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I.  Latar Belakang 

1. Pemerintah Indonesia pada November 2013 mengajukan permohonan kepada Asian 
Development Bank (ADB) agar dapat mempertimbangkan penggunaan country safeguard 
system1  (CSS) bagi lingkungan hidup dan pemukiman kembali secara-tidak-sukarela pada 
proyek-proyek dan program-program mendatang yang dibiayai oleh ADB. Namun permintaan 
Pemerintah tersebut tidak termasuk penggunaan upaya perlindungan pada masyarakat adat asli 
(indigenous peoples) oleh karena itu jika masyarkat adat terdampak akibat proyek, maka prinsip-
prinsip Safeguard Policy Statement (SPS, 2009) ADB akan digunakan. Pemerintah berharap 
bahwa penggunaan CSS akan menghasilkan pelaksanaan upaya perlindungan yang lebih efisien 
dan juga meningkatkkan kapasitas masing-masing lembaga pemerintah dalam menangani 
dampak dan risiko yang terjadi dari penerapan CSS.  
 
2. Dokumen Kebijakan Perlindungan ADB (SPS, 2009) menetapkan bahwa penggunaan 
CSS harus melalui kajian kesetaraan dan akseptabilitas CSS dari negara peminjam dana. Kajian 
kesetaraan dilakukan berdasarkan i metodologi yang diuraikan dalam Lampiran 6 dari SPS, 
Upaya Penguatan dan Penggunaan Sistem Perlindungan Negara untuk mengatasi masalah 
lingkungan hidup dan perlindungan sosial.  Sebagaimana didefinisikan pada Lampiran 6, "sistem 
perlindungan negara (CSS) berarti kerangka hukum dan kelembagaan suatu negara, yang terdiri 
dari lembaga pelaksana nasional, daerah, atau sektoral serta hukum, peraturan, aturan, dan 
prosedur yang relevan yang terkait denganbidang kebijakan perlindungan lingkungan hidup dan 
sosial”. Kajian tersebut mencakup identifikasi kesenjangan dan tindakan yang diperlukan dan 
komitmen negara peminjam untuk melaksanakan aksi untuk memperbaiki kesenjangan sebelum 
penggunaan CSS disetujui oleh Dewan Direksi ADB untuk diterapkan pada proyek yang dibiayai 
oleh ADB. 
 
3. Pada tahun 2014, ADB memberikan tanggapan dengan memberikan bantuan teknis untuk 
melakukan kajian terhadap sistem perlindungan negara Indonesia2. Sebagai bagian dari kajian 
ini, ADB melaksanakan kajian kesetaraan yang menunjukkan bahwa kebijakan dan kerangka 
hukum Indonesia untuk perlindungan lingkungan hidup dan sosial cukup setara dengan tujuan, 
ruang lingkup, pemicu dan prinisp kebijakan SPS ADB. Konsultasi dengan masyarakat sipil pada 
kajian perlindungan negara dilakukan sejak 2017 Maret. Untuk memahami status implementasi 
kerangka hukum nasional dalam menerapkan upaya perlindungan di Indonesia, ADB melakukan 
juga kajian akseptabiitas pada empat sektor sampel: energi dan daya, sumber daya air, jalan dan 
transportasi, dan perencanaan perkotaan.  
 
4. Kajian ini menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa lembaga sektoral memiliki 
kapasitas yang berbeda-beda dalam pelaksanaan perlindungan PLN. Namun lembaga pelaksana 
utama di sektor energi, menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi relatif dibandingkan tiga lembaga 
yang dinilai. Pengembangan sektor energi, khususnya listrik, juga merupakan prioritas 
pemerintah Indonesia dan untuk operasi ADB di Indonesia3. Oleh karena itu, pemerintah, PLN 

 
1 CSS atau Country Safeguard System adalah Sistem Perlindungan Negara yang terdiri dari sistem hukum dan 

kelembagaan negara, termasuk lembaga-lembaga pelaksana sektoral, di tingkat pusat maupun daerah, dan 
mencakup prosedur, peraturan, regulasi dan undang-undang yang terkait kebijakan perlindungan lingkungan hidup 
dan perlindungan sosial. Dalam Dokumen Kebijakan Perlindungan ADB (SPS ADB, 2009), tercantum bahwa 
penggunaan CSS dapat diterapkan untuk proyek-proyek yang dibiayai ADB pada tingkat pusat/nasional, daerah, 
sektoral, maupun pada tingkat instansi.  

2   ADB.2014. Technical Assistance to the Republic of Indonesia for Aligning Asian Development Bank and Country 
Systems for Improved Project Performance. Manila (TA 8548).  

3  Pemerintah Indonesia. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2015-2019. Jakarta. 
ADB. 2016. Country Partnership Strategy: Indonesia, 2016-2019: Towards a Higher, More inclusive, and Sustainable 
Growth Path. Manila. 
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dan ADB sepakat untuk menjalankan kajian yang mendalam mengenai kesetaraan dan 
akseptabilitas dari penggunaan CSS pada tingkat lembaga yang terkait lingkungan hidup dan 
upaya perlindungan pemukiman kembali secara-tidak-sukarela pada (usulan proposal) proyek-
proyek di masa mendatang yang dibiayai ADB bersama PLN. Di dalam konteks usulan tersebut, 
istilah “CSS PLN” (CSS PLN) merujuk pada penggunaan upaya perlindungan sosial dan 
lingkungan hidup di tingkat lembaga oleh PLN bagi proyek-proyek yang dibiayai ADB4.  Usulan 
tersebut merupakan proposal tersendiri, di mana proposal proyek pertama yang dibiayai ADB 
yang menerapkan CSS PLN akan dipresentasikan kepada Dewan Direksi ADB selambat-
lambatnya akhir tahun 20205. Untuk tiap-tiap proyek di mana CSS PLN akan diterapkan, ADB 
akan melaksanakan kajian akseptabilitas sebagai bagian dari proses pembuatan draft proyek, 
yang hasilnya akan didokumentasikan dan tercermin di dalam proposal proyek yang 
dipresentasikan di hadapan para Dewan Direksi ADB.  

 

II.         Proses Konsultasi Pemangku Kepentingan 

5. Pernyataan Kebijakan Perlindungan ADB (SPS ADB) dan Kebijakan Komunikasi Publik 
(2011) mensyaratkan agar ADB mengadakan Konsultasi di negara yang bersangkutan (in-
country) untuk meminta tanggapan dari para pemangku kepentingan di antaranya pemerintah 
dan organisasi masarakat sipil (CSO) atas pada draft kajian kesetaraan dan akseptabilitas. 
Kebijakan ini telah digantikan dengan Access to Information Policy (2019). 
 
6. Dalam rangka penyusunan usulan PLN CSS, ADB, bekerjasama dengan Bappenas dan 
PLN, melakukan serangkaian konsultasi pemangku kepentingan untuk berbagi dan 
mendiskusikan    hasil kajian penilaian yang relevan, draft temuan dan rencana aksi. Konsultasi 
sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf berikut mencakup berbagai kota yang melibatkan 
lebih dari 600 individu yang mewakili lebih dari 200 lembaga dan termasuk sekitar 200 peserta 
individu dari CSOs. 

 
7. Konsultasi tahap awal  yang melibatkan 10 kelompok diskusi (FGD) telah diselenggarakan 
selama tahun 2014-2016 di Jakarta bersama para pemangku kepentingan utama, terutama dari 
pemerintah, lembaga regulator, dan organisasi profesional yang berkaitan dengan lingkungan 
hidup dan pelaksanaan perlindungan pemukiman kembali secara-tidak-sukarela di Indonesia. 
Tujuan diadakannya konsultasi ini adalah untuk membahas pola pendekatan dan metodologi 
dalam melaksanakan tinjauan atas upaya perlindungan negara dan kajian-kajian lain yang terkait. 
Konsultasi tahap kedua yang dilaksanakan bersama dengan BAPPENAS dan ADB meliputi tiga 
sesi diskusi tingkat nasional dan provinsi (Jakarta dan Makassar) diselenggarakan bersama para 
pemangku kepentingan utamanya BAPPENAS dan ADB pada tahun 20176. Untuk keperluan 
konsultasi ini, laporan kajian latar belakang telah disiapkan dan tersedia bagi publik. Kajian 
penelitian yang pada tahap tersebut telah dilakukan dan diterbitkan kepada publik menyediakan 

 

 
4 CSS PLN terdiri dari Pokok Undang-Undang Lingkungan Hidup No.32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup, dan peraturan pelaksananya yang didalamnya termasuk peraturan atas izin lingkungan, kriteria 
pengelolaan dapak lingkungan (AMDAL), dan pedoman persiapan dokumen lingkungan, undang-undang pengadaan 
lahan No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan peraturan 
pelaksananya, serta undang-undang dan peraturan nasional terkait dan surat keputuan perusahaan yang diterbitkan 
oleh PLN.   

5 Pertama-tama Dewan Direksi menyepakati penggunaan CSS, sesuai dengan kesepakatan Dewan Direksi pada 
penerapan CSS untuk proyek-proyek spesifik yang akan dibiayai oleh ADB berdasarkan pertimbangan terhadap 
masing-masing proyek.   

