungan 
hidup PLN untuk meninjau laporan 
pemantauan pelaksanaan. 
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jawab 
pemantauan  

proyek, termasuk kunjungan lokasi. Kekurangan unit kerja ini 
diperparah oleh kualitas UKL-UPL dan RKL-RPL, yang bervariasi 
termasuk langkah-langkah mitigasi dan persyaratan pemantauan 
yang sering kali tidak jelas. Laporan pemantauan tengah-tahunan  
ternyata tidak berkualitas dan seringkali tidak diserahkan kepada 
KLHK tepat waktu. Divisi HSSE juga mengakui kurang ada sistem 
untuk melakukan tindakan korektif dan mengatasi masalah 
ketidakpatuhan. 
 
Pengawasan lingkungan hidup seperti yang ditentukan dalam UPL 
dan RPL dimulai begitu konstruksi proyek dimulai. UIP bertanggung 
jawab untuk melakukan pemantauan selama fase konstruksi proyek  
dan untuk menyiapkan laporan pemantauan tengah-tahunan. Staf 
lingkungan hidup UPP mendukung  pemantauan dan pelaporan 
proyek, termasuk memastikan bahwa kontraktor mematuhi ketentuan 
yang ditetapkan dalam UKL-UPL, RKL-RPL, dan kontrak. UPP juga 
bertanggung jawab untuk pemantauan dan pelaporan selama fase 
operasional proyek. Persyaratan terkait upaya perlindungan 
lingkungan hidup ditetapkan saat proses tender, dan kewajiban yang 
terkait dengan upaya perlindungan lingkungan hidup dimasukkan 
dalam semua perjanjian dengan kontraktor  
 
Pemantauan terhadap pelaksanaan RPL dan UPL mencakup 
pemantauan atas parameter pemeriksaan yang telah ditentukan, nilai 
ambang batas atau standar kualitas tertentu, dan setiap masalah 
penting yang diamati. Pengambilan sampel dan pengukuran harus 
dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dikalibrasi untuk 
memastikan validitas pengukuran. Laporan pemantauan 
mendokumentasikan trend, parameter yang pentingtin, dan tingkat 
kepatuhan. Apabila hasil pemantauan menunjukkan ketidakpatuhan, 
dalam laporan pemantauan harus menetapkan tindakan korektif yang 
akan dilaksanakan kontraktor di bawah pengawasan staf lingkungan 
hidup UIP dan UPP. 
 
Kinerja keseluruhan PLN yang terkait dengan proyek pengawasan 
lingkungan hidup, yang melibatkan pemantauan pelaksanaan  dan 
penyusunan laporan semi-tahunan dinilai memuaskan sebagian. Ada 
indikasi pengajuan laporan tengah tahunan yang kadang-kadang 
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tertunda cukup lama  dan kualitas laporan yang disampaikan tidak 
merata. 
 
UIP harus meninjau semua laporan pemantauan sebelum 
mengirimkannya ke kantor KLHK untuk memastikan kepatuhan 
terhadap undang-undang, peraturan, dan persyaratan kajian penilaian 
lingkungan hidup. 
 
Tidak ada peraturan yang mewajibkan PLN untuk mengungkapkan 
laporan pemantauan kepada publik. Pengungkapan kepada publik 
mengenai peringkat kinerja lingkungan hidup operasional perusahaan 
dilakukan melalui Program Indonesia untuk Pengendalian Polusi, 
Evaluasi, dan Peringkat  (PROPER), yang merupakan inistiatif 
pelaporan lingkungan hidup publik di tingkat nasional. PLN telah 
membentuk tim penilai PROPER, yang bertanggung jawab untuk 
memastikan kepatuhan pada standar kualitas lingkungan hidup 
nasional. Tugas-tugas tim adalah melakukan pra-kajian terhadap 
konsistensi kepatuhan PROPER, mengevaluasi hasil kajian, membuat 
rekomendasi berdasarkan hasil kajian, dan memantau tindakan 
korektif yang dilakukan oleh unit pembangkit listrik. 
 

B. Proses dan Prosedur   
B.1 Kepatuhan pada 

peraturan dan 
prosedur 
nasional dan 
PLN 

M Dari hasil tinjauan terhadap sampel laporan kajian lingkungan 
hidup, terlihat bahwa proyek PLN secara umum sudah memenuhi 
ketentuan peraturan dan prosedur perusahaan. Namun penting 
untuk dicatat bahwa peringkat moderat ini bukan merupakan 
hasil tinjauan yang komprehensif dari seluruh proyek PLN dan 
oleh karena itu tidak ada contoh ketidakpatuhan yang bisa dikaji 
karena jumlah sampel proyek yang ditinjau lebih sedikit.  
 
Tinjauan terhadap sampel laporan kajian lingkungan hidup PLN 
mengindikasikan bahwa proyek secara umum mematuhi peraturan 
nasional dan prosedur perusahaan. Kajian yang dilakukan pada 
proyek-proyek PLN mengacu pada peraturan yang relevan, dan 
persyaratan khusus yang berlaku untuk berbagai jenis kajian proyek 
(yaitu, AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, serta UKL-UPL). 
Untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan peraturan dan 
prosedur, DIVHSSE menetapkan bahwa semua laporan kajian dapat 

Tidak ada rekomendasi 
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ditinjau di tingkat UIP atau ditinjau oleh sub-divisi Lingkungan HSSE, 
tergantung apakah proyek tersebut merupakan proyek PLN atau 
proyek yang didanai oleh asing. Laporan kajian yang dianggap oleh 
UIP dan sub-Divisi Lingkungan Hidup DIVHSSE memuaskan, 
kemudian diserahkan kepada KLHK untuk ditinjau dan mendapat 
persetujuan. 
 

B.2 Target-target 
untuk menilai 
kinerja 
lingkungan 
hidup PLN 

L Meskipun DIVHSSE telah menyiapkan peta jalan (road map) 
untuk periode 2018-2021 yang menetapkan perbaikan kinerja 
secara progresif, namun patut dipertanyakan apakah target 
tersebut cukup menantang untuk bisa dicapai. Target tahun 2018 
yang relative rendah sebesar 50% untuk penyelesaian laporan 
AMDAL  sudah melebihi target kualitas tingkat Indonesia, tetapi 
hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kualitas keseluruhan 
kajian proyek-proyek PLN. Di satu sisi, mengingat bahwa tidak 
ada target yang sebanding untuk membandingkan target UKL-
UPL maka penilaian/pemantauan terhadap kinerja jenis proyek 
yang mewajibkan UKL-UPL tidak dapat dilakukan padahal jenis 
proyek inilah yang paling banyak dikerjakan oleh PLN.  
 
Divisi HSSE sub-divisi Lingkungan memiliki delapan kategori target 
untuk kinerja perusahaan di tahun 2018, enam di antaranya terkait 
dengan upaya perlindungan lingkungan hidup. Target yang paling 
terkait secara langsung adalah target untuk meningkatkan persentase 
proyek yang memenuhi ketentuan mutu Indonesia untuk AMDAL, 
meningkatkan kinerja PLN yang diukur dengan sistem penilaian 
PROPER, memperluas pemantauan proyek, merevisi Direktori 
Kompetensi, dan pemberian pelatihan. 
  
DIVHSSE telah menyiapkan peta jalan untuk periode 2018 hingga 
2021 yang menetapkan target yang semakin tinggi untuk setiap 
tahunnya dan menjelaskan rencana upaya untuk mencapai target 
tersebut. Sebagai contoh, dari tingkat sertifikasi 50% PROPER pada 
tahun 2018, peta jalan ini memiliki target 70% pada tahun 2019, dan 
100% pada tahun 2020. Demikian pula, DIVHSSE mengakui bahwa 
meskipun laporan kajian lingkungan hidup sebagian besar memenuhi 
persyaratan tingkat Indonesia, namun PLN perlu meningkatkan 
kualitas secara keseluruhan. DIVHSSE telah menetapkan target 

DIVHSSE perlu menguraikan dan 
mendokumentasikan kriteria evaluasi 
kinerja, misalnya i menentukan kualitas 
laporan kajian yang ingin dicapai, 
rencana aksi terperinci untuk 
memenuhi target yang semakin ketat, 
dan mendokumentasikan apakah 
target benar-benar tercapai dan 
implikasi dari laporan kajian kualitas 
yang dapat diterima terkait persiapan 
dan persetujuan proyek. 
DIVHSSE harus menetapkan target 
kualitas yang sebanding untuk 
dokumen UKL-UPL. 
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bahwa 50% laporan AMDAL akan melebihi standar kualitas pada 
tahun 2018, dan meningkat menjadi 75% pada tahun 2019. 

B.3 Koordinasi 
dengan badan-
badan lain  

M PLN memiliki prosedur yang jelas untuk konsultasi dan 
koordinasi dengan instansi lainnya. Tinjauan terhadap sampel 
AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, serta UKL-UPL 
menunjukkan bahwa untuk memperoleh izin lingkungan hidup 
perlu melibatkan KLHK, kantor provinsi dan kabupaten, serta 
instansi pemerintah lainnya. Koordinasi juga diperlukan untuk 
memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Meskipun 
harus ada konsultasi selama persiapan proyek, namun ada 
indikasi bahwa proses dan ketepatan waktu penyelenggaraan 
konsultasi perlu diperbaiki. Penting untuk di catat bahwa 
peringkat moderat untuk komponen ini tidak didasarkan pada 
tinjauan yang komprehensif dari seluruh proyek PLN dan oleh 
karena itu tidak ada contoh ketidakpatuhan  yang bisa dikaji 
karena jumlah sampel proyek yang ditinjau lebih sedikit.  
 
PLN memiliki prosedur yang jelas terkait konsultasi dan koordinasi 
dalam memperoleh izin dan mendapatkan persetujuan perencanaan 
tata ruang, serta syarat perizinan lainnya.  
Persiapan AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, serta  UKL-UPL 
melibatkan baik KLHK, dan kantor provinsi dan kabupaten, dan 
lembaga pemerintah lainnya. Misalnya, kesesuaian proyek dengan 
perencanaan tata ruang ditentukan pada tahap awal penyaringan 
dengan koordinasi dengan lembaga nasional dan sub-nasional yang 
bertanggung jawab untuk perencanaan tata ruang. Koordinasi 
semacam itu melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 
Pekerjaan Umum dan Perencanaan Tata Ruang, Permukiman dan 
Perumahan, Badan Koordinasi Lokal untuk Rencana Tata Ruang atau 
Badan Koordinasi Nasional untuk Rencana Tata Ruang untuk 
memastikan lokasi proyek yang diusulkan sesuai dengan rencana tata 
ruang. Tergantung pada hal-hal khusus dari setiap proyek PLN, izin 
tambahan juga dapat diperlukan dari lembaga lain, termasuk izin: 
− Pengambilan air tanah (Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral atau kantor regionalnya) 
− Penyimpanan, transportasi dan penggunaan limbah berbahaya 

(KLHK atau kantor regionalnya) 
− Pemanfaatan hutan (kantor KLHK) 

Tidak ada rekomendasi 
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Konsultasi juga dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga dan 
badan-badan seperti Direktorat Jenderal Transportasi Laut. 
 