6 Konsultasi dengan pemangku kepentingan diadakan di Makassar pada 27 Maret 2017, dan di Jakarta pada 30 dan 
31 Maret 2017.   
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tinjauan secara umum mengenai kesetaraan pada tingkat negara dengan disajikan matriks-
matriks kesetaraan yang rinci, maupun yang terkait akseptabilitas pada tingkat lembaga regulator, 
beserta contoh kajian kesetaraan pada empat lembaga yang terpilih. Konsultasi di Makassar 
melibatkan lembaga pemerintah daerah, BUMN, universitas, beberapa CSO (LSM), di antaranya 
dari seluruh provinsi di Sulawesi. Konsultasi di Jakarta melibatkan kelompok-kelompok 
pemangku kepentingan yang serupa dari Jakarta (tingkat nasional), provinsi Jawa Barat dan 
Banten. Sebagian besar tanggapan dan komentar yang diterima terfokus pada ketentuan dan 
proses CSS maupun aspek-aspek teknis penggunaan sistem negara untuk lingkungan hidup dan 
upaya perlindungan pemukiman kembali secara-tidak-sukarela dalam konteks Indonesia. 
Konsultasi tersebut membantu memberikan pemahaman bagi ADB dan apresiasi yang lebih baik 
khususnya dalam konteks masalah mendasar tentang upaya perlindungan, dan membantu alam 
hal mengambil keputusan agar fokus pada pola pendekatan tingkat lembaga. Hal ini 
membutuhkan tambahan kerja analitis yang cukup besar serta konsultasi lebih lanjut. Oleh karena 
itu, proses dan dokumen kajian upaya perlindungan negara (CSR) tidak dilanjutKAN, 
sebagaimana telah diumumkan di situs ADB pada bulan Maret 2019. 
 
8. BAPPENAS dan ADB mulai dari November 2017 hingga Januari 2018 menyelenggarakan 
berbagai konsultasi mengenai kajian lanjutan yang komprehensif untuk tingkat lembaga yang 
terfokus pada PLN. Untuk tujuan konsultasi tersebut, kajian kesetaraan telah direvisi karena akan 
diterapkan pada kegiatan operasi PLN, dan draft ringkasan telah diterbitkan sebelum 
pelaksanaan konsultasi. Selain itu, rincian draft matriks akseptabilitas pelaksanaan upaya 
perlindungan lingkungan hidup dan pemukiman kembali secara-tidak-sukarela terkait PLN telah 
disusun dan diungkapkan kepada publik sebelum konsultasi diselenggarakan. Konsultasi 
diselenggarakan secara ekstensif, meliputi lima lokasi kota7 dan melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan mencakup lembaga pemerintah daerah dan pusat, sekitar 80 perwakilan CSO, serta 
mitra pembangunan lainnya.  Konsultasi tahap berikutnya diselenggarakan di bulan Juli 2018 
untuk membahas draft final kajian lingkungan hidup dan pemukiman kembali secara-tidak-
sukarela. Tanggapan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya digunakan juga sebagai tambahan 
yang mendukung hasil kajian kesetaraan dan akseptabilitas. Ringkasan dari temuan-temuan 
pada tahap tersebut sudah diungkapkan sebelum konsultasi dilaksanakan. Konsultasi-Konsultasi 
ini dipimpin oleh BAPPENAS, bersama ketua Women Research Institute, CSO terkemuka 
Indonesia, dan dihadiri oleh berbagai perwakilan pemerintah dan CSO. Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(KATR/BPN) dan PLN secara aktif ikut beserta para tenaga ahli. Selain itu, ADB 
menyelenggarakan rapat dengan mitra-mitra pembangunan yakni Bank Dunia dan Departemen 
Perdagangan dan Luar Negeri Australia dan rapat dengan Forum Upaya Perlindungan Sosial 
untuk membahas kajian dan rencana aksi yang disusun. 
 
9. Pada awal bulan Oktober 2018 di Manila, konsultasi lebih lanjut dilakukan antara wakil 
dari Yayasan Ulu, WALHI Jawa Barat, WALHI Sulawesi Selatan dan ILRC (Indonesian Legal 
Resource Center) dengan perwakilan manajemen ADB, tim CSS dan anggota Direksi ADB.  
Selama konsultasi ini, para anggota NGO mengeluhkan praktik pelaksanaan upaya 
perlindunganPLN dan meminta ADB untuk memastikan bahwa standar dan praktik ADB SPS 
tidak diturunkan apabila menyetujui penggunaan PLN CSS.  Dua konsultasi lain dengan CSO 
dan akademisi bersama-sama diselenggarakan oleh ADB dan BAPPENAS dengan moderator 
dari wakil NGO telah diadakan di Yogyakarta pada tanggal 7 dan 8 Februari 2019 dan di Jakarta 
pada tanggal 27 dan 28 Maret 2019 dengan tujuan untuk membahas draft fnal kajian dan 
penanganan beberapa masalah yang diangkat oleh para anggota NGO.   

 
7 Jakarta, Kupang (Nusa Tenggara Timur), Manado (Sulawesi Utara), Medan (Sumatra Utara), and Palembang 

(Sumatra Selatan). 
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10. ADB mendokumentasikan hasil konsultasi tersebut dan mengungkapkan hasil konsultasi 
pada situs ADB untuk memperoleh tanggapan publik sebagaimana disajikan pada Tabel 1.   
 

Tabel 1. Dokumen-dokumen yang dipublikasi di situs web ADB 
Nama Dokumen Diungkapkan sejak Tautan 

Tinjauan Upaya 
Perlindungan Negara 
Indonesia  
(draft) 

Maret 2017 Bahasa Inggris:  
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta  
 
Bahasa Indonesia: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino- 
47287-001-dpta  
 

Laporan mengenai 
Kajian Kesetaraan dan 
Akseptabilitas untuk 
PLN (draft) 

November 20178 Bahasa Inggris: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-1  
 
Bahasa Indonesia: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino- 
47287-001-dpta-1 

Ringkasan Konsultasi 
tanggal 11 Desember 
2017 
 
 
 
 
 
 

Desember 2017  Bahasa Inggris: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-2  
 
Bahasa Indonesia: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino- 
47287-001-dpta-2  
 

Ringkasan Konsultasi 
bulan Januari 2018 
 

Januari 2018 Bahasa Inggris: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-2  
 
Bahasa Indonesia: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino- 
47287-001-dpta-2  
 

Pertanyaan yang sering 
diajukan oleh pemangku 
kepentingan mengenai 
maslah utama 

April 2018 https://www.adb.org/projects/47287-
001/main#project-facts 

 
8  Tinjauan Upaya Perlindungan Negara (CSR) telah digantikan oleh Kajian istem perlindungan negara (CSS) pada 

tingkat lembaga untuk Perusahaan Listrik Negara Indonesia, (PLN).  Penilaian CSR yang diungkapkan di situs web 
ADB pada bulan Maret 2017, dipersiapkan sebagai draft penilaian awal untuk memberikan pemahaman umum 
mengenai kerangka hukum Indonesia. Draft awal penilaian CSR, yang belum selesai, digantikan oleh draft Kajian 
PLN CSS yang berisi lebih menyeluruh dan komprehensif kajian hukum, termasuk tinjauan instrumen hukum 
tambahan yang tidak tercakup oleh tinjauan CSR, untuk tujuan kajian CSS yang berkaitan dengan PLN. Draft Kajian 
PLN CSS juga mengidentifikasi kesenjangan kesetaraan dan akseptablitas tambahan, dan secara substansial 
merevisi temuan kesetaraan dan akseptabilitas dalam kajian CSR terdahulu 
( https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-001-dpta) 
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Nama Dokumen Diungkapkan sejak Tautan 

Temuan dan Rencana 
Aksi untuk Kajian 
Kesetaraan dan 
Akseptabilitas - 
Lingkungan Hidup 

Juli 2018 Bahasa Inggris: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-3  
 
Bahasa Indonesia: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino- 
47287-001-dpta-3   
 

Temuan dan Rencana 
Aksi untuk Kajian 
Kesetaraan dan 
Akseptabilitas- 
Pengadaan Tanah 
/Pemukiman kembali 
Secara-tidak-sukarela  

Juli 2018 Bahasa Inggris: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-4   
 
Bahasa Indonesia: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino- 
47287-001-dpta-4  
 

Ringkasan Konsultasi 
pada bulan Juli 2018 

Juli 2018 Bahasa Inggris: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-5  
 
Bahasa Indonesia: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-5  

Kajian kesetaraan yang 
telah diperbarui untuk 
perlindungan 
pemukiman kembali 
tidak secara suka rela 

Agustus 2018 
 

English:  
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-7  
 
Indonesian: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-
47287-001-dpta-7   

Kajian Akseptabilitas 
yang diperbarui untuk 
upaya perlindungan 
pemukiman kembali 
tdak secara sukarela 

Agustus 2018 English: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-9  
 
Indonesian: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-
47287-001-dpta-9  

Kajian kesetaraan yang 
telah diperbarui untuk 
perlindungan 
lingkungan hidup 

Agustus 2018 English: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-6  
 
Indonesian: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-
47287-001-dpta-6  

Kajian Akseptabilitas 
yang diperbarui untuk 
upaya perlindungan 
lingkungan hidup dan 
pemukiman kembali 
tdak secara sukarela 
 
 
 

Agustus 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

English: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-8  
 
Indonesian (downloadable file): 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-
47287-001-dpta-8  
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Nama Dokumen Diungkapkan sejak Tautan 

 
Kajian kesetaraan dan 
akseptabilitas yang 
sudah di perbaharui 
untuk perlindungan 
lingkungan hidup dan 
pemukiman kembali 
tidak secara sukarela 

 

 
 
 
 

 
Oktober 2019 

 
English:  

https://www.adb.org/projects/documents/ino-

47287-001-dpta-16  

https://www.adb.org/projects/documents/ino-

47287-001-dpta-17  

https://www.adb.org/projects/documents/ino-

47287-001-dpta-18  

https://www.adb.org/projects/documents/ino-

47287-001-dpta-19  

 

Ringkasan Konsultasi 
 
 
 
 
 
 
 
Ringkasan Konsultasi 
dengan CSOs di 
Jogyakarta 
 
 
 
 
 
Ringkasan Konsultasi 
dengan CSOs di 
Jakarta  
 
 
 
 
 
Laporan Studi untuk 
Lingkungan Hidup 
 
 
 
 
 
 
Laporan Studi untuk 
Pemukiman Kembali 
Tidak Secara Sukarela  
 
 
 

Agustus 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Februari 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Mai 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Desember 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Desember 2018 

English: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-10 
 
Indonesian: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-
47287-001-dpta-10 
 
English 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-13. 
 
Indonesian: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-
47287-001-dpta-13. 
 
English: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-15. 
 
Indonesian: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-
47287-001-dpta-15 
 
English: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-11. 
 
Indonesian: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-
47287-001-dpta-11. 
 
English: 
https://www.adb.org/projects/documents/ino-47287-
001-dpta-12. 
 
 
Indonesian: 
https://www.adb.org/id/projects/documents/ino-
47287-001-dpta-12 
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11. Tanggapan yang diterima dari CSO selama tahap konsultasi, termasuk makalah tertulis 
yang diterima dari CSO, pada umumnya bersifat konstruktif dan cukup bermakna (substantive) 
serta telah membantu secara signifikan karena tanggapan-tangapan ini melengkapi kajian-kajian 
dan pola pendekatan yang akan diterapkan. Secara umum, kebanyakan masalah dan perhatian 
khusus yang muncul selama konsultasi adalah terfokus pada: (i) alasan dasar serta biaya dan 
manfaat dalam menggunakan CSS sesuai konteks Indonesia; (II) kapasitas lembaga pemerintah 
untuk melaksanakan upaya perlindungan lingkungan hidup dan pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela dapat sejalan dengan standar internasional, khususnya di wilayah terpencil; (iii) 
perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok rentan, dan masalah berbasis gender, penduduk 
asli, mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, dan mereka yang tidak memiliki hak atas 
tanah; (iv) masalah hak asasi manusia; (v) pemantauan upaya pemulihan mata pencaharian dan 
pendapatan di daerah pemukiman kembali secara-tidak-sukarela; (vi) kajian keanekaragaman 
hayati dan dampak kumulatif; (vii) proses konsultasi dan  mekanisme penangan keluhan 
(Grievance Redress Mechanism atau GRM); (viii) pengelolaan dampak lingkungan (EIA/AMDAL); 
dan (ix) tingkat kesadaran pemerintahdaerah dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab 
dalam penerapan hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Para peserta juga menaruh 
perhatian khusus pada komitmen PLN untuk mengurangi penggunaan sumber-sumber energi 
yang merugikan masyarakat dan lingkungan setempat. Rincian komentar-komentar yang diterima 
selama konsultasi disajikan di Tabel 2. 
 
12. Komentar-komentar yang masuk telah membantu ADB melengkapi dan memperkuat 
dokumentasi kajian dan mempertajam penyajian data. Seluruh komentar yang masuk juga telah 
dipertimbangkan selama proses penyelesaian kajian dan penyusunan rencana aksi untuk 
mengurangi kesenjangan, yang merupakan bagian integral dari proposal tersebut. 
 
13.  Walaupun tidak semua LSM menyatakan dukungannya, sebagian besar CSO yang hadir 
mendukung proposal tersebut dengan pertimbangan bahwa ADB dan instansi pemerintah telah 
terus mendukung penguatan kapasitas CSS PLN, seperti halnya komitmen PLN untuk 
menjalankan program reformasi. Para CSO tersebut mengapresiasi proposal yang diajukan dan 
menyatakan bahwa sistem ini tidak hanya berperan penting dalam memperkuat kapasitas sistem 
upaya perlindungan PLN, tapi nantinya juga akan mendorong pengembangan kapasitas sistem 
pada tingkat negara di Indonesia sebagai satu kesatuan. Mereka juga mencatat bahwa 
penggunaan CSS PLN tidak akan diterapkan pada proyek-proyek yang sangat kompleks dan 
sensitif, dan tidak berarti ADB tidak melakukan uji tuntas dan melepas tanggung jawab atas 
pengawasan pinjaman serta ini tidak berarti ADB akan mengecualikannya dari pengawasan 
mekanisme akuntabilitas ADB.   
 
14. Masalah-masalah yang diangkat dalam forum konsultasi disajikan pada Tabel 2, dan 
masukan tertulis yang diserahkan oleh LSM disajikan pada Tabel 3 (Halaman 54). 
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Tabel 2: Masalah yang dikemukakan pada Konsultasi Pemangku Kepentingan 

Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

Makassar, 27 
Maret 2018, 
Novotel Gran 
Shyla 

 144 Peserta 
termasuk: 
41 peserta dari 
CSO/LSM di 
daerah  
(Solidaritas 
Perempuan Angin 
Mamiri, LP2M, 
Lemitama, YKPM), 
Universitas 
(Tadulako, Unhalu, 
Universitas Muslim 
Indonesia). 
24 perwakilan 
lembaga pusat 
pemerintah 
BAPPENAS (3 
orang Direktur), 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahhan 
Rakyat, 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan,  
32 peserta dari 
pemerintah 
daerah, sektor 
swasta, perwakilan 
PLN dari 7 provinsi 
(Sulawesi Utara, 
Gorontalo, 
Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Barat, 
Sulawesi Selatan, 
Sulawesi 
Tenggara, and 
Maluku), kota 
Makassar dan 
Maros. 
 
40 kepala kantor 
pertanahan 
daerah, badan 
perencanaan 
pembangunan 
daerah, badan 
pengelolaan DAS 

Manfaat menggunakan CSS 
 
Kajian awal upaya 
perlindungan negara - ruang 
lingkup 

ADB dan BAPPENAS 
menjelaskan manfaat 
penggunaan CSS, ketentuan 
menggunakan CSS 
berdasarkan SPS ADB 2009, 
tinjauan upaya perlindungan 
negara yang mencakup kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas, 
serta tujuan konsultasi. 
 

Kajian awal upaya 
perlindungan negara 
mengandung aspek 
permasalahan yang berbeda 
dari fakta yang ada di 
Sulawesi. 
 
Metodologi tidak menjelaskan 
bagaimana 4 studi kasus 
tersebut dipilih, yang artinya 
hasil akhirnya kemungkinan 
memiliki masalah. Kajian 
kesetaraan perlu untuk 
melibatkan masyarakat dan 
warga yang terdampak. Hasil 
laporannya disarankan 
diunggah di situs web ADB 
agar mendapat masukan 
masyarakat. 
 
 

Kajian kesetaraan melakukan 
penilaiaan atas kerangka 
hukum nasional tetapi tidak 
meninjau instrumen-instrumen 
hukum pemerintah daerah. 
Lebih dari 70 UU negara, 
peraturan pemerintah, 
peraturan Presiden, peraturan 
Kementerian, dan instruksi 
Kementerian telah dinilai untuk 
kajian kesetaraan. Interaksi 
PLN dengan pemerintah 
daerah tercermin di dalam 
kajian akseptabilitas dalam 
rangka proses dan prosedur 
komponen pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela. Bahan 
studi kasus menjadi salah satu 
dari sekian banyak dokumen 
yang ditinjau terkait kajian 
akseptabilitas, tetapi 
metodologi dalam memilih 
studi kasus yang mana dikaji 
menjadi tidak relevan.  
 
Temuan-temuan kajian dan 
rencana aksi dipublikasi pada 
situs web ADB.  
 

Informasi kepada publik dan 
pengungkapan - tidak cukup 
waktu untuk meninjau 
sebelum konsultasi diadakan. 
 

Dicatat dengan baik. Selagi 
dokumen-dokumen 
diungkapkan baik dalam 
bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia, ADB mengapresiasi 
tantangan untuk melakukan 
tinjauan atas document yang 
komprehensif mengenai hal-
hal teknis yang kompleks. 

 
9 Tanggapan ADB mencatat tanggapan yang diberikan pada waktu konsultasi. Untuk memperjelas, keterangan 

tambahan mengenai status update adalah status pada bulan Agustus 2018. 

 



9 
 

   

Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

daerah, unit 
pelayanan sumber 
daya air daerah, 
lembaga 
perlindungan 
lingkungan hidup, 
penegak hukum 
tingkat provinsi 
(kepolisian, 
kejaksaan agung 
dan auditor) dan 
perusahaan listrik 
nasional wilayah 
regional yang 
meliputi Sulawesi 
 
7 peserta dari ADB 
(termasuk Direktur 
SDES dan 
Pimpinan Tenaga 
Ahli Upaya 
Perlindungan 
SDES) 

 

SDM dan pengembangan 
kapasitas di tingkat pemda -- 
kapasitas dan kompetensi 
konsultan EIA/AMDAL dan 
komisi peninjau EIA/AMDAL 
(instansi pemerintah daerah) 
masih lemah dan tenaga 
konsultan masih terpusat di 
Jawa. 
 