DIVHSSE bertanggung jawab untuk mendapatkan semua izin dan 
mengelola semua konsultasi yang diperlukan. Mengingat banyaknya 
proyek yang berjalan setiap saat, PLN bergantung pada sistim 
pengelolaan terpadu untuk memastikan manajemen dan pengawasan 
dokumen yang rapih.  
 
Tinjauan terhadap sampel AMDAL PLN, adendum ANDAL dan RKL-
RPL, serta UKL-UPL, menunjukkan bahwa meskipun secara umum  
proyek PLN telah sesuai dengan perencanaan tata ruang, dan  
ketentuan perizinan dan konsultasi lainnya, namun beberapa proyek 
tidak mengikuti proses normal dan mengalami kendala waktu terkait 
persetujuan dan perizinan. 

B.4 Penggabungan 
pengendalian 
polusi dan 
penanganan 
limbah 
berbahaya ke 
dalam prosedur 
manajemen 
lingkungan 
hidup 

M Meskipun pengendalian polusi dan upaya mitigasi, dan 
ketentuan pemantauan, secara reguler sudah termasuk dalam 
UKL-UPL dan RKL-RPL, tetapi dokumen lingkungan tersebut 
tidak dapat menggambarkan semua dampak potensial dan/atau 
secara rinci. Perlu dicatat bahwa tidak ada persyaratan peraturan 
untuk UKL-UPL memasukkan langkah-langkah mitigasi dalam 
rangka menghindari polusi.  Tinjauan terhadap sampel laporan 
kajian lingkungan hidup PLN menunjukkan bahwa secara umum 
proyek-proyek PLN mematuhi ketentuan peraturan yang 
berkaitan dengan peralatan pengendalian emisi dan langkah-
langkah pengendalian polusi lainnya, tetapi seringkali 
kekurangan peralatan pemantauan yang mobile yang diperlukan 
untuk melakukan pemantauan secara langsung di tempat. 
Terdapat peraturan nasional untuk pengelolaan limbah 
berbahaya dan beracun, dan PLN memiliki prosedur operasional 
standar yang sesuai untuk pengelolaan limbah berbahaya. 
Namun, dikarenakan kurangnya fasilitas pembuangan khusus 
yang memadai di Indonesia, proyek-proyek PLN umumnya harus 
menyimpan bahan-bahan berbahaya untuk waktu yang lama 
dalam kondisi yang tidak memadai dan tidak terkendali. 
Berdasarkan laporan verifikasi proyek Pinjaman Berbasis Hasil 
(RBL) terlihat bahwa penanganan penyimpanan limbah 
berbahaya hanya mengalami kemajuan sedikit untuk proyek-

Tidak ada rekomendasi 
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proyek yang didanai oleh ADB, sedangkan penanganan limbah 
berbahaya pada proyek-proyek yang didanai oleh PLN kinerjanya 
jauh lebih buruk 
 
Pengendalian polusi dan langkah-langkah mitigasi ditetapkan di 
dalam UKL-UPL dan RKL-RPL yang disiapkan untuk proyek-proyek 
PLN. Sebagai bagian dari komitmen pencegahan polusi mereka, PLN 
fokus untuk menghindari atau mengurangi polusi melalui adopsi 
teknologi bersih termasuk penggunaan pembakar oksida nitrogen 
rendah untuk mengontrol dan mengurangi emisi nitrogen oksida 
selama operasi, presipator elektrostatik mengandung abu terbang (fly 
ash), dan sistem enclosure untuk pengendalian kebisingan. Proyek-
proyek PLN melakukan pemantauan emisi dan pelaporan triwulanan 
atas beban emisi, melalui sistem pemantauan emisi. Pemantauan dan 
pelaporan serupa juga dilakukan untuk emisi dari sumber yang 
bergerak, dan untuk pembuangan air limbah.Terlepas dari jaminan 
PLN dan KLHK bahwa pembangkit listrik beroperasi dengan bersih, 
tidak jarang terdapat klaim dari penduduk lokal mengenai kualitas 
udara yang terdegradasi.6  
 
PLN telah menyiapkan prosedur operasi standar untuk mengelola 
limbah, termasuk limbah berbahaya (misalnya, sulphur hexafluoride 
dan polychlorinated biphenyls). Prosedur ini mencakup identifikasi, 
pengumpulan, pengendalian (containment) dan penyimpanan, serta 
pengangkutan limbah berbahaya dan tidak berbahaya. Selain 
pengelolaan limbah, PLN menggunakan teknologi non-polusi, 
termasuk penghentian  penggunaan polychlorinated biphenyl untuk 
instalasi baru sejak 1998. Kajian lingkungan hidup yang dilakukan 
untuk proyek-proyek PLN yang melibatkan limbah berbahaya 
kebanyakan menjelaskan bagaimana proses perolehan izin untuk 
pengumpulan dan pengangkutan limbah berbahaya, dan administrasi 
laporan pengendalian limbah berbahaya. Karena minimnya fasilitas 
pembuangan limbah berbahaya di Indonesia, proyek-proyek PLN di 
Indonesia harus bertanding dengan penyimpanan jangka Panjang dan 
masalah tumpahan dan kebocoran yang berkelanjutan.  

 
6 Surga berpolusi: Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara Celukan Bawang di Bali Utara. April 2018. Greenpeace 
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B.5 Keahlian untuk 
melakukan 
penilaian 
lingkungan 
hidup 

L Tinjauan atas jumlah dan kompetensi staf  DIVHSSE 
menunjukkan bahwa UIP dan UPP kemungkinan besar 
kekurangan staf dan/atau tenaga ahli yang memadai dan 
berpengelaman dalam mempersiapkan AMDAL, addendum 
ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-UPL untuk proyek-proyek yang 
didanai oleh PLN, dengan persiapan laporan kajian lingkungan 
hidup yang hampir seluruhnya dialihdayakan (outsourcing 
menggunakan konsultan eksternal. Terdapat indikasi bahwa 
pengawasan UIP terhadap konsultan eksternal yang menyiapkan 
AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-UPL, serta 
kemampuan untuk peninjauan dokumen lingkungan hidup 
secara kritis masih lemah. Kualitas konsultan eksternal yang 
beragam merupakan kendala yang diakui, terutama di lokasi 
yang terpencil. Sistem evaluasi konsultan masih kurang kuat, 
sehingga belum dapat diambil kesimpulan yang tegas terkait 
kualitas kajian yang sedang disiapkan, meskipun hasil tinjauan 
terhadap sampel laporan kajian lingkungan hidup PLN 
menunjukkan kualitas dokumen yang sangat beragam. Dari 
tinjauan tersebut terlihat bahwa kajian yang disiapkan oleh para 
tenaga ahli universitas relatif memiliki kualitas yang lebih baik 
dibandingkan dengan yang disiapkan oleh para konsultan 
individu. Persyaratan keahlian untuk para tenaga ahli dan 
konsultan sangat minim (misalnya, latar belakang pendidikan 
sarjana bidang lingkungan hidup dan pengalaman 3-5 tahun).  
 
Di Indonesia, pemrakarsa (proponent) atau pemilik proyek 
bertanggung jawab untuk menyiapkan AMDAL, UKL-UPL atau 
addendum ANDAL. Kajian ini dapat disiapkan langsung oleh 
pemrakarsa proyek atau oleh konsultan bersertifikat dari sektor 
swasta dan pakar dari universitas. Karena kapasitas stafnya yang 
terbatas pada saat ini, biasanya PLN menyewa konsultan. Sub-divisi 
Lingkungan Hidup DIVHSSE dan UIP, serta UPP saat ini memiliki 
kemampuan yang masih lemah untuk mempersiapkan Kajian 
lingkungan hidup, sebagaimana dibuktikan dengan tingginya 
ketergantungan pada konsultan eksternal dalam menyiapkan AMDAL, 
addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-UPL untuk proyek-proyek 
yang didanai oleh PLN dan didanai oleh asing. Sub-divisi Lingkungan 
Hidup DIVHSSE mempersiapkan kerangka acuan AMDAL untuk 

Lihat rekomendasi A.5 mengenai 
pembentukan sistem pengelolaan 
konsultan. 
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kajian proyek yang didanai asing, sementara UIP menyiapkan 
kerangka acuan AMDAL untuk proyek-proyek yang didanai PLN 
sendiri dan semua proyek dengan persyaratan UKL-UPL. Divisi 
Pengadaan PLN menangani proses prekrutan konsultan/tenaga ahli. 
PLN memiliki rencana untuk lebih banyak menyiapkan UKL-UPL 
sendiri oleh staf internal dan kadang kala juga melakukan AMDAL 
atau addendum ANDAL dan RKL-RPL secara internal. Hal ini 
merupakan upaya PLN untuk meningkatkan kapasitas dan mengatasi 
kesenjangan kapasitas, terutama di tingkat UIP dan UPP.  
 
Ketergantungan yang berlebihan pada konsultan eksternal memiliki 
implikasi pada kualitas AMDAL, addendum ANDAL  dan RKL-RPL, 
dan UKL-UPL yang sedang disiapkan. Kemampuan  dan kompetensi 
konsultan eksternal berbeda-beda, terutama di daerah terpencil di 
mana ketersediaan konsultan yang memenuhi syarat relatif lebih 
sedikit. Pada Desember 2014, ada 936 konsultan individual AMDAL 
yang bersertifikat di Indonesia, di mana 40 % nya berada di Jakarta 
dan Jawa Barat.  

B.6 Penilaian resiko L Tinjauan terhadap sampel laporan kajian lingkungan hidup PLN 
menunjukkan bahwa proses identifikasi dampak dan metodologi 
analisis risiko cenderung lemah. Kajian yang disiapkan oleh para 
ahli universitas biasanya menerapkan metodologi yang lebih 
komprehensif tetapi cenderung lebih fokus pada dampak 
terhadap manusia daripada kerusakan lingkungan hidup. Secara 
umum jelas bahwa beberapa dampak lingkungan hidup 
diabaikan, dan penjabaran mengenai risiko kurang ditekankan 
dalam laporan kajian. Kemampuan UIP untuk meninjau bagian 
lingkungan hidup di dalam laporan kajian tersebut masih 
terbatas sehingga mempengaruhi penerimaan laporan yang 
menyajikan hasil identifikasi dampak dan analisis risiko yang 
lemah.  
 