Masalah kapasitas telah 
dicatat dan perlu ditangani 
lebih dalam dan kesenjangan-
kesenjangan perlu 
diidentifikasi. Sebuah rencana 
kentuk menggurangi 
kesenjangan akan disusun dan 
dibahas lebih lanjut.  

Studi kasus tidak memberikan 
gambaran yang lengkap 
mengenai Indonesia. 

Hal ini sudah diakui. Di 
samping mempelajari empat 
proyek, ada satu proyek yang 
mewakili tiap-tiap sektor yang 
dianalsis dalam kajian 
akseptabilitas untuk praktik 
pelaksanaan PLN. 

Kapasitas badan perlindungan 
lingkungan hidup di daerah 
masih lemah. 
 

Dicatat dengan baik dan pada 
umumnya setuju bahwa 
sementara in kemampuan satu 
lembaga dan lembaga lainnya 
sangat beragam, terdapat 
berbagai kesenjangan yang 
perlu segera diatasi. Kajian 
akseptabilitas berfokus pada 
PLN. ADB telah menyediakan 
dukungan teknis kepada KLHK 
untuk memperkuat 
kapasitasnya dalam 
melakukan kajian lingkungan 
hidup. 
 

Kualitas dokumen EIA/AMDAL 
perlu ditingkatkan 

Disepakati. Meningkatkan 
kapasitas PLN dalam 
melakukan AMDAL dan UKL-
UPL telah direkomendasikan 
berdasarkan rencana aksi 
akseptabilitas untuk upaya 
perlindungan lingkungan hidup 
sebagai suatu aksi kegiatan. 
KLHK bertanggung jawab 
untuk memberikan sertifikasi 
konsultan AMDAL. PLN hanya 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

akan menggunakan konsultan 
yang tersertifikasi.  
 

Ruang lingkup AMDAL bukan 
hanya terfokus pada 
permukaan tanah yang 
terdampak tapi juga seluruh 
ekologi 
 

Disepakati. Hal ini juga 
ditemukan di dalam kajian 
kesetaraan.  

Peraturan dan perundang-
undangan baru perlu 
dikonsultasikan dan 
disosialisasikan dengan lebih 
baik. 
 

Dicatat. Hampir semua 
regulasi terkait lingkungan 
hidup telah diterbitkan dan 
dapat diakses secara publik 
melalui situs web KLHK 
ataupun situs web 
Kementerian sektor lainnnya.  
 

Perwakilan dari kepolisian 
mengingat kembali bahwa 
terdapat beberapa kasus di 
mana para pemrakarsa proyek 
melaksanakan proyek 
sebelum melengkapi 
EIA/AMDAL. Sangat penting 
menyusun suatu mekanisme 
untuk meningkatkan 
kesadaran masyararakat agar 
melapor jika ada pelanggaran. 
 

Badan Pengendalian 
Lingkungan Hidup daerah 
memiliki peran penting dalam 
pengawasan dan penegakan 
hukum. Mekanisme 
penanganan keluhan pada 
level proyek disyaratkan sesuai 
ketentuan CSS.  

Pengangkatan/penunjukan tim 
penyusun draft dari 
Kementerian KLHS perlu 
dibentuk melalui penunjukan 
resmi agar memastikan 
kualitas dokumen KLHS yang 
dihasilkan. 
 
 

Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (KLHS) merupakan 
hal yang diwajibkan 
berdasarkan Undang-undang, 
termasuk wajib dokumen 
Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW), Rencana 
pembangunan jangka 
menengah/panjang (RPJM/P), 
dan kebijakan lainnya yang 
secara potensial berdampak 
pada lingkungan hidup. 
 

Terdapat ketidaksesuaian 
dalam UU No. 2/2012: Kurang 
adanya unsur-unsur yang 
digunakan untuk menghindari 
dan meminimalisasi 
penggusuran dan upaya 
mitigasi pemanfaatan lahan 
secara-tidak-sukarela.  
 
 
 
 

UU No. 2/2012 dan peraturan 
pelaksananya diterbitkan untuk 
memastikan ketersediaan 
lahan bagi pembangunan 
kepentingan umum. Berbagai 
bentuk ganti rugi ditawarkan 
kepada Pihak yang berhak 
dengan persetujuan mereka, 
termasuk tawaran pemukiman 
kembali.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

Kurangnya kesetaraan tujuan 
yang tercermin dalam 
kerangka kerja hukum dan 
regulasi yang ada mengenai 
penanganan masalah orang-
orang yang digusur. 
 

Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya kesenjangan 
terkait hirarki proses mitigasi, 
dukungan dari lembaga sosial 
dan budaya dari warga yang 
terdampak, beserta upaya 
perbaikan mata pencarian.  
Upaya mengurangi 
kesenjangan sudah tercermin 
di dalam rencana aksi.  
 

Hak yang tumpng tindih atas 
suatu lahan dan sengketa 
lahan perlu segera 
diselesaikan sebelum lahan 
tersebut dapat digunakan 
untuk pengerjaan proyek 
publik  
 
 
Hak-hak dasar perlu 
disosialisasikan 
 

Disepakati. UU No. 2/2012 
mensyaratkan bahwa status 
kepemilikan tanah harus jelas 
dari para pemilk lahan yang 
sah. Pada umumnya PLN 
menghindari pengambilalihan 
lahan yang terdapat sengketa 
kepemilikan. 
 
Sepakat. Salah satu program 
Badan Pertanahan Nasional 
adalah mengenai sertifikasi 
lahan termasuk sosialisasi hak-
hak dasar pertanahan. 
 

Metode penilaian lahan harus 
transparan, khususnya jika 
mengakibatkan harga lahan 
setempat meningkat tajam. 
 

Peraturan Kementerian 
Keuangan mengharuskan 
Standar Penilaian Indonesia 
306 (SPI 306) tentang 
Penilaian Pengambilalihan 
Lahan bagi Pembangunan 
Kepentingan Umum digunakan 
untuk semua proses 
pengadaan tanah. 
 

Terkait rencana tata ruang, 
regulasi dan kegiatan RTRW 
harus sinkron dengan 
pengambilalihan lahan yang 
sesuai antara peraturan dan 
praktik di lapangan, 
 
Lebih banyak lagi studi kasus 
dan sektor-sektor yang harus 
dikaji. 
 

Dicatat dan hal ini telah 
menjadi prioritas bagi Proyek 
Strategis Nasional.  
 
Tinjauan tambahan akan 
dilakukan untuk kajian tingkat 
lembaga 

Upaya perlindungan yang 
lebih besar kepada kelompok-
kelompok rentan dan 
penduduk asli: upaya 
perlindungan atas hak-hak 
tanah dan lingkungan hidup 

Upaya perlindungan SPS ADB 
bagi penduduk asli akan terus 
diterapkan dalam konteks 
Indonesia. 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

harus ikut mempertimbangkan 
penduduk asli (yaitu kasus 
Kajang Amatoa). Partisipasi 
inklusif dari kelompok-
kelompok rentan harus dapat 
dipastikan mereka dilibatkan.  
 

Jakarta, 30 Maret 
2017, Hotel Grand 
Sahid Jaya 

65 peserta, di 
antaranya: 
 
34 pejabat resmi 
(BAPPENAS [4 
Direktorat], 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat, KLHK) 
 
9 peserta dari LSM 
dan 3 peserta dari 
akademisi dan 
pusat-pusat 
penelitian. 
 
9 peserta ADB 
(mencakup Chief 
Compliance Officer 
dan Acting Country 
Director) 
 

Manfaat penggunaan CSS  
 
Kajian awal upaya 
perlindungan negara - ruang 
lingkup 
 

ADB dan BAPPENAS 
menjelaskan manfaat 
penggunaan CSS, persyaratan 
untuk menggunakan CSS 
berdasarkan SPS ADB 2009, 
tinjauan upaya perlindungan 
negara yang meliputi kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas, 
dan tujuan konsultasi tersebut. 

  
 

Tidak tersedia cukup waktu 
untuk proses konsultasi dan 
pengungkapan  
 

Dicatat. Sementara dokumen-
dokumen tersebut 
diungkapkan baik dalam 
bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia, ADB mengapresiasi 
usul untuk meninjau 
seperangkat dokumentasi 
mengenai hal-hal teknis yang 
rumit. 
 
Temuan kajian dan rencana 
aksi diunggah di situs web 
ADB 
 

Jakarta, 30 Maret 
2017, Hotel Grand 
Sahid Jaya 

65 peserta, di 
antaranya: 
 
34 pejabat resmi 
(BAPPENAS [4 
Direktorat], 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat, KLHK) 

Kualitas terjemahan dokumen 
yang diterjemahkan ke bahasa 
Indonesia perlu ditingkatkan 

Dicatat dan akan ditingkatkan 
dengan memakai jasa 
penerjemah berkualitas dan 
peninjauan hasil 
terjemahannya.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

 
9 peserta dari LSM 
dan 3 peserta dari 
akademisi dan 
pusat-pusat 
penelitian. 
 
9 peserta ADB 
(mencakup Chief 
Compliance Officer 
dan Acting Country 
Director) 
 

 
 

 
  

Sosialisasi metodologi 
penelitian dan pengungkapan 
hasil penelitian yang lebih baik 
kepada publik  

Usul dicatat. Kami menghargai 
tinjauan kritis atas dokumen-
dokumen yang diungkapkan 
pada forum konsultasi. Kami 
terbuka menerima komentar 
lanjutan atas dokumen ini di 
luar forum konsultasi.  
 

Kajian ini harus mencakup 
analisis risiko seperti risiko-
risiko kepatuhan upaya 
perlindungan pada tingkat 
pelaksanaan, juga di tingkat 
legal, dan di tingkat likuiditas. 
Analisis ini penting agar dapat 
mengatasi 
kesalahan/kegagalan dalam 
melaksanakan pembangunan.  
 

Kajian kesetaraan melakukan 
analisis terhadap ketentuan 
SPS ADB dibandingkan 
dengan ketentuan UU dan 
peraturan di Indonesia lalu 
mengidentifikasi kesenjangan 
antara keduanya. Kajian 
akseptabilitas tersebut juga 
mengkaji apakah UU dan 
peraturan tersebut secara 
nyata dilaksanakan di 
lapangan.  

Terdapat potensi pelanggaran 
hak-hak warga yang digusur: 
perlu sosialisasi yang baik 
untuk memberi ruang yang 
cukup di dalam peraturan 
undang-undang untuk 
mengatasi masalah terkait 
keluhan warga dari kelompok 
yang rentan. Dalam konteks 
PSN (Proyek Strategis 
Nasional) periode konsultasi 
telah dipersingkat dari 14 hari 
menjadi 3 hari.  
 

Dicatat. ADB lebih lanjut akan 
menganalisis dampak proses 
pengambilalihan lahan 
khususnya terkait jangka waktu 
pengungkapan dan hak-hak 
kelompok rentan. Namun 
demikian, pada empat sektor 
yang ditinjau, tidak ada 
satupun proyek yang telah 
menerapkan kebijakan 
percepatan waktu.  
 

Upaya perlindungan terhadap 
pemegang hak-hak bukan-
lahan dan ganti rugi bagi 
pemegang hak-hak bukan-
lahan, contohnya, pemukim 
yang tinggal di bantaran kali? 
 

Kapasitas pemerintah daerah 
perlu diperkuat terutama 
bagaimana meredam konflik 
dalam konteks yang spesifik, 
yaitu pengambilalihan lahan.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya kesenjangan 
terkait penyaringan dan ganti 
rugi kepada para pemilik asset 
yang tidak bersertifikat. Upaya 
mengurangi kesenjangan 
tersebut sudah tercermin di 
dalam rencana aksi.   
 

Peningkatan taraf hidup warga 
yang dipindahkan. Skema 
pembagian keuntungan bagi 
pemukim yang terdampak 
secara tidak langsung harus 
lebih adil. 
Tantangan yang dihadapi oleh 
PSN (Proyek Strategis 
Nasional) adalah bagaimana 
menyelaraskan rencana tata 
ruang sehingga sinkron 
dengan pengambilalihan lahan 
dan sesuai antara peraturan 
dan praktik serta diperkuat 
dengan partisipasi yang lebih 
luas. 
 

Seluruh dampak akan dikaji 
dan dinilai. Center for 
Information and Development 
Studies (CIDES) memberikan 
contoh yang menunjukkan 
bagi-hasil keuntungan kepada 
masyarakat yang terdampak 
secara tidak langsung di 
kawasan hutan. Dalam praktik 
dan peraturan, penilaian 
tersebut (berupa pembagian 
keuntungan/manfaat) dapat 
dilakukan oleh appraiser 
independen. 
 

Tantangan bagi PSN (Proyek 
Strategis Nasional) adalah 
bagaimana menyelaraskan 
rencana tata ruang agar 
sinkron dengan 
pengambilalihan lahan baik 
dalam pelaksanaan dan 
praktiknya, serta 
memperkuatnya dengan 
partisipasi yang lebih besar. 

RTRW provinsi disarankan 
agar diintegrasikan agar 
memastikan tidak ada tumpeng 
tindih wilayah yurisdiksi terkait 
perubahan kepemilikan tanah.  

Perhatian lebih kepada 
kelompok-kelompok rentan. 
Upaya yang nyata perlu 
diuraikan di dalam rencana 
aksi bagi kelompok rentan 
untuk melindungi anak-anak 
dan menerapkan perspektif 
gender. Titik fokus untuk 
memastikan 
pengarusutamaan gender 
telah direkomendasikan. 

Sepakat. Kajian kesetaraan 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela mengakui 
adanya kesenjangan dalam hal 
konsultasi dengan kelompok-
kelompok rentan, termasuk 
perempuan dan anak-anak. 
Upaya mengurangi 
kesenjangan sudah tercermin 
di dalam rencana aksi.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

Keikutsertaan masyarakat sipil 
secara konstruktif dalam 
penyusunan pedoman 
penerapan praktik kesetaraan 
gender. 
 

Kesediaan NGO untuk terlibat 
dalam pengembangan 
pedomaan untuk melindungi 
kelompok-kelompok rentan 
telah diakui.  
 

Tantangan dalam persiapan 
rencana pengambilalihan 
lahan. Program pemulihan 
penghidupan/mata pencarian 
memerluksn koordinasi antar 
pemangku kepentingan yang 
berkaitan. KATR perlu 
bekerjasama dengan 
Kementerian Desa 
(Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi), 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi 
dan Kementerian Pertanian. 
 

Dicatat. Pengambilalihan lahan 
dan rencana pemukiman 
kembali membutuhkan 
koordinasi erat dengan 
pemangku kepentingan kunci 
dan pemerintah daerah, 
khususnya dalam 
mengamankan hak-hak guna 
lahan (tenure) dan ganti rugi 
aset-aset yang hilang bagi 
kelompok rentan (perempuan, 
penduduk asli, warga di bawah 
garis kemiskinan, dan warga 
tak berlahan) dan warga yang 
digusur; serta akses pasar bagi 
perbaikan dan keberlanjutan 
mata 
pencaharian/penghidupan 
mereka.  
 

Jakarta, Resident 
Mission ADB 
Indonesia, 
31 Maret 2017 

39 peserta di 
antaranya: 
 
17 pejabat resmi 
pemerintah 
(BAPPENAS 
[Direktur], 
Kementerian 
Pekerjaan Umum 
dan Perumahan 
Rakyat, KLHK, 
Kemenntrian 
Pertanian). 
 
6 peserta dari 
BUMN (PLN dan 
PT KAI) 
 
3 peserta dari 
Asosiasi Penilai 
Indonesia 
 
4 peserta dari Balai 
Besar Wilayah 
Sungai Citarum 
(BBWS Citarum) 

Sisa-sisa permasalahan IR 
dan ENV. Penurunan harga 
tanah di sekitar proyek 
pembuangan perlu 
diidentifikasi dan diatasi.  
 

Dicatat. Hal ini masih menjadi 
sisa permasalahan. Kajian 
terhadap dampak tersebut 
telah tercermin dalam upaya 
mitigasi lingkungan hidup tapi 
belum dalam bentuk ganti rugi.   
 

Koordinasi dan pengelolaan 
yang terintegrasi untuk 
mengatasi permasalahan 
sosial dan pemukiman 
kembali. Rekomendasi 
rencana aksi membutuhkan 
koordinasi lintas sektoral dan 
setelah konsolidasi pada 
tingkat sektoral kita perlu 
melibatkan koordinasi dari 
Kementerian terkait dan 
Kementerian aparatur negara.  
 
 

Dicatat. Ada dua pilihan untuk 
peta CSR: pertama adalah 
dengan 
meningkatkan/memperbesar 
empat kajian sektor ini pada 
tiap-tiap Kementerian yang 
mengkkordinasi sebagaimana 
dinyatakan dalam umpan balik 
yang diterima; dan pilihan 
kedua adalah memilih satu 
atau beberapa sektor yang 
spesifik dengan tingkat 
kesenjangan yang lebih kecil 
dalam hal kesetaraan dan 
akseptabilitasnya. 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

 
2 peserta dari 
Bank Dunia  
 
7 peserta dari ADB 
(temasuk Chief 
Compliance Officer 
ADB dan Acting 
Country Director) 
 

 
BAPPENAS dan KLHK 
kiranya perlu berusaha 
menetapkan suatu kerangka 
kebijakan yang sejalan 
dengan SPS ADB. 
 

Kerangka kerja peraturan 
upaya perlindungan lingkungan 
hidup sudah berjalan dan 
mencakup peraturan yang 
dibutuhkan bagi upaya 
perlindungan.  
 
CSS PLN terutama terdiri dari 
UU pokok lingkungan hidup 
No. 32/2009 tentang 
Pengelolaan dan Upaya 
Perlindungan Lingkungan 
Hidup, dan peraturan 
pelaksananya yang meliputi 
peraturan tentang izin 
lingkungan hidup, kriteria 
kajian dampak lingkungan 
hidup (AMDAL), dan persiapan 
dokumen panduan lingkungan 
hidup, UU Pengambilalihan 
lahan  No. 2/2012 tentang 
Pengambilalihan Lahan bagi 
Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum dan 
peraturan pelaksananya, UU 
negara, peraturan dan 
ketentuan perusahaan yang 
berkaitan yang diterbitkan oleh 
PLN  

  Praktik mitra pembangunan 
lainnnya: Bank Dunia memiliki 
proses pengungkapan untuk 
rencana aksi pemukiman 
kembali. Dokumen-dokumen 
yang diungkapkan belum 
diunggah di situs web 
pemerintah setempat.  
 