Kebijakan dan strategi manajemen risiko korporat PLN mencakup 
komitmen perusahaan untuk menerapkan instrumen perlindungan 
secara konsisten agar memastikan bahwa dampak dan risiko proyek 
dikelola dengan baik. Identifikasi dampak dan analisis risiko sebagai 
bagian dari AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan persiapan 
UKL-UPL dinilai memuaskan sebagian. Meskipun demikian, terdapat 

DIVHSSE Memasukkan aksi 
pengembangan kapasitas pada bidang 
ini ke dalam rencana induk 
Pengembangan Kapasitas. Lihat 
rekomendasi A.8,  mengenai 
pembaruan dan penyampaian rencana 
aksi pengembangan kapasitas, 
termasuk penyampaian pelathihan 
menengah dan lanjutan tentang 
identifikasi dampak dan analisis risiko. 
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bukti bahwa proses identifikasi dampak dan risiko masih lemah, 
karena terlihat ada beberapa risiko yang diabaikan saat melakukan 
kajian lingkungan hidup.    
 

B.7 Hirarki mitigasi M Regulasi nasional menetapkan bahwa dampak negatif harus 
dihindari, diminimalkan, dikurangi, dan dipulihkan. Hirarki ini 
pada umumnya diterapkan pada proyek-proyek PLN, walaupun 
istilah pemulihan (restorasi) menjadi istilah yang lebih tepat 
digunakan dan bukan istilah mengimbangi (offset). Hasil tinjauan 
dari sampel laporan kajian lingkungan hidup PLN menunjukkan 
bahwa fasiitas proyek sering diubah untuk meminimalkan 
dampak, terutama bagi masyarakat lokal. Namun jelas bahwa 
penghindaran dampak tidak dilakukan secara seragam 
sebagaimana dibuktikan dengan kegiatan proyek PLN yang 
terletak berbatasan langsung atau di dalam kawasan 
keanekaragaman hayati yang kritis dan terlindungi. Terdapat 
indikasi bahwa staf perlindungan lingkungan hidup PLN masih 
lemah dalam melakukan kajian dampak terhadap habitat, seperti 
kurang pemahaman mengenai langkah-langkah mitigasi dan 
restorasi/ upaya pengimbangan yang tepat. 
 
Tinjauan sampel laporan kajian lingkungan hidup PLN menunjukkan 
bahwa hirarki mitigasi umumnya diterapkan. Pada tahap studi 
kelayakan proyek, penentuan lokasi pembangkit listrik direncanakan 
untuk  sedapat mungkin menghindari daerah sensitif. Demikian pula, 
pada tahap penapisan (screening) kajian, perlu diidentifikasi aksi apa 
untuk menghindari, meminimalkan atau mengurangi dampak, 
terutama di daerah yang sensitif terhadap lingkungan hidup, Jika  
dimungkinkan.  PLN sering menggeser rute jalur transmisi untuk 
menghindari pemukiman kembali dan dampak terhadap pariwisata, 
cagar alam, warisan budaya, dan bangunan bersejarah. 
 
Kurangnya pemahaman tentang besarnya dan potensi keparahan 
dampak di daerah yang sensitif secara ekologi dapat mengakibatkan 
kurang efektifnya mengidentifikasi upaya penghindaran dan mitigasi 
dampak, terutama berkaitan dengan upaya restorasi/penyeimbangan 
keanekaragaman hayati.   

Memperbarui rencana induk 
pengembangan kapasitas untuk 
memperkenalkan langkah-langkah 
pengembangan kapasitas pada 
aplikasi hirarki mitigasi dalam 
persiapan AMDAL, addendum ANDAL 
dan RKL-RPL dan UKL-UPL, serta 
pelaksanaan proyek.  
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B.8 Melakukan 
konsultasi publik 
yang bermakna 

L Kesenjangan kesetaraan yang diidentifikasi dan berkaitan 
dengan kurangnya pengungkapan informasi yang seragam dan 
persyaratan konsultasi publik di semua jenis proyek, pada 
praktiknya mengurangi makna dan kegunaan konsultasi public 
bagi suatu proyek. Sifat dari proses konsultasi adalah tidak 
semua pihak terdampak dapat berpartisipasi dan mendapatkan 
pemahaman mengenai dampak potensial proyek. Tinjauan 
sampel laporan kajian lingkungan hidup PLN 
mengidentifikasikan bahwa persyaratan konsultasi publik secara 
umum terpenuhi, tetapi pengungkapan informasi tersebut tidak 
memadai. Laporan kajian tidak secara konsisten meringkas 
penyebarluasan informasi dan konsultasi publik yang dilakukan 
untuk suatu proyek dan tidak menjelaskan bagaimana 
penyelesaian masalah yang sedang atau pernah ditangani.  
 
Penyebaran informasi dan prosedur pengungkapan kepada publik 
oleh PLN sebagian dinilai cukup memuaskan, berdasarkan efektivitas, 
kelengkapan, dan inklusivitas mereka. Pada tahap pengumuman awal 
dan konsultasi publik dari proses AMDAL, PLN membuat 
pengumuman publik melalui surat kabar lokal, siaran radio dan 
televisi, dan dengan posting di kantor-kantor pemerintah, 
mengundang publik untuk menanggapi dan mengirimkan saran, 
pendapat, tanggapan, atau keberatan terhadap suatu proyek. Jangka 
waktu tertentu yang biasanya diberikan untuk pengungkapan kepada 
publik terlalu singkat bagi semua warga terdampak dan pemangku 
kepentingan yang tinggal jauh dari lokasi konsultasi publik untuk 
menyampaikan masalah mereka. Biasanya, hanya informasi terbatas 
yang tersedia mengenai potensi dampak yang merugikan bagi 
lingkungan hidup akibat proyek yang direncanakan, sedangkan 
rincian proyek yang lebih detail hanya diberikan secara lisan pada 
waktu konsultasi. Kurangnya informasi yang berkaitan dengan 
dampak potensi dari proyek akan melemahkan proses konsultasi. 
 
Meskipun pengungkapan informasi dan persyaratan konsultasi publik 
sangat terbatas untuk addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-
UPL, PLN melakukan upaya untuk menginformasikan dan melibatkan 
orang-orang yang berpotensi terkena dampak dan pemangku 
kepentingan yang terkait. Namun, tidak jelas apakah diseminasi 

Lihat rekomendasi A.8 untuk 
memperbarui rencana induk 
pengembangan kapasitas untuk 
memasukkan pelatihan mengenai 
konsultasi publik yang bermakna. 
Pelatihan ini ini harus dipasangkan 
dengan pelatihan mengenai 
pengungkapan informasi. 
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informasi dan upaya konsultasi publik tersebut efektif, sebagaimana 
terbukti dengan terbatasnya masukan yang diterima, terutama di 
daerah pedesaan di mana orang kurang akrab dengan komunikasi 
tertulis. Partisipasi perempuan dan kelompok yang paling rentan 
dalam konsultasi menjadi terbatas, dengan hanya sedikit perempuan 
yang menghadiri konsultasi kecuali mereka adalah kepala rumah 
tangga, sedangkan kelompok rentan lainnya mungkin tidak cukup 
terwakili dalam konsultasi proyek. 
 
Warga yang berpotensi terkena dampak, tokoh masyarakat, 
organisasi kesejahteraan keluarga, dan organisasi nonpemerintah 
lokal biasanya berpartisipasi dalam konsultasi publik sebagai bagian 
dari penilaian AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-
UPL. Konsultasi semacam itu didukung dengan kuesioner yang 
memungkinkan orang menanggapi secara lisan dan tertulis selama 
konsultasi. Konsultasi umumnya didokumentasikan dengan baik 
dengan saran, pendapat, dan tanggapan yang dicatat, dan kemudian 
diperiksa dan diverifikasi oleh PLN. Bergantung pada signifikansi dan 
validitas masalah yang diangkat, partisipasi publik dapat berakibat 
dilakukannya revisi terhadap laporan kajian lingkungan hidup. 
Meskipun laporan menjelaskan proses konsultasi publik, tetapi 
seringkali tidak meringkas bagaimana proyek menanggapi masukan 
yang diberikan, termasuk perubahan pada desain proyek, lokasi dan 
operasi proyek.  

B.9 Mekanisme 
penanganan 
keluhan 

S Prosedur penanganan keluhan PLN menetapkan proses yang 
jelas dalam menerima keluhan, mengambil tindakan korektif, dan 
melaporkan penyelesaian pengaduan. PLN menanggapi keluhan 
melalui proses penyelesaian keluhan yang ada yang berlaku 
selama tahap konstruksi dan operasional proyek. Dalam kajian 
akseptabilitas ini, sulit untuk melakukan verifikasi apakah proses 
GRM PLN dalam menangani pengaduan dari warga terdampak 
dan organisasi non-pemerintah bidang lingkungan telah 
memadai atau tidak.  
 
Tinjauan sampel laporan kajian lingkungan hidup PLN dan diskusi 
dengan PLN mengenai prosedur mereka menunjukkan bahwa proses 
penerimaan dan penyelesaian keluhan perusahaan cukup 
memuaskan. PLN menanggapi keluhan yang diterima melalui proses 

Lihat rekomendasi A.8 terkait 
memperbarui pengembangan kapasitas 
untuk memasukkan pelatihan mengenai 
penanganan keluhan. 
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penyelesaian pengaduan yang ada. Keluhan yang timbul selama fase 
konstruksi proyek dan diterima langsung oleh PLN ditangani oleh 
Departemen Hubungan Masyarakat/Komunikasi UIP yang 
memverifikasi dan meneruskan pengaduan ke unit yang bertanggung 
jawab dengan wewenang untuk menanggapi. PLN juga memberi tahu 
KLHK tentang setiap keluhan yang diterima untuk tindak lanjutnya. 
Keluhan yang diajukan melalui proses masyarakat adat diteruskan 
oleh pemimpin desa dan/atau pemimpin adat ke kantor PLN 
setempat. Keluhan yang diterima oleh kantor KLHK diverifikasi dan 
kemudian diteruskan ke PLN untuk penyelesaiannya. Ketika suatu 
kantor PLN menerima pemberitahuan atau peringatan dari KLHK atau 
salah satu kantor wilayah KLHK, maka kantor dinas PLN yang 
bersangkutan seharusnya segera bertindak. Mekanisme penanganan 
keluhan KLHK memiliki prosedur yang mengharuskan pihak 
berwenang setempat untuk mendokumentasikan bahwa pengaduan 
diidentifikasi, dicatat, dikelola, dan diselesaikan. PLN juga memiliki 
sistem manajemen pengaduan yang dapat diakses melalui call center 
123, online dengan menggunakan aplikasi pengaduan yang 
terintegrasi, dan di kantor layanan pelanggan lokal. Sistem ini 
memungkinkan orang-orang yang terkena dampak dapat melaporkan 
setiap insiden atau keluhan tentang operasi PLN. 
 
Dokumentasi mengenai mekanisme penanganan keluhan PLN 
tampaknya masih sedikit (yaitu: terbatas pada pemeliharaan catatan 
pengaduan yang menunjukkan tanggal penerimaan keluhan, dan 
bukti bagaimana mereka ditangani), sehingga sulit untuk melacak 
kinerja PLN pada sub-komponen ini. 