Uji tuntas untuk menilai 
kepatuhan pelaksanaan dan 
membuat aksi korektif dalam 
bentuk pendampingan khusus.  
 
Ganti rugi berbentuk tunai dan 
pengelolaan keuangan 
Pemerintah Daerah dan 
pengelolaan keuangan proyek 
sulit untuk dianggarkan; Inilah 
hal-hal yang belum diatur 
untuk mengatasi biaya-biaya 
transisi.  
 

Masalah ini telah dicatat.  
 
Kajian akseptabilitas 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela mengakui 
adanya kesenjangan yang 
terdapat di rencana 
pengambilalihan tanah dan 
kajian dampak sosial terkait. 
Upaya mengurangi 
kesenjangan sudah tercermin 
di dalam rencana aksi.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

Untuk kelompok-kelompok 
rentan kuncinya adalah 
pemerintah daerah. Terkait 
harmonisasi, rencana 
pengambilalihan tanah 
memiliki masalah terkait 
rincian keterangan (nama dan 
kepemilikan) dan idealnya 
seharusnya ada survei sosial-
ekonomi yang mendukung 
data mereka. Saat ini, 
praktiknya hanyalah 
kompensasi berupa tanah.  
 

  Peningkatan standar 
kehidupan warga yang 
dipindahkan. Berdasarkan 
pengalaman Indonesian dalam 
program transmigrasinya, 
terdapat contoh-contoh 
keberhasilan mengenai 
peningkatan kehidupan warga 
yang dipindahkan seperti pada 
transmigrasi pemukiman 
kembali di Wajo provinsi 
Sulawesi Utara di mana 
mereka yang tidak memiliki 
tanah menerima 2 hektar 
lahan dan pemukim baru 
tersebut menciptakan lebih 
banyak kegiatan ekonomi di 
pemukiman baru mereka. Usul 
yang disampaikan adalah 
mengadopsi praktik terbaik 
dari transmigrasi.  
 

Dicatat.  
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui ada kesenjangan 
terkait pemulihan 
penghidupan/mata 
pencaharian. Upaya 
pengurangan kesenjangan ini 
sudah tercermin di dalam 
rencana aksi.  

  Masalah hak eligibility dan hak 
kepemilikan penduduk asli. 
Bagaimana pemberian ganti 
rugi kepada penduduk asli 
yang tinggal di kawasan 
lindung? Juga terdapat 
kelemahan dalam UU yang 
terkait perlindungan asset 
negara. Peraturan Bersama 
Kementerian harus 
ditingkatkan menjadi 
Peraturan Presiden dan perlu 
ditegakkan oleh polisi hutan.  

Keberadaan Penduduk asli di 
dalam wilayah usulan proyek 
dan hak-hak mereka atas 
tanah harus dikaji di dalam 
kajian sosial. Proyek-proyek 
usulan yang akan berdampak 
pada kawasan lindung harus 
melalui kajian AMDAL, yang 
akan selanjutnya mendorong 
dilakukannya kajian dampak 
sosial. Apapun kasusnya, 
proyek yang diusulkan untuk 
pembiayaan ADB yang akan 
berdampak pada Penduduk 
asli harus tunduk pada upaya 
perlindungan SPS ADB terkait 
penduduk asli. Sebuah pusat 
pelatihan upaya perlindungan 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

sedang dibangun di Indonesia. 
Pusat pelatihan tersebut 
membantu menyebarluaskan 
dan meningkatkan panduan 
teknis serta memperkuat 
kapasitas konsultan yang 
berkepentingan sehingga 
pemulihan penghidupan 
penduduk asli mendapat 
bantuan pendampingan. 
  

PLN Manado unit 
pembangunan 
regional untuk Unit 
Induk 
Pembangunan 
Subalgut, Manado 
22 November 
2017  

33 peserta di 
antaranya: 
 
24 pejabat resmi 
pemerintah 
(BAPPENAS, 
KLHK, 
Kementerian 
Pertanian, 
Kementerian 
Keuangan, BLHD, 
Asisten Daerah-
ASDA, Badan 
Pemeriksa 
Keuangan-BPK, 
Badan 
Pengawasan 
Keuangan 
Provinsi-BPKP, 
Badan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Daerah, Kejaksaan 
Agung, Kepolisian, 
BPN, Kementerian 
ESDM, 
Kementerian 
Kehutanan, 
Kementerian 
Kelautan, Balai 
Besar Wilayah 
Sungai (BBWS) 
 
4 peserta dari UIP 
PLN Sulbagut 
 
5 peserta dari ADB 

Tujuan dan manfaat 
penggunaan CSS. Ruang 
lingkup dan proses kajian.  

ADB dan BAPPENAS 
menjelaskan manfaat 
penggunaan CSS, persyaratan 
menggunakan CSS 
berdasarkan SPS ADB tahun 
2009, tinjauan upaya 
perlindungan negara yang 
mencakup kajian kesetaraan 
dan akseptabilitas, dan tujuan 
dari konsultasi tersebut.  
  
 

  Kegiatan penyaringan PLN 
dianggap lemah karena tidak 
melaksanakan penyaringan 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela sebagai suatu 
proses tersendiri dan tidak 

Tanggapan PLN: 
PLN menggunakan 
penyaringan dua tahap. 
Penyaringan pertama 
dilaksanakan sebelum 
pemilihan lokasi. Pada tahap 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

memperhitungkan risiko-risiko 
potensial dalam menyusun 
upaya mitigasi proyek.  

ini, PLN menyebutnya sebagai 
penyaringan risiko investasi. 
Tahap ini menyaring dan 
menilai aspek kunci teknis, 
sosial, dan lingkungan hidup. 
 
Penyaringan selanjutnya 
dilakukan ketika lokasi sudah 
dipilih/diidentifikasi. 
Penyaringan ini dilakukan 
untuk mempersiapkan rencana 
proyek pengambilalihan lahan 
serta mengukur mitigasi sosial 
yang diperlukan. Saat memilih 
lokasi dan menyiapkan 
rencana pengambilalihan 
lahan, biasanya PLN sudah 
memastikan estimasi 
keberhasilan rencana 
pengambilalihan tersebut 
sudah mencapai 80 persen. 
Risiko keterlambatan hanya 
sebesar 20 persen dan ini 
terkait penilaian aset.  
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya kesenjangan 
dalam penyaringan bagi 
dampak pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
tsudah tercermin di dalam 
rencana aksi.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

  Perhatian kepada gender 
masih terbilang lemah. UU No. 
2/202 merupakan lex 
specialis. Jika PLN 
menghadapi suatu 
kesenjangan contohnya pada 
identifikasi kelompok rentan 
dan gender serta partisipasi 
dan/atau ganti rugi kepada 
warga yang tidak bersertifikat, 
kesenjangan tersebut dapat 
dipenuhi melalui peraturan 
Kementerian atau bahkan 
hanya berdasarkan ketentuan 
Dewan Direksi PLN. UU No. 
2/2012 yang memberikan 
fleksibilitas bagi permasalahan 
yang muncul namun tidak 
tercantum secara khusus.  
 

Tanggapan PLN: 
PLN menerima usulan-
usulannya dan akan 
mempertimbangkan instrument 
hukum yang disarankan untuk 
mengatasi kesenjangan 
tersebut. 
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya kesenjangan 
terkait pemberian perhatian 
khusus kepada kelompok 
rentan, termasuk kebutuhan 
perempuan dan anak-anak. 
Upaya mengurangi 
kesenjangan sudah tercermin 
di dalam rencana aksi. 
 

Perencanaan tata ruang. 
Kadangkala pembangunan 
sarana listrik yang tertuang 
dalam peraturan presiden 
untuk Perencanaan Tata 
Ruang Nasional tidak sejalan 
dengan perencanaan tata 
ruang daerah. Meskipun 
begitu, pemerintah daerah 
harus mengikuti peraturan 
yang lebih tinggi. 
 
 
 
 
 
 

Tanggapan PLN: PLN 
mengetahui situasi tersebut. 
Aktivitas SUTET terbaru telah 
tercakup di dalam 
perencanaan tata ruang. PLN 
secara proaktif telah 
diberitahukan dan 
bekerjasama erat dengan 
pemerintah daerah dalam 
menempatkan lokasi dan 
rencana pembangunan sarana 
listrik agar menghindari 
rencana tata ruang yang 
bertentangan dengan 
pembangunan.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

 
 

 
 

 
Program pemukiman kembali 
yang terpisah sendiri (stand 
alone) masih menjadi 
kesenjangan dan belum 
ditangani.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanggapan PLN: PLN jarang 
menghadapi situasi berkaitan 
dengan pengaturan 
relokasi/pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela yang 
terpisah sendiri. Sejauh ini, 
hanya proyek Upper Cisokan 
yang mencakup relokasi dan 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela. Jika 
persyaratan relokasi harus 
dirinci di dalam pedoman 
teknis yang sudah diperbaiki 
dan akan diterbitkan oleh BPN, 
maka PLN tentu saja akan 
mematuhi pedoman tersebut.  
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya kesenjangan 
terkait pelaksanaan komponen 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela dari proyek yang 
memiliki dampak signifikan, 
sebagai suatu kegiatan operasi 
mandiri. Upaya pengurangan 
kesenjangan sudah tercermin 
di dalam rencana aksi. 
 