B.10 Kawasan 
lindung dan 
pelestarian 
keaneka-
ragaman hayati 
 

L Tinjauan sampel laporan kajian lingkungan hidup menunjukkan 
bahwa PLN mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku. 
Namun kualitas kajian yang disiapkan dan kapasitas PLN 
menjadi perhatian dalam hal penapisan, dan identifikasi dampak, 
serta analisis risiko. Beberapa contoh ditemukan dalam laporan 
verifikasi RBL ADB di mana pekerjaan konstruksi gardu induk 
dan jalur transmisi berlangsung tepat berbatasan atau dalam 
wilayah keanekaragaman hayati utama dan/atau kawasan yang 
dilindungi dan hanya terdapat sedikit bukti bahwa PLN 
melakukan tindakan mitigasi dan upaya pemulihan yang berhasil 
dilaksanakan. Selain itu, tidak ada tindak lanjut pemantauan atas 

Lihat rekomendasi A.8 terkait 
memperbarui rencana induk 
pengembangan kapasitas untuk 
memasukkan pelatihan mengenai 
kajian dampak keanekanragaman 
hayati. Pelatihan tersebut harus 
mencakup penapisan dan kajian 
dampak keanekaragaman hayati 
terhadap habitat terestrial dan akuatik, 
termasuk hutan yang tidak dilindungi 
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perubahan apapun yang terkait keberadaan dan populasi suatu 
spesies. 
 
Prosedur PLN yang berlaku untuk kawasan lindung dan konservasi 
keanekaragaman hayati dinilai memuaskan sebagian. Sampel laporan 
kajian lingkungan hidup PLN menunjukkan bahwa walaupun PLN 
pada dasarnya mematuhi semua persyaratan prosedural, namun ada 
kelemahan PLN di antaranya dalam hal penapisan, dan identifikasi 
dampak, serta analisis risiko.  
  
Pencegahan atau penghindaran dampak proyek pada area yang 
sensitif secara ekologis diantisipasi pada tahap penapisan (screening) 
proses kajian lingkungan hidup, yaitu ketika KLHK dan kantor regional 
mereka mengevaluasi kepatuhan lokasi proyek dengan rencana tata 
ruang yang sesuai. Lokasi proyek juga harus sesuai dengan peta 
indikatif izin pembangunan baru moratorium. Tidak ada bisnis dan / 
atau aktivitas yang diizinkan di daerah moratorium dan hutan, kecuali 
untuk kasus-kasus khusus, dan dengan persyaratan yang sangat 
ketat.  
 
Laporan AMDAL, UKL-UPL, dan addendum ANDAL yang disiapkan 
untuk proyek-proyek yang didanai oleh asing dan didanai oleh PLN 
yang berpotensi menimbulkan dampak pada keaneka-ragaman 
hayati, umumnya mencakup informasi dasar yang cukup rinci untuk 
menilai dampak terhadap habitat terestrial dan akuatik. Informasi 
dasar yang terbatas disyaratkan untuk addendum ANDAL dan RKL-
RPL, DAN UKL-UPL tetapi ini memiliki konsekuensi bahwa ada 
dampak potensial yang mungkin tidak dapat dipahami dengan baik. 
Identifikasi dampak dan analisis risiko biasanya tidak cukup ketat, dan 
akibatnya mengabaikan atau salah dalam menyusun ciri-ciri dampak 
potensial pada habitat alam dan habitat kritis.  
 
Sejumlah contoh ditemukan dalam laporan verifikasi ADB RBL, di 
mana pekerjaan konstruksi gardu dan jalur transmisi berbatasan 
langsung dengan atau dalam wilayah yang dilindungi dan/atau 
keanekaragaman hayati utama dan/atau yang dilindungi. Hanya 
terdapat sedikit bukti bahwa PLN melakukan tindakan mitigasi dan 
upaya pemulihan yang berhasil dilaksanakan. Selain itu, tidak ada 

dan dilindungi, bakau, lamun dan 
terumbu karang. 
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tindak lanjut pemantauan atas perubahan apapun yang terkait 
keberadaan dan populasi suatu spesies.  

B.11 Penapisan 
(Screening) 

M Proyek PLN secara rutin ditapis untuk menentukan tipe kajian 
lingkungan hidup yang dibutuhkan. Pertimbangan penapisan 
juga terkait pada rencana tata ruang, ketentuan perizinan, 
moratorium pembangunan, dan kawasan lindung yang 
ditetapkan. Namun laporan verifikasi RBL ADB menunjukkan 
bahwa penapisan proyek tidak secara konsisten sesuai dengan 
ketentuan peraturan, dengan adanya beberapa proyek PLN yang 
berbatasan langsung dengan atau berada di dalam Kawasan 
lindung ditapis sebagai UKL-UPL dan bukan AMDAL.  
 
Tinjauan terhadap sampel laporan kajian lingkungan hidup PLN  dan 
diskusi dengan staf PLN mengindikasikan bahwa penapisan dilakukan 
secara rutin, berkonsultasi dengan KLHK dan kantor regional untuk 
menentukan jenis kajian yang diperlukan. Kelalaian yang 
teridentifikasi adalah bahwa penapisan tidak dilakukan untuk jalur 
distribusi listrik kecual jika melewati Kawasan yang dilindungi.  
 
Penapisan proyek-proyek PLN sebagian besar dinilai memuaskan, 
dengan semua proyek ditapis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 
secara hukum untuk menentukan instrumen upaya perlindungan apa 
yang berlaku (misal; AMDAL, UKL-UPL, addendum ANDAL). Selain 
itu, semua proyek diperiksa dalam hal kepatuhan pada rencana tata 
ruang masing-masing, dan konfirmasi mengenai kepatuhan pada tata 
ruang tersebut dilampirkan sebagai Lampiran. Terdapat pengecualian 
yang ditemukan dalam proses penapisan terkait jalur distribusi listrik 
yang saat ini tidak dimasukkan dalam kajian karena jalur distribusi 
tersebut tidak melewati kawasan lindung, namun berpotensi 
mewajibkan laporan kajian dampak lingkungan hidup dan sosial. 
Demikian pula, persyaratan perizinan lain, moratorium, dan kawasan 
lindung yang dibatasi pemanfaatannya secara rutin diperiksa. Namun 
laporan verifikasi ADB RBL menunjukkan bahwa penapisan ada yang 
tidak konsisten, di mana beberapa proyek ada yang berdekatan 
dengan atau berada di dalam kawasan lindung yang sudah dilakukan 
penapisan (screening) dalam dokumen UKL-UPL dan bukan 
dilakukan proses AMDAL. 
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B.12 Scoping 
(Pelingkupan) 

M Pelingkupan diperlukan untuk proyek-proyekk AMDAL. Hal ini 
konsisten dengan praktik normal di negara lain. Meskipun 
demikian, PLN tikda diharuskan untuk melakukan scoping 
(pelingkupan) untuk proyek addendum ANDAL dan RKL-RPL, 
yang seringkali melibatkan ekspansi proyek yang sudah ada dan 
proyek UKL-UPL yang lebih besar yang dapat menyebabkan 
dampak signifikan yang mirip dengan proyek AMDAL.  
 
Proyek-proyek PLN yang ditapis (screening) yang membutuhkan 
AMDAL secara rutin melakukan pelingkupan (scoping) untuk 
memenuhi persyaratan peraturan. Proyek-proyek UKL-UPL tidak 
diharuskan melakukan pelingkupan, tetapi untuk proyek UKL-UPL 
besar yang dapat mengakibatkan dampak signifikan, disarankan agar 
tetap mempersiapkan laporan pelingkupan. Demikian pula, untuk 
proyek-proyek dengan addendum ANDAL dan RKL-RPL yang harus 
melalui kajian internal yang dilakukan oleh PLN sendiri agar 
memastikan kajian yang dilakukan cukup mendalam, maka 
diharapkan PLN memiliki proses pelingkupan yang lebih rinci, 
terutama untuk proyek-proyek yang menyangkut ekspansi yang luas. 

Meskipun pelingkupan tidak diperlukan 
untuk proyek-proyek  addendum 
ANDAL dan RKL-RPL, serta UKL-UPL, 
latihan pelingkupan masih harus 
dilakukan untuk menetapkan cakupan 
kajian. Kesenjangan  dalam 
pelingkupan jenis proyek ini dibahas 
dalam Rencana Aksi Kajian 
Kesetaraan Upaya Perlindungan 
Lingkungan.Hidup  

C. Keluaran/Hasil    
C.1 Isi laporan 

penelitian 
M Dalam hal cakupan topik yang disyaratkan, AMDAL pada 

umumnya lebih komprehensif dibandingkan dengan addendum 
ANDAL dan RKL-RPL, serta UKL-UPL yang memang tidak 
diharuskan mencakup semua topik dan isi laporan juga kurang 
rinci. Target DIVHSSE tahun 2018 yang relative rendah yaitu 50% 
dari laporan-laporan berkualitas yang dapat diterima, diharapkan  
meningkat menjadi 75% di tahun 2019.  Hal ini menunjukkan 
bahwa, walaupn target yang dimaksud tercapai, banyak laporan 
AMDAL yang ditinjau oleh PLN untuk disetujui oleh KLHK, belum 
tentu memenuhi syarat kualitas, termasuk kualitas konten dari 
laporan tersebut. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam 
mengevaluasi isi laporan kajian meliputi kualitas dokumentasi 
yang diberikan dalam kondisi dasar dan kedalaman analisis. 
Berdasarkan tinjauan dari sampel UKL-UPL PLN, jelas bahwa 
kajian tersebut biasanya kurang berkualitas dibandingkan 
dengan laporan AMDAL. PLN dan KLHK, keduanya menegaskan 
bahwa AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, serta UKL-UP 
dengan kualitas yang tidak dapat diterima seringkali harus 

Perhatian harus diberikan untuk 
memperkuat kurikulum upaya 
perlindungan lingkungan hidup 
Akademi K3L dan membangun 
kapasitas staf lingkungan hidup dalam 
penilaian dampak dan analisis risiko 
sebagai bagian dari rencana induk 
pengembangan kapasitas. 
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mengalami banyak revisi, yang pada akhirnya ditolak atau 
disetujui.  Bukan hal yang aneh apabila laporan kajian dikirimkan 
berulang kali kepada KLHK untuk mendapatkan persetujuannya. 
 
AMDAL yang disiapkan untuk proyek-proyek PLN dianggap sebagian 
memuaskan, yang umumnya mencakup semua topik yang diperlukan. 
Isi laporan AMDAL biasanya komprehensif tetapi kadang-kadang 
mengabaikan masalah yang belum teridentifikasi secara baik dalam 
proses scoping kajian. Kelemahan lain yang tampak adalah 
kurangnya deskripsi proyek yang cukup rinci serta deskripsi kondisi 
dasar (baseline) yang tidak konsisten. 
 