Pengambilalihan lahan dalam 
situasi darurat.  
Masih terdapat kesenjangan 
dalam praktik PLN terkait 
ketenuan SPS ADB 

Tanggapan PLN:  
Dalam kondisi darurat, bisa 
ada sebagian uang muka ganti 
rugi yang disediakan sebelum 
pengambilan lahan. Dalam 
situasi bencana nasional, 
biasanya pemerintah daerah 
menyediakan lahan jika sarana 
listrik dibutuhkan dan PLN 
bertugas segera 
membangunnya.  Untuk situasi 
darurat, praktik umumnya 
adalah PLN menyewa lahan 
untuk unit listrik keliling dan 
tidak perlu membeli lahan 
untuk situasi darurat. 
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya kesenjangan 
terkait pengambilalihan lahan 
selama situasi darurat. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

sudah tercermin di dalam 
rencana aksi.  
 

Pengambilalihan lahan yang 
dinegosiasikan/skala kecil. 
Dalam ketentuan Dewan 
Direksi PLN tahun 2016, PLN 
telah mengubah 
pengambilalihan lahan yang 
semula dengan negosiasi, 
menjadi pengambilalihan 
lahan yang wajib dengan cara 
mengajukan perkara sengketa 
ganti rugi kepada pengadilan 
negeri (penyimpanan ganti 
rugi/surat penitipan escrow) 

Tanggapan PLN:  
Untuk pengambilalihan lahan 
skala kecil yang 
dinegosiasikan, jika terdapat 
kegagalan negosiasi maka 
PLN akan menyetorkan uang 
ganti rugi dalam bentuk surat 
penitipan escrow kepada 
pengadilan negeri. Ini adalah 
usaha terakhir apabila upaya-
upaya seperti analisis biaya 
dan manfaat serta langkah 
inisiatif lainnya tidak dapat 
menyelesaikan masalah ini. 
Biasanya begitu lokasi proyek 
yang ditentukan telah 
dikeluarkan, pengambilalihan 
lahan akan menjadi wajib.  
 
Pada kasus PLTU Batang, 
karena dianggap sebagai PSN 
(Proyek Strategis Nasional), 
negosiasi pengambilalihan 
lahan melalui pendekatan B2B 
berubah menjadi 
pengambilalihan wajib untuk 
sisa paket lahan setelah 
penentuan lokasi dikeluarkan 
oleh gubernur Jawa Tengah  
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya kesenjangan 
terkait ketersediaan prosedur 
untuk memastikan bahwa 
pemukiman yang disetujui 
dilakukan dengan cara 
transparan, konsisten dan adil. 
Upaya pengurangan 
kesenjangan sudah tercermin 
di salam rencana aksi. 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan-balik, 
Perhatian Khusus 

Tanggapan ADB9 

Menghindari keanekaragaman 
hayati. Praktik PLN terhadap 
kajian dampak lingkungan dan 
mitigasi dianggap masih 
lemah. 

Tanggapan PLN:  
Upaya PLN dalam menghindari 
dampak pada 
keanekaragaman hayati dari 
proyek pembangkit listrik 
tenaga hidro Matenggang 
dievaluasi kembali karena 
banyaknya kehadiran macan 
tutul. Sekiranya suatu proyek 
tidak bisa menghindari wilayah 
yang dilindungi, PLN akan 
bekerjasama dengan 
pengelola taman nasional yang 
terdampak untuk memastikan 
berkurangnya dampak/dampak 
minimum terhadap 
keanekaragaman misalnya 
relokasi sumber mata air untuk 
hewan-hewan, membangun 
terowongan untuk kera, dsb. 
Keikutsertaan PLN dsecara 
sukarela dalam gerakan hijau 
PROPER juga meliputi 
perlindungan terhadap 
keanekaragaman hayati. 
 

Praktik PLN dalam audit 
lingkungan dianggap lemah.  

Tanggapan PLN: 
Pada bagian keluaran dan 
hasil kajian kesetaraan, 
dinyatakan bahwa PLN tidak 
harus diaudit, kecuali pada 
proyek pembangkit listrik 
tenaga air yang berbasis 
bendungan. Secara sukarela, 
PLN melakukan audit 
lingkungan hidup sebagai 
bagian untuk mengadopsi 
sistem pengelolaan lingkungan 
hidup skala internasional (ISO 
14001) dan pelaporan kinerja 
yang berkelanjutan (PROPER). 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi  

Peserta Masalah, Masukan, 
Perhatian khusus 

Tanggapan  

Sumatera Utara, 
PLN UIP KIT, 27 
November 2017 

42 peserta 
termasuk: 
 
23 pejabat resmi 
pemerintah 
(BAPPENAS, KLHK, 
KATR, Kementerian 
Keuangan, BLHD 
provinsi, badan 
perencanaan 
pembangunan 
daerah, Kejaksaan 
Agung, Kepolisian, 
BPN, ESDM, 
Kemntrian 
Kehutanan, 
Kemenko Bidang 
Kemaritiman, Balai 
Besar Wilayah 
Sungai (BBWS)). 
 
Peserta darii UIP 
PLN Sumatera.  
 
7 peserta dari ADB 
(temasuk Direktur 
Perlindungan dari 
Kantor Pusat ADB) 

Tujuan dan manfaat 
penggunaan CSS. Ruang 
lingkup dan proses kajian.  

ADB dan BAPPENAS 
menjelaskan manfaat 
penggunaan CSS, persyaratan 
penggunaan CSS berdasarkan 
SPS ADB 2009, tinjauan 
upaya perlindungan negara, 
yang meliputi kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas, 
dan tujuan konsultasi.   

Penapisan lingkungan hidup 
terhadap dampak gender dan 
sosial serta standar polusi 
masih dianggap sebagai 
kesenjangan praktik di dalam 
PLN ketika melaksanakan 
CSS. 
 
 

Tanggapan KLHK: 
Perempuan dan kelompok 
rentan lainnya tidak dibahas 
secara khusus di dalam kajian 
dampak sosial selama AMDAL 
berlangsung; Namun dampak 
semacam itu akan dikaji untuk 
proyek-proyek pada kasus-
kasus di mana dampak yang 
dimaksud cenderung terjadi.  
Demikian halnya konsultasi 
publik sebagai bagian dari 
keikutsertaan 
publik/masyarakat ini terbuka 
untuk semua anggota 
masyarakat, baik laki-laki 
maupun perempuan, selama 
mereka terdampak proyek 
yang diusulkan. Kajian 
dampak sosial dibahas dan 
diatur tapi tidak secara rinci.   
 
Standar emisi pencegahan 
polusi diatur di dalam UU 
Indonesia, baik pada tingkat 
daerah maupun nasional.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi  

Peserta Masalah, Masukan, 
Perhatian khusus 

Tanggapan  

Isu gender, perencanaan 
pemukiman kembali dan 
pengambilalihan lahan, dan 
pemantauan dampak 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela. BPN 
menunjukkan bahwa belum 
ada kententuan secara 
spesifik mengenai pengarus-
utamaan gender, pemulihan 
penghidupan/mata pencarian, 
dan pemantauan dampak 
pengambilaihan lahan untuk 
memastikan bahwa warga 
yang terdampak sudah lebih 
baik. Hal ini masih diangap 
sebagai kesenjangan. 
 
 

 Hal ini diakui. Tanggapan 
PLN: Masalah ini akan diatasi 
di dalam panduan 
perencanaan pengambilalihan 
lahan PLN.  
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait masalah 
gender, penyaringan dan 
kajian dampak sosial, 
pemulihan mata pencarian, 
dan pemantauan pemulihan 
mata pencarian. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
sudah tercermin di dalam 
rencana aksi. 
 

Pengambilalihan lahan skala 
kecil - prosedurnya dianggap 
bahwa sebagian ada sudah 
ada yang setara 

Tanggapan BPN: UU No. 
2/2012 merinci persyaratan 
pengambilalihan lahan skala 
kecil dapat dilakukan melalui 
pembelian lahan antara 
pembeli dan penjual yang 
bersedia. Dalam situasi ini, 
tidak boleh ada paksaan dan 
harus berdasarkan negosiasi. 
Pilihan untuk menarik diri dari 
negosiasi boleh dilakukan 
sebelum penentuan lokasi. 
Begitu penentuan lokasi 
dikeluarkan, pengambilalihan 
lahan skala kecil menjadi 
kewajiban. Opsi penarikan diri 
dari negosiasi harus 
berdasarkan keputusan 
pengadilan.  
 
Prosedur pengambilalihan 
lahan skala kecil di dalam 
sistem negara butuh 
konsultasi dan pengaturan 
ganti rugi akhir yang harus 
disaksikan oleh pemerintah 
desa/kelurahan untuk 
mmemastikan negosiasi yang 
adil. Pembayaran ganti rugi 
harus disaksikan oleh 
pemerintah desa. Pelepasan 
hak-hak tanah harus dilakukan 
di kantor pertanahan.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi  

Peserta Masalah, Masukan, 
Perhatian khusus 

Tanggapan  

 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui kesenjangan terkait 
negosiasi pemukiman kembali 
seprti yang diterapkan di 
dalam paket 5 ha tanah dan di 
bawahnya. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
sudah tercermin di dalam 
rencana aksi.  