Addendum ANDAL dan RKL-RPL memiliki konten yang lebih sedikit 
dibandingkan dengan AMDAL. Walaupun addendum ANDAL dan 
RKL-RPL tidak mengharuskan scoping (pelingkupan), analisis 
alternatif, mengungkapkan informasi kepada publik, atau pun 
mengadakan konsultasi publik, ekspansi besar pada proyek yang ada 
dapat menyebabkan dampak signifikan dan oleh karenanya PLN 
harus memastikan bahwa kajian dilakukan lebih mendalam. 
 
Laporan UKL-UPL juga kurang komprehensif dibandingkan dengan 
laporan AMDAL, yang berarti UKL-UPL ini tidak secara eksplisit  
mensyaratkan topik-topik tertentu dalam kajian seperti, kondisi dasar 
(baseline), analisis alternatif, penilaian dampak dan analisis risiko, 
pengungkapan informasi, dan konsultasi publik. Meskipun beberapa 
topik tidak secara eksplisit diperlukan pada laporan proyek-proyek 
dengan dokumen UKL-UPL, tetapi informasi dasar yang memadai  
tetap harus ada agar dapat dilakukan kajian dampak berdasarkan 
informasi yang sesuai dengan upaya mitigasi yang telah diidentifikasi. 
Kualitas laporan kajian lingkungan hidup secara keseluruhan, 
termasuk kelengkapan isi laporan perlu diperhatikan. Target 
DIVHSSE tahun 2018 relatif rendah yaitu hanya 50% laporan AMDAL 
diharapkan memiliki kualitas yang dapat diterima dan naik menjadi 
75% pada tahun 2019.  Ini menunjukkan bahwa jika target ini dicapai, 
masih banyak laporan AMDAL yang tidak berkualitas. Sedangkan 
target kualitas untuk UKL-UPL belum ditetapkan, namun dari hasil 
tinjauan laporan sampel menunjukkan bahwa kualitas, dan isi UKL-
UPL juga relatif lebih lemah. 
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C.2 Kualitas analisis L 

 
AMDAL dan addendum ANDAL dan RKL-RPL, biasanya lebih 
rinci dan menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif 
dibandingkan dengan dokumen UKL-UPL yang menggunakan 
metodologi yang lebih sederhanda dan dengan rincian yang 
lebih sedikit. Tinjauan sampel laporan AMDAL menunjukkan 
bahwa topik-topik seperti pelingkupan, analisis dasar, 
identifikasi data dasar (baseline) dan analisis risiko, alternatif 
analisis, dampak kumulatif, langsung dan tidak langsung, dan 
pencegahan polusi sering kali hanya sebagian tercakup, dan 
kedalaman analisis juga sering tidak memadai. AMDAL yang 
disiapkan untuk proyek-proyek yang didanai asing tampaknya 
memiliki kualitas yang lebih baik, karena lebih komprehensif 
mencakup semua topik, dibandingkan dengan AMDAL yang 
disiapkan untuk proyek-proyek dengan dana internal PLN. 
Dokumen UKL-UPL hanya mewajibkan topik yang lebih sedikit 
dan umumnya, proses identifikasi dampak dan analisis risiko 
juga lebih sederhana. 
 
Kualitas identifikasi dampak dan analisis risiko pada AMDAL, 
addendum ANDAL dan RKL-RPL, dan UKL-UPL yang disiapkan 
untuk proyek yang didanai oleh asing dianggap memuaskan, 
sementara AMDAL yang disiapkan ntuk proyek-proyek PLN hanya 
sebagian yang memuaskan. AMDAL dan addendum ANDAL dan 
RKL-RPL biasanya menggunakan kombinasi penilaian dampak dan 
analisis risiko kualitatif dan semi-kuantitatif, ditambah dengan 
membuat suatu model sesuai kebutuhan, untuk mengevaluasi 
besarnya dan signifikansi potensi dampak buruk. UKL-UPL 
kebanyakan menggunakan analisis dampak yang lebih sederhana. 
Meskipun telah menerapkan kajian dampak yang komprehensif dan 
metodologi analisis risiko dalam AMDAL, namun bisa terjadi ada 
beberapa dampak yang mungkin terlewatkan atau tidak sepenuhnya 
diteliti, mungkin akibat dari informasi data dasar yang tidak lengkap 
atau tidak memadai. Misalnya, data yang tidak lengkap mengenai 
spesies satwa liar yang berpotensi terkena dampak kegiatan proyek 
akan mempengaruhi kualitas identifikasi dampak dan analisis risiko. 
Untuk UKL-UPL, kualitas analisis bervariasi di seluruh proyek seperti 
halnya cakupan topik yang ditentukan oleh format dan konten yang 

DIVHSSE lihat A.8 rekomendasi  
mengenai rencana aksi 
pengembangan kapasitas untuk 
menyertakan cakupan semua topik 
terkait kajian lingkungan hidup yang 
diperlukan.  
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diperlukan dan persyaratan pemerintah daerah tambahan lainnya. 
Karena proyek jenis UKL-UPL diperkirakan tidak berakibat merugikan 
secara signifikan, maka perhatian yang diberikan dalam 
mengidentifikasi dampak pun kurang dibandingkan dengan prposes 
AMDAL. Selain tidak ada persyaratan untuk mengumpulkan data 
dasar, dan identifikasi dampak, UKL-UPL pun menggunkan 
metodologi kajian yang lebih mendasar sehingga dampak pada 
lingkungan hidup dapat terabaikan dan besarnya dampak pun 
diremehkan. Hal ini merupakan kekhawatiran khusus, mengingat 
bahwa banyak proyek PLN dengan kategori UKL-UPL, termasuk 
proyek besar tetapi tidak dilakukan penapisan sebagai jenis proyek 
yang seharusnya menggunakan AMDAL, padahal berpotensi 
menyebabkan dampak lingkungan hidup yang signfikan.    

C.3 Pertimbangan 
alternatif 

S Hasil tinjauan terhadap sampel laporan kajian lingkungan hidup 
PLN menunjukkan bahwa tidak banyak dilakukan kajian yang 
mempertimbangkan pilihan proyek alternatif. Dalam peraturan 
mengenai AMDAL, terdapat topik untuk mengkaji lokasi alternatif 
tetapi tidak mengkaji pilhan desain atau teknologi alternatif. 
Selain itu, pilihan ‘tidak ada proyek’ jarang dipertimbangkan 
sebagai alternatif.  Di dalam Addendum ANDAL dan RKL-RPL 
untuk ekspansi proyek juga tidak diharuskan untuk 
mempertimbangkan alternatif mengingat lokasi proyek sudah 
ditetapkan tetapi biasanya akan mempertimbangkan teknologi 
baru dengan alasan ekonomi dan efisiensi. Sedangkan untuk 
UKL-UPL tidak diperlukan pertimbangan alternatif.  
 
Analisis alternatif pada AMDAL yang dipersiapkan untuk proyek-
proyek yang dibiayai dari dana pihak asing dan dari dana internal PLN 
sebagian dinilai memuaskan karena sudah mempertimbangkan kajian  
pilihan alternatif walaupun masih bersifat terbatas atau sudah 
menjelaskan di dalam laporan kajian lingkungan hidup misalnya, 
modifikasi proyek sering dilakukan selama tahap studi kelayakan 
tetapi ada kalanya tidak dijelaskan dalam laporan kajian. Meskipun 
analisis alternatif lokasi merupakan persyaratan peraturan pada 
AMDAL, tidak ada persyaratan untuk mengidentifikasi dan mengkaji 
alternatif desain proyek atau teknologi yang akan digunakan pada 
proyek. PLN mengkaji alternatif-alternatif berdasarkan kriteria non-
finansial maupun finansial. Pertimbangan non-finansial utama adalah 

Lihat rekomendasi A.8 mengenai 
rencana aksi pengembangan kapasitas 
untuk menyertakan pelatihan 
mengenai pertimbangan alternatif.   



53 
 

 

No. Komponen / 
Subkomponen 

Nilai 
1K/M/L 

Temuan Kajian Rekomendasi 

akseptabilitas lingkungan hidup suatu proyek. Pertimbangan non-
finansial yang utama adalah akseptabilitas lingkungan hidup pada 
suatu proyek. Kriteria finansial pada akhirnya akan mengkaji alternatif 
mana yang layak dan hemat biaya. 
 
Analisis alternatif biasanya mempertimbangkan kapasitas produksi, 
lokasi dari komponen-komponen proyek, teknologi produksi, dan tata 
letak bangunan, serta waktu dan durasi operasi. Lokasi-lokasi 
alternatif secara khusus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi 
pembangkit listrik baru, dan penentuan lokasi menara transmisi serta 
penetapan saluran transmisi untuk menghindari dampak pada 
kawasan yang sensitif secara sosial dan/atau lingkungan hidup. 
Namun pilhan alternatif ‘tidak ada proyek’ jarang dipertimbangkan 
dalam kajian alternatif.  
 
Analisis alternatif seperti yang dijelaskan di sebagian besar kajian 
lingkungan hidup PLN dianggap terlalu sempit. Pilihan alternatif 'tidak 
ada proyek' jarang dipertimbangan. Sedangkan analisis alternatif 
dalam addendum ANDAL tidak secara eksplisit disyaratkan karena 
lokasi sudah ditetapkan. Namun, jika ada teknologi baru biasanya 
dipertimbangkan unutk digunakan untuk ekspansi proyek, daripda 
menggunakan tehnologi yang sudah ada.  
 
Tidak ada persyaratan peraturan untuk kajian alternatif apapun untuk 
UKL-UPL, tetapi ada persyaratan bahwa selama proses penapisan 
proyek, pemerintah daerah akan menentukan apakah sudah ada 
teknologi yang baru tersedia untuk mengurangi dampak potensial.   

C.4 Rencana 
manajemen 
lingkungan 
hidup 

L Dokumen UKL-UPL dan RKL-RPL pada dasarnya menjelaskan 
persyaratan upaya mitigasi dan pemantauan selama fase 
kontruksi dan operasi proyek, dan menggunakan format 
standard. Namun, persyaratan langkah-langkah mitigasi dan 
pemantauan di dalam dokumen UKL-UPL ini biasanya tidak 
terlalu komprehensif, dan seringkali kurang detail menjelaskan 
tujuan dari upaya tersebut. Perlu penjelasan yang lebih baik 
mengenai karakter dan desain dari progam pemantauan tersebut. 
Seringkali tidak dijabarkan secara jelas mengenai tanggung 
jawab masing-masing dalam melaksanakan upaya mitigasi dan 
pemantauan program, dan berapa alokasi dana untuk mitigasi 

Lihat rekomendasi A.8 mengenai 
rencana aksi pengembangan kapasitas 
untuk menyertakan cakupan 
pemantauan dan pelaporan 
pelaksanaan proyek. 
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dan pemantauan. Kelemahan yang sama juga berulang kali 
ditemukan di dalam sampel laporan pemantauan RKL-RPL dan 
UKL-UPL PLN. Contoh spesifik temuan dalam pelaksanaan 
upaya  mitigasi yang kurang baik dalam laporan verifikasi RBL 
ADB adalah konstruksi tidak dilakukan sesuai dengan spesifikasi 
desain dan standar kontruksi sangat bervariasi.  
 
RKL-RPL dan UKL-UPL yang disiapkan untuk proyek-proyek PLN 
dinilai hanya memuaskan sebagian. Meskipun RKL-UPL dan UKL-
UPL pada dasarnya mematuhi format yang sudah ditentukan dan 
mencakup topik standar, namun ketentuan upaya mitigasi dan 
pemantauan yang berlaku selama fase konstruksi dan operasi 
seringkali tidak cukup dijelaskan (misalnya, tujuan mitigasi yang 
direncanakan, desain program pemantauan, tanggung jawab 
pelaksanaan, alokasi anggaran). Walaupun ketentuan isi UKL-UPL 
telah diklarifikasi dengan peraturan KLHK 6/2012, tetapi masih belum 
ada ketentuan untuk UKL-UPL dalam melaksanakan upaya mitigasi 
yang dapat mengurangi potensi dampak negatif yang tidak 
menimbulkan bahaya signifikan.  
 
Tinjauan terhadap sampel RKL-RPL dan UPL-UPL dan laporan 
pemantauan pelaksanaan semi-tahunan untuk proyek-proyek yang 
didanai oleh ADB dan PLN menunjukkan bahwa ketentuan upaya 
mitigasi dan pemantauan secara umum kurang komprehensif, 
terutama pada dokumen UKL-UPL yang sering kurang rinci dalam 
menguraikan maksud dari rencana upaya mitigasi dan pengaturan 
pelaksanaannya. Sifat dan desain dari program pemantauan 
seringkali tidak jelas, sedangkan tanggung jawab masing-masing 
terhadap pelaksanaan upaya mitigasi  dan pemantauan juga 
seringkali tidak ada, serta dana yang dialokasikan untuk mitigasi dan 
pemantauan tidak dijelaskan secara gamblang.  
 
Contoh spesifik dalam pelaksanaan upaya mitigasi yang kurang 
memuaskan ditemukan dalam laporan verifikasi RBL ADB. Berbeda 
dengan klaim DIVHSSE yang menyatakan bahwa fasilitas 
penyimpanan minyak sudah cukup memadai dipasang di semua 
gardu induk yang diperluas atau diugrade yang didanai oleh ADB, 
namun ternyata standar kerja di berbagai lokasi justru sangat 
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bervariasi. Meskipun fasilitas retensi (tanggul pengaman) pada gardu 
induk umumnya memiliki kualitas yang baik, kadang kala terdapat 
tanggul pengaman yang kurang memadai untuk menampung 
tumpahan atau kebocoran besar. Lebih lanjut, bagian-bagian seperti 
tangki minyak yang ditinggikan dari transformator yang diperluas 
melampau tanggul pengaman, menunjukkan bahwa tanggul tersebut 
tidak dapat menahan tumpahan atau kebocoran dari bagian-bagian 
tersebut. 
 
Kinerja yang relatif lebih baik terlihat pada praktik pergudangan dan 
pengelolaan limbah dari proyek-proyek yang didanai ABD. Terlihat 
bahwa ada perbaikan dalam pencatatan label pada aset yang tidak 
beroperasi lagi seperti misalnya transformator bekas di dalam ruang 
penyimpanan, pemberian label transformator yang diproduksi 
sebelum 1985 (misalnya, transformator yang berpotensi mengandung 
bifenil poliklorinasi atau PCB) dan pemberian label pada transformator 
yang rusak. Desain dan konstruksi fasilitas gudang dinilai tidak 
memadai di beberapa lokasi, dengan konstruksi yang tidak mengikuti 
spesifikasi desain untuk pencegat rembesan air-minyak dan / atau 
masih terbatasnya fungsi sistem interceptor yang terpasang. Namun 
untuk pembersihan tumpahan minyak yang sedikit sudah dinilai baik. 
Praktik memisahkan dan mengeringkan minyak dari transformator 
yang rusak dan analisis minyak yang dikeringkan untuk PCB ternyata 
sangat bervariasi, sebagian besar karena tidak ada panduan khusus 
untuk menangani minyak yang mengandung PCB yang didukung oleh 
PLN. Praktik yang dijalankan saat ini di gudang-gudang PLN mulai 
dari mengeringkan minyak masing-masing transformator ke dalam 
drum individual agar mudah dikenali dan diuji (sebagai praktik terbaik) 
hingga menyimpan semua minyak yang dikeringkan sebelum dan 
sesudah tahun1985 ke dalam drum-drum campuran atau tangki 
penyimpanan besar (sebagai praktik buruk). Pemeriksaan terhadap 
fasilitas gudang PLN yang tidak didanai oleh ADB menunjukkan 
bahwa kondisi gudang-gudang tersebut lebih buruk dalam hal 
pengelolaan limbah industri dibandingkan dengan fasilitas yang 
didanai oleh ADB. Transformator yang berpotensi bocor yang 
diperuntukkan bagi pembuangan disimpan tanpa pelabelan di tanah 
yang tidak terlindungi, yang menimbulkan risiko tumpahan minyak 
yang akan mencemari tanah dan air tanah di sekitarnya, yang dapat 
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menyebabkan bahaya kesehatan bagi masyarakat yang berada di 
dekat lokasi penyimpanan. PLN berharap akan dapat memperbaiki 
praktik penyimpanan dan pengujian minyak mereka setelah 
diterbitkan Standar Prosedur Operasional Standar KLHK untuk 
Inventarisasi, Pengujian, dan Penyimpanan Minyak yang 
mengandung PCB pada awal 2019.  
 

C.5 Metode untuk 
peninjauan 
konten dan 
substansi 
laporan yang 
dikirimkan 

L Hasil diskusi dengan DIVHSSE dan berdasarkan tinjauan atas 
pengaturan kelembagaan terlihat bahwa proses peninjauan 
laporan kajian lingkungan hidup perlu diperbaiki secara 
signifikan. Tinjauan internal atas laporan lebih berfokus utama 
pada kepatuhan terhadap peraturan dan administrasi dan bukan 
pada masalah teknis. Kekurangan dalam proses tinjauan ini juga 
diperparah dengan terbatasnya kemampuan UIP untuk 
melakukan tinjauan atas laporan kajian.  
 
Prosedur dan peninjauan laporan kajian PLN dinilai sebagian 
memuaskan. Meskipun secara rutin laporan kajian sudah mencakup 
isi peraturan, administratif dan teknis, tetapi masih ada 
ketidakkonsistenan yang terlihat dalam proses peninjauan. 
 
Staf perlindungan lingkungan hidup PLN di tingkat DIVHSSE 
Lingkungan Hidup dan staf DIVHSSE di tingkat UIP melakukan 
tinjauan atas dokumen AMDAL dan addendum ANDAL serta RKL-
RPL untuk masing-masing proyek, baik yang dibiayai oleh pihak asing 
maupun oleh internalPLN. UIP meninjau semua laporan UKL-UPL 
dan  menerima petunjuk dari DIVHSSE dalam proyek yang didanai 
oleh pihak asing. Kajian internal berfokus terutama pada kepatuhan 
peraturan dan administrasi, namun juga mempertimbangkan masalah 
teknis, dan dapat pula membuat rekomendasi mengenai perubahan 
penetapan lokasi dan desain proyek. 
 
Walaupun konten dan substansi dari laporan kajian yang disiapkan 
oleh proyek-proyek PLN adalah memuaskan, kualitas laporan 
tersebut terus menerus menjadi sebuah tantangan bagi sub-divsi 
Lingkungan Hidup DIVHSSE. Penetapan target kualitas yang relatif 
rendah  oleh DIVHSSE (50% dari laporan yang memenuhi standar 
kualitas Indonesia pada tahun 2018, meningkat menjadi 75% pada 

LIhat rekomendasi A.8 mengenai 
rencana aksi pengembangan kapasitas 
untuk menyertakan konten pelatihan 
yang lebih rinci mengenai tinjauan kritis 
terhadap laporan kajian lingkungan 
hidup.  
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tahun 2019) menunjukkan bahwa kualitas dari laporan kajian pada 
dasarnya kurang memadai.   Proses peninjauan laporan DIVHSSE 
akan dinilai semakin kurang memadai jika pengawasan terhadap 
laporan kajian masih kurang karena kapasitas dan kemampuan staf 
perlindungan lingkungan hidup masih kurang dalam tanggung jawab 
mereka untuk melakukan pengkajian laporan. JIka pengawasan 
dalam proses peninjauan laporan UIP kurang kuat, maka akan 
cenderung memperburuk kondisi kajian laporan.  
 
Setelah laporan kajian proyek ditinjau, maka laporan tersebut 
diteruskan ke KLHK untuk mendapat persetujuan. Meskipun KLHK 
telah menyusun suatu daftar periksa (checklist) untuk mengkaji 
laporan AMDAL dan UKL-UPL, daftar periksa ini tidak secara rutin 
digunakan, dengan para peninjau laporan hanya mengandalkan 
pengetahuan dan keahlian mereka sendiri. 

C.6 Pengaturan 
untuk akses ke 
penilaian dan 
laporan 
pemantauan 

M Akibat dari peraturan dan prosedur PLN serta KLHK yang ketat 
dalam pengungkapan dokumen kajian, akses terhadap dokumen 
kajian lingkungan hidup dan laporan pemantauan menjadi 
terbatas bagi pihak yang berkepentingan.  
 
Meskipun PLN memenuhi ketentuan dan mematuhi prosedur ini, 
diharapkan agar PLN dapat menyajikan laporan kajian yang 
sudah disetujui dan telah diperbarui, serta laporan pemantauan 
proyek semi-tahunan di situs web mereka. Apabila laporan kajian 
dan pemantauan, dan akses untuk mendapatkan laporan PLN 
dan KLHK tidak difasilitasi, maka akan menyulitkan untuk 
memperoleh akses informasi bagi pihak yang berkepentingan 
 
Pengungkapan laporan kajian lingkungan hidup dan pemantauan 
pelaksanaan oleh PLN dan/atau KLHK dinilai hanya sebagian 
memuaskan. Tidak ada ketentuan perturan bagi PLN sendiri 
untuk wajib mengungkapkan dokumen AMDAL, addendum 
ANDAL dan RKL-RPL, atau UKL-UPL baik sebelum atau sesudah 
persetujuan KLHK. PLN juga tidak diharuskan untuk 
mengungkapkan laporan pemantauan pelaksanaan. Sedangkan 
KLHK dan kantor wilayah nya lah yang bertanggung jawab 
mengungkap laporan kajian yang telah disetujui untuk public.  
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C.7 Persyaratan 
untuk 
implementasi 
dan 
pemantauan 

L Hasil tinjauan atas contoh laporan pemantauan fase konstruksi 
semi-tahunan dan laporan pemantauan untuk proyek-proyek PLN 
menunjukkan bahwa kinerja hanya sebagian memuaskan. 
Pemantauan pelaksanaan terkendala dengan kurangnya 
kekhususan konten UKL-UPL dan RKL-RPL yang ditentukan, 
yang menghambat pemantauan terhadap semua aspek dari 
pelaksanaan proyek. Bukti yang menunjukkan bahwa PLN 
kekurangan staf untuk perlindungan lingkungan  
Hidup dan kemungkinan adanya kendala anggaran akan 
membatasi pelaksanaan kungjungan lapangan untuk memantau 
pelaksanaan dan untuk memastikan penyerahan laporan 
pemantauan secara tepat paktu untuk persetujuan KLHK. 
Diperlukan kejlasan yang lebih baik pada rekam jejak proyek 
dalam menyelesaikan tindakan konrektif yang disepakati dan 
dalam penanganan masalah ketidakpatuhan oleh PLN.  
 
Sebagai pemrakarsa proyek, PLN bertanggung jawab untuk 
memantau implementasi AMDAL, addendum ANDAL dan RKL-RPL, 
dan UKL-UPL secara semi-tahunan. KLHK dan kantor wilayahnya 
bertanggung jawab untuk mengawasi pemantauan tersebut. 
 
Parameter pemantauan biasanya meliputi: data deret waktu (time 
series) terkait kualitas udara dan air, dan kebisingan; perbandingan 
data pemantauan fisio-kimia sesuai ambang batas yang diizinkan; dan 
identifikasi ketidakpatuhan untuk parameter pemantauan apa pun. 
Selain itu, pemantauan medan magnet listrik dan risiko kebakaran 
dapat dilakukan dan dilaporkan. Laporan pemantauan diperlukan 
untuk menentukan tindakan korektif yang diperlukan dan/atau 
mengusulkan ketentuan mitigasi dan/atau pemantauan baru. 
 
Tinjauan sampel proyek-proyek yang sedang dilaksanakan 
mengindikasikan bahwa penyerahan laporan pemantauan tidak tepat 
waktu secara seragam dengan beberapa proyek sangat terlambat 
menyampaikan laporan. Kepatuhan proyek dengan tingkat yang 
diizinkan seperti standar kualitas lingkungan hidup secara dinilai 
memenuhi ketentuan, namun penyajian data dan penjelasan hasil 
umumnya dapat diperbaiki. Tidak semua laporan menyertakan 
konfirmasi yang ditentukan bahwa analisis dilakukan oleh 

Membangun kemampuan UIP, UPP 
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laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional 
Indonesia. 

C.8 Audit lingkungan 
hidup 

S Meskipun pelaksanaan audit di dalam kondisi yang ditentukan 
adalah ketentuan peraturan, PLN menganggap bahwa audit 
semacam itu jarang dianggap perlu. Informasi yang terbatas 
tersedia dari PLN untuk tujuan kajian ini yaitu mengenai 
kecukupan prosedur audit, dan tidak lanjut yang diambil.   
 
Kinerja PLN dalam melakukan audit lingkungan dinilai cukup 
memuaskan. Meskipun audit lingkungan formal jarang dianggap 
perlu, Kantor Wilayah PLN melakukan audit rutin terhadap 
operasi proyek. Selain itu, pembangkit listrik PLN menilai sendiri 
dan melaporkan sebagai bagian dari PROPER. 
 
Proyek-proyek dan kegiatan yang berisiko tinggi dan proyek yang 
diduga melakukan pelanggaran diwajibkan untuk melakukan audit 
lingkungan hidup. Meskipun pelaksanaan audit lingkungan hidup pada 
kondisi tertentu merupakan ketentuan regulasi, audit semacam itu 
jarang dianggap perlu. Sebagai gantinya, sebagai bagian dari sistem 
manajemen terpadu PLN, yang mencakup ISO 14001 tentang 
manajemen lingkungan hidup, Kantor UIW PLN melakukan audit rutin 
operasi pembangkit listrik.  
 
Selain itu, pembangkint listrik PLN melakukan penilaian sendiri dan 
melakukan pelaporan dibawah PROPER. Berdasarkan Laporan 
Keterbelanjutan PLN tahun 2016, dari total 81 pembangkit listrik, tiga 
memiliki peringkat hijau (sangat baik), 70 memiliki peringkat biru 
(kepatuhan), dan delapan memiliki peringkat merah (tidak patuh). 
Tidak ada pembangking listrik PLN yang memiliki peringkat emas 
(sangat baik) atau hitam (menyebabkan kerusakan lingkungan hidup). 
Peringkat PROPER ini, dengan sekitar 10% proyek yang dinyatakan 
tidak sesuai, menunjukkan bahwa perbaikan masih dapat diupayakan 
dalam kinerja masing-masing proyek. 

Memperbaharui rencana induk 
pengembangan kapasitas untuk 
meningkatkan pelatihan tentang audit 
lingkungan hidup untuk pembangkit 
listrik. 
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Lampiran 1: Ringkasan Proyek yang dikaji untuk Akseptabilitas Lingkungan Hidup 

No. Nama 
Proyek/Lokasi 

Pendanaan 
Proyek 

Staus Proyek Metode Pengkaijan 
dan Tinjauan 

Dokumen 

Kategori 
Izin 

Indonesia 

Kategori 
Proyek 

ADB 

Tinjauan SIngkat 
Dokumen Lingkungan 

Hidup 

1. Kadipaten 150kV 
Jalur Transmisi 
Daya Tegangan 
Tinggi Incomer dan 
proyek Gardu Induk 
150kV di Kabupaten 
Majalengka, Jawa 
Barat 

PLN - UKL-UPL selesai 
- Tahap Konstruksi 

- Kunjungan 
lapangan 

- Dokumen UKL-UPL 
- Laporan 

pelaksanaan UKL-
UPL 2017 

UKL-UPL 
(skala 
proyek 
adalah 
<150kV) 

B UKL-UPL secara 
memuaskan 
menggambarkan langkah-
langkah mitigasi dan 
ketentuan pemantauan 
untuk dampak yang relatif 
tidak signifikan terkait 
dengan konstruksi dan 
pengoperasian jalur 
trasmisi daya. 

2. Tanah Lot 150kV 
Jalur Daya Incomer 
dan 150kV Gas 
Insulated Switchgear 
di Kabupaten 
Tabanan, Bali 

PLN - UKL-UPL selesai 
- Tahap 

Konstruksi 

- Kunjungan 
lapangan 

- Dokumen UKL-UPL 
- Laporan 

pelaksanaan UKL-
UPL 2017 

UKL-UPL 
(skala 
proyek 
adalah 
<150kV) 

B UKL-UPL cukup 
memuaskan, 
mendefinisikan langkah-
langkah mitigsai dan 
ketentuan pemantauan 
untuk dampak yang relative 
rendah yang terkait dengan 
konstruksi dan 
pengoperasian jalur 
transmisi skala tersebut 

3.  PLTU 2 Jawa 
Tengah Jalur 
Transmisi Daya 500 
kv dan panel 
distribusi 500kV di 
Kabupaten Cilacap, 
Jawa Tengah 

PLN - AMDAL selesai 
- Tahap 

pengoperasian  

- Kunjungan 
lapangan 

- Dokumen AMDAL 
- Laporan 

pelaksanaan RKL-
RPL 2012 

 

AMDAL 
(skala 
proyek 
adalah 
>150kV) 

B AMDAL cukup memuaskan 
dalam hal proses 
pelingkupan melalui 
penilaian dampak, dan 
pendefinisian langkah-
langkah mitigasi dan 
ketentuan pemantauan 
yang telah dilakukan. 
Keprihatinan komunitas 
dikarenakan 
pengoperasian jalur 
transmisi tidak dikaji secara 
memadai  

4.  Pembangkit Listrik 
Tenaga Diesel 

PLN - UKL-UPL selesai - Kunjungan 
lapangan 

UKL-UPL 
(skala 

B Laporan pelaksanaan UKL-
UPL memuaskan, 
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Kutampi 6 X 2MW di 
Kabupaten 
Klungkung, Bali  

- Tahap 
pengoperasian 

- Laporan 
pelaksanaan UKL-
UPL 2016 

 

proyek 
adalah 
<100MW) 

menjelaskan kegiatan 
mitigasi dan pemantauan 
lingkungan hidup yang 
dilakukan.  

5. Kabel Transmisi 
Daya Subsea 20 kV 
Ts (17 km) Bali -
Nusa Lembongan, 
Kabupaten Gianyar 
dan Klungkung, Bali 

PLN - UKL-UPL selesai 
- Ditangguhkan 
 

- Kunjungan 
lapangan 

- Dokumen UKL-UPL 

 

UKL-UPL 
(skala 
proyek 
adalah <150 
kV) 

B UKL-UPL secara 
memuaskan menjelaskan 
dampak dan langkah-
langkah mitigasi, dan 
ketentuan pemantauan 
untuk konstruksi dan 
pengoperasian jalur 
transmisi daya sub-laut. 
Informasi dasar pada UKL-
UPL adalah sangat luas 
dan kajian dampak pada 
keanekaragaman hayati 
memuaskan.  

1.  Pembangkit Listrik 
Tenaga Gas/BBM 
Minahasa Peaker 
150MW di 
Kabupaten 
Minahasa Utara, 
Sulawesi Utara 

PLN Tahap pengkajian 
(pelingkupan 
AMDAL) 

- Kunjungan 
lapangan 

- Ketentuan referensi 
AMDAL 

 

AMDAL 
(skala 
proyek 
adalah 
>100MW) 

A Ketentuan referensi 
AMDAL adalah 
memuaskan, 
mendefinisikan dampak 
utama yang potensial, dari 
fase pra-konstruksi dan 
fase pasca pengoperasian, 
dan ketentuan untuk kajian 
dasar yang harus dilakukan 

2.  Ekspansi 
Pembangkit Listrik 
Bahan Bakar 
Batubara Lontar 1 
x315 MW di 
Kabupaten 
Tangerang, Banten 
 
 
 
 

BOC, PLN - Addendum 
ANDAL dan 
RKL-RPL 
selesai 

- Tahap pra-
konstruksi  

- Kunjungan 
lapangan 

- Dokumen 
anddendum ANDAL 
dan RKL-RPL 

 

Addendum 
ANDAL dan 
RKL-RPL 
(Ekspansi 
pembangkit 
listri yang 
sudah ada) 

A Addendum ANDAL dan 
RKL-RPL secara moderat 
memuaskan dalam hal 
kisaran dampak lingkungan 
hidup utama yang 
tercakup, kedalaman kajian 
lingkungan hidup yang 
dilakukan, dan langkah-
langkah mitigasi dan 
pemantauan ditetapkan. 
Kajian dampak dari kualitas 
pantai laut, dan biota laut 
tidak cukup komprehensif.  
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3.  Unit I pembangkit 
listrik minihidro 
Lapai 2 x 2MW di 
Kabupaten Kolaka 
Utara, Sulawesi 
Tenggara  

 
 

PLN -  AMDAL selesai 
- Tahap pra-

konstruksi 

- Penelitian meja 
- Dokumen AMDAL 

AMDAL dan 
bukan UKL-
UPL 
(justifikasi 
tidka jelas) 

B AMDAL cukup 
memuaskan, 
menggambarkan dampak 
proyek, konsultasi publik, 
dan langkah-langkah 
mitigasi dan ketentuan 
pemantauan. Konten pada 
deksripsi proyek dan 
pelingkupan sebagian 
memuaskan 

4.  Nonohonis – jalur 
transmisi daya 
Kefamenanu 70kV 
(panjang 45-km) dan 
menara di Pulau 
Timor, Nusa 
Tenggara Timur 
 

PLN -  AMDAL selesai 
- Tahap pra-

konstruksi 

- Penelitian meja 
- Dokumen AMDAL 

AMDAL 
(bagian dari 
jalur 
transmisi 
dan menara 
terletak di 
hutan 
lindung dan 
hutan 
produksi 
terbatas) 

A AMDAL cukup 
memuaskan, mencakup 
berbagai dampak termasuk 
spesies flora dan fauna 
yang terancam punah. 

5.  Pembangkit listrik 
tenaga gas / bahan 
bakar Namlea 10 
MW di Kabupaten 
Buru, Maluku 
 
 

PLN - UKL-UPL 
selesai 

- Tahap pra-
konstruksi 

- Penelitian meja 
- Dokumen UKL-UPL 

UKL-UPL 
(skala 
proyek 
adalah 
<100MW) 

B UKL-UPL cukup 
memuaskan, memberikan 
deskripsi yang memadai 
mengenai proyek, informasi 
dasar, langkah-langkah 
mitigasi dan ketentuan 
pemantauan. 

6.  Pembangkit Listrik 
Tenaga Gas dan 
Diesel Saumlaki 10 
MW di Kabupaten 
Maluku Tenggara 
Barat, Maluku  

PLN -  UKL-UPL 
selesai 

- Tahap pra-
konstruksi 

- Penelitian meja 
- Dokumen UKL-UPL 

UKL-UPL 
(skala 
proyek 
adalah 
<100MW) 

B UKL-UPL memuaskan, 
memberikan informasi 
dasar yang komprehensif, 
dan langkah-langkah 
mitigasi dan pemantauan 
lingkungan hidup dan 
sosial akan dilakukan oleh 
proyek. 

7.  Malingping 150kV – 
jalur transmisi dan 
menara Bayah di 

PLN -  UKL-UPL 
selesai 

- Tahap 
konstruksi 

- Penelitian meja 
- Dokumen UKL-UPL 

UKL-UPL 
(skala 
proyek 

B UKL-UPL cukup 
memuaskan, menjelaskan 
dampak proyek, umpan 
balik dari konsultasi publik, 
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Kabupaten Lebak, 
Banten 
 
 

- Laporan 
pelaksanaan UKL-
UPL 2017 

adalah 
<150kV) 

ketentuan izin, dan 
langkah-langkah mitigasi 
dan ketentuan 
pemantauan.  

8.  Pembangkit Listrik 
Berbahan Bakar 
Gas / Diesel Malifut 
5 MW di Kabupaten 
Maluku Tenggara 
Barat, Maluku 
 

PLN -  UKL-UPL 
selesai 

- Tahap pra-
konstruksi 

- Penelitian meja 
- Dokumen UKL-UPL 

UKL-UPL 
(skala 
proyek 
adalah 
<100MW) 

B UKL-UPL cukup 
memuaskan, memberikan 
deskripsi mengenai proyek, 
kondisi dasar, langkah-
langkah mitigasi dan 
ketentuan pemantauan. 

9.  Pembangkit Listrik 
Berbahan Bakar 
Gas / Diesel Sofifi 
10 MW di 
Kabupaten Ternate, 
Maluku Utara 
 
 

PLN -  UKL-UPL 
selesai 

- Tahap pra-
konstruksi 

- Penelitian meja 
- Dokumen UKL-UPL 

UKL-UPL 
(skala 
proyek 
adalah 
<100MW) 

B UKL-UPL memuaskan, 
memberikan deskripsi 
proyek yang komprehensif, 
informasi dasar, dan 
langkah-langkah mitigasi 
dan ketentuan 
pemantauan. 

10.  Pembangkit Listrik 
Berbahan Bakar 
Gas / Diesel 
Namrole 10 MW di 
Kabupaten Buru 
Selatan, Provinsi 
Maluku 
 

PLN -  UKL-UPL 
selesai 

- Tahap pra-
konstruksi 

- Penelitian meja 
- Dokumen UKL-UPL 

UKL-UPL 
(skala 
proyek 
adalah 
<100MW) 

B UKL-UPL memuaskan, 
memberikan deskripsi 
proyek yang komprehensif, 
garis dasar lingkungan 
hidup, dan langkah-langkah 
mitigasi dan ketentuan 
pemantauan. 

11.  Pembangkit Listrik 
Berbahan Bakar 
Gas / Diesel Ternate 
30 MW di Ternate, 
Provinsi Maluku 
Utara 
 
 

PLN -  UKL-UPL 
selesai 

- Tahap 
konstruksi 

- Penelitian meja 
- Dokumen UKL-UPL 

UKL-UPL 
(skala 
proyek 
adalah 
<100MW) 

B UKL-UPL cukup 
memuaskan, menyediakan 
deskripsi proyek yang 
memadai, informasi dasar, 
dan langkah-langkah 
mitigasi dan ketentuan 
pemantauan. 

12.  Pembangkit Listrik 
Tenaga Gas / 
Batubara Muara 
Karang 500MW 
(Peaker), Jakarta 

PLN - Addendum 
ANDAL dan 
RKL-RPL 
selesai  

- Penelitian meja 
- Dokumen 

addendum ANDAL 
dan RKL-RPL 

Addendum 
ANDAL dan 
RKL-RPL 
(Ekspansi 
pembangkit 

A Addendum ANDAL dan 
RKL-RPL memuaskan, 
memberikan deskripsi 
proyek secara 
komprehensif, kajian 
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- Tahap 
konstruksi 

listri yang 
sudah ada) 

dampak dan informasi 
dasar dari pembangkit 
listrik yang sudah ada dan 
yang diperluas, dan 
langkah-langkah mitigasi 
dan ketentuan 
pemantauan. 

13.  Ekspansi 
Pembangkit Listrik 
Berbahan Bakar 
Batu Bara Tanjung 
Awar-Awar (Unit 3) 
2x 150 MW, Jawa 
Timur 
 

PLN -  Addendum 
ANDAL dan 
RKL-RPL 
selesai  

- Tahap 
konstruksi 

- Penelitian meja 
- Dokumen 

addendum ANDAL 
dan RKL-RPL 

Addendum 
ANDAL dan 
RKL-RPL 
(Ekspansi 
pembangkit 
listri yang 
sudah ada) 

A Adendum ANDAL dan 
RKL-RPL cukup 
memuaskan, memberikan 
deskripsi proyek yang 
memadai, informasi dasar 
dan kajian dampak dari 
operasi proyek yang ada, 
dan langkah-langkah 
mitigasi tambahan serta 
ketentuan pemantauan 
untuk pembangkit listruk 
yang diperluas 
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Lampiran 2:      Struktur Organisasi DIVHSSE 
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Lampiran 3:     Struktur Organisasi Unit Induk Pembangunan (UIP) 

 

  

Unit Konstruksi Proyek (UIP) 

General Manager 

Perencanaan 

Senior Manager 

Manajer Senior Operasi 

Konstruksi  

 Manajer senior 

HRD dan keuangan 

Manajer senior tanah dan 

komunikasi 

Staf pengendali Kesehatan, 

keselamatan, keamanan dan 

lingkungan (HSSE) 

Staf perencanaan 

pengadaan 

Pejabat pelaksana 

pengadaan 

Staf operasional 

lingkungan hidup 

Staf operasional Kesehatan, 

Keselamatan & Keamanan (HSS) 

HSS Engineer/Assistant 

Engineer/Junior Engineer 

Environment 

Engineer/Assistant 

Engineer/Junior Engineer 
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Lampiran 4: Struktur Organisasi Unit Pelaksana Proyek (UPP) 

 

Manajer Unit Implementasi Proyek 

(UPP) 

Sub-bagian keuangan dan 

administrasi 

HSSE Engineer/Assistant 

Engineer/Junior Engineer 

Assistant Manajer untuk sub-

bagian teknik 

Staf pelaksana Kesehatan, 

keselamatan, keamanan & 

lingkungan (HSSE) 
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Lampiran 5: Struktur Organisasi Unit Induk Wilayah (UIW) 

 

Manajer Unit 

Pengelola Distribusi 

Staf 
Operasional 
Lingkungan 

Staf Operasional 
Kesehatan, 

Keselamatan, & 
Keamanan, 

Manajer Unit 
Pelaksana Proyek 

Listrik 

Manajer Unit 
Pelaksanan Layanan 

Pelanggan 

Manajer Umum Kantor regional 
(UIW)  

Manajer senior 
distribusi 

Manajer Senior Bisnis 

& Layanan Pelanggan 
Manager Senior 

Keuangan 
Manajer Senior HRD 
dan Bidang Umum 

 

Staf Kontrol 
Kesehatan, 

Keselamatan, 
Keamanan & 

Staf 
Perancanaan 
Pengadaaan 

Staf Pelaksana 
Pengadaan 

 

Manajer Senior 

Perencanaan  

Staf 
Operasional 
Lingkungan 

Staf Operasional 
Kesehatan, 

Keselamatan, & 
Keamanan, 

Staf 
Operasional 
Lingkungan 

Hidup 

Staf Operasional 
Kesehatan, 

Keselamatan, & 
Keamanan, 

Manajer Unit 
Layanan Pelanggan 

 

Staf Operasional 
Kesehatan, 

Keselamatan, Keamanan 

HSS 

Engineer/Assistant 

Engineer/Junior 

HSS 

Engineer/Assistant 

Engineer/Junior 

Engineer 

HSS 

Engineer/Assistant 

Engineer/Junior 

Environment 

Engineer/Assistant 

Engineer/Junior 

Engineer 

Environment 

Engineer/Assistant 

Engineer/Junior 

Engineer 

Environment 

Engineer/Assistant 

Engineer/Junior 

Engineer 

HSSE 

Engineer/Assistant 

Engineer/Junior 



 

 

 