Ganti kerugian kepada para 
penghuni yang terdampak 
Right of Way (ROW) dianggap 
sebagian ada yang sudah 
setara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggapan PLN: ganti rugi 
dan pendampingan pemukim -
yang terkena dampak right of 
way yang dimiliki instansi 
pemerintah- yang karena 
sesuatu alasan tertentu 
ditempati oleh pemukim, diatur 
di dalam Peraturan Presiden 
No. 56/20. Ganti rugi 
berdasarkan taksiran.  
 
Penghuni yang mendiami 
lahan selama kurang dari 10 
tahun tidak memenuhi syarat. 
Masyarakat yang terdampak 
dapat menyatakan diri bahwa 
mereka tinggal di wilayah 
tersebut dan akan terdampak 
oleh proyek. 
 
Dalam situasi semacam itu, 
terdapat permasalahan 
mengenai warga terdampak 
yang tidak memenuhi syarat 
seperti yang tertera di dalam 
peraturan presiden.  
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait 
penyaringan dan ganti rugi 
bagi pembukaan lahan right of 
way dan penegakan hak 
penggunaan barang milik 
orang lain secara terbatas 
(easement rights). Upaya 
pengurangan kesenjangan 
sudah tercermin di dalam 
rencana aksi.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi  

Peserta Masalah, Masukan, 
Perhatian khusus 

Tanggapan  

Anggaran untuk 
pengambilalihan lahan. Para 
peserta mempertimbangkan 
bahwa PLN harus lebih 
transparan mengenai 
anggaran pengambilalihan 
lahan.  

Tanggapan PLN:  
Tidak ada kekurangan 
anggaran dalam hal 
pengadaan tanah karena 
alokasinya sudah sesuai 
dengan peraturan 
Kementerian Keuangan (4%). 
Alokasi tersebut mencakup 
biaya untuk survei lahan dan 
pengukuran, konsultasi, dan 
hal-hal lainnya. Namun dalam 
hal jalur transmisi, alokasi 
anggaran 4% ini mungkin tidak 
cukup. 
 
Kajian akseptabilitas 
pemukiman kembali tidak-
secara-sukarela meninjau 
masalah kecukupan anggaran. 
Upaya pengurangan 
kesenjangan sudah tercermin 
di dalam rencana aksi.   

Program mata pencaharian 
disediakan untuk proyek 
pendanaan ADB maupun 
proyek berdasarkan 
permintaan di lapangan (on 
demand) untuk memitigasi 
risiko sosial, tetapi belum 
dituangkan ke dalam undang-
undang; hal ini dianggap 
setara sebagian.   
 
 

Tanggapan ADB:  
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait pemulihan 
penghidupan/mata pencarian 
dan pendampingan. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
sudah tercermin di dalam 
rencana aksi.  
 

Pemantauan dampak 
pemukiman kembali. 
Pemantauan tersebut 
dilaksanakan pada pengadaan 
tanah dan pengambilalihan 
lahan oleh BPN. Pemantauan 
dampak pengambilihan lahan 
terhadap mata pencaharian 
warga belum termasuk. Untuk 
hal ini dinilai sebagian setara.  
 
 

Tanggapan PLN: 
Hal ini seharusnya tercakup di 
dalam rencana aksi yang 
disepakati oleh PLN dan ADB.  
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait 
pemantauan atas dampak 
pemukiman kembali. Upaya 
pengurangan kesenjangan ini 
sudah tercermin di dalam 
rencana aksi.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi  

Peserta Masalah, Masukan, 
Perhatian khusus 

Tanggapan  

Rencana Pengadaaan Tanah 
(RPT) untuk proyek jalur 
pendistribusian. Dalam hal ini 
RPT untuk proyek jalur 
pendistribusian terbilang 
lemah. Kasus yang telah 
diteliti tidak memiliki adanya 
bukti dokumen RPT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggapan PLN: Diakui 
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait 
penyaringan terhadap semua 
jenis dampak pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela. 
Upaya pengurangan 
kesenjangan sudah tercermin 
di dalam rencana aksi.  
 
Kajian akseptabilitas 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela mengakui 
adanya kesenjangan terkait 
persiapan rencana pengadaan 
tanah jika jalur 
pendistribusiannya melibatkan 
hunian yang terkemuka. 
Upaya pengurangan 
kesenjangan sudah tercermin 
di dalam rencana aksi.  
 

Relokasi dan pemukiman 
kembali dianggap sebagian 
ada yang setara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggapan PLN: pengalaman 
PLN masih terbatas dalam hal 
terhadap pemukiman kembali 
yang melibatkan kelompok 
masyarakat. Akan tetapi, PLN 
memiliki sejumlah proyek yang 
menyebabkan terjadi relokasi 
fasilitas umum, sekolah, 
makam, kantor 
desa/kelurahan, tapi tidak 
untuk memindahkan kelompok 
warga/masyarakat. Wewenang 
BPN untuk mengawasi 
relokasi hanya sampai pada 
penanganan lahan pemukiman 
kembali sebagai ganti rugi.  
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait 
pembauran warga terdampak 
ke dalam warga penduduk asli 
dan bagaimana memberikan 
manfaat bagi warga penduduk 
asli. Upaya pengurangan 
kesenjangan ini dimasukkan di 
dalam rencana aksi.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi  

Peserta Masalah, Masukan, 
Perhatian khusus 

Tanggapan  

Ketentuan bagi warga yang 
dipindahkan di wilayah hutan 
dianggap sebagian ada yang 
setara.  

Tanggapan ADB: 
Apabila terdapat kasus 
semacam itu terkait dengan 
penduduk adat asli, maka 
Upaya Perlindungan SPS ADB 
yang akan diterapkan untuk 
memastikan penggunaan 
tanah adat dilindungi. 
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait 
penyaringan dan ganti rugi 
bagi pemilik tanpa sertifikat. 
Upaya pengurangan 
kesenjangan ini sudah 
tercermin di dalam rencana 
aksi.  

 

Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta  Permasalahan, Masukan, 
Perhatian khusus 

Tanggapan  

Jakarta, kantor 
Indonesia 
Resident Misson 
ADB, 30 
November 2017 

30 peserta termasuk: 
 
7 pejabat resmi 
pemerintah 
(BAPPENAS, 
KARTR/BPN. KLHK, 
Kementerian 
Keuangan). 
 
3 peserta dari MItra 
Pembangunan (Bank 
Dunia, KfW) 
 
7 peserta dari BUMN 
(PT Indonesia 
Infrastructure 
Finance (IIF), PT 
Sarana Multi 
Infrastruktur (SMI), 
PLN) 
 
2 peserta dari 
MAPPI 

Tujuan dan manfaat 
penggunaan CSS. Ruang 
lingkup kajian dan prosesnya.  

ADB dan BAPPENAS 
menerangkan manfaat 
penggunaan CSS, persyaratan 
penggunaan CSS berdasarkan 
SPS ADB 2009, tinjauan 
upaya perlindungan negara 
yang mencakup kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas, 
dan tujuan dari konsultasi.  
 

CSS GRM (penanganan 
keluhan) pada Call Center 123 
PLN. Hasil temuan tentang 
Call Center 123 PLN 
mempertanyakan tentang 
jangkauan call center ini 
secara khusus dan 
mempertanyakan pernyataan 
bahwa tim Call Center 123 
PLN sangat tanggap 
menghadapi setiap pengaduan 
keluhan yang ada.    
 

Tanggapan PLN: 
Telah dikonfirmasi bahwa Call 
Center 123 dirancang untuk 
layanan pelanggan, bukan 
dikhususkan untuk menangani 
pengaduan keluhan yang 
terkait masalah lingkungan. 
Prosedur Penanganan 
Keluhan (GRM) telah 
dipraktikkan, tapi belum 
dilembagakan. 
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11 peserta dari ADB 
(termasuk Direktur 
Perlindungan dari 
kantor pusat ADB) 
 
 

Perangkat laboratorium untuk 
pemantauan lingkungan. 
Sebagian peserta 
menunjukkan bahwa 
laboratorium dan peralatan 
PLN untuk pengawasan 
lingkungan masih terbilang 
lemah.  

Tanggapan PLN: 
Peralatan dan fasilitas 
pendukung (contohnya 
laboratorium) tidak secara 
khusus diperlukan untuk tiap 
unit dan tiap proyek, 
tergantung pada jenis 
operasinya. 
Fasilitas dan peralatan 
pemantauan (termasuk 
laboratorium) dibutuhkan 
untuk pembangkit listrik dan 
pemantauan sendiri. 
Sementara untuk pemantauan 
eksternal, yang seharusnya 
secara rutin dilaporkan kepada 
badan-badan pengendali 
lingkungan hidup dan pihak 
terkait lainnya sebagaimana 
disyaratkan di dalam rencana 
pengelolaan lingkungan hidup-
rencana pemantauan 
lingkungan hidup (RKL-RPL), 
maka PLN harus 
menggunakan laboratorium 
yang terakreditasi independen. 
 

Para peserta menanyakan 
skala penerapan CSS. Apakah 
hal tersebut juga diterapkan 
kepada kontraktor dan 
pemasok PLN? 

Tanggapan PLN:  
PLN tidak bekerja sendiri. 
Setiap mitranya (sub-
kontraktor, teknisi, konsultan, 
dsb) harus turut pada prosedur 
yang sama. Penggunaan CSS 
PLN juga akan diterapkan 
pada kontraktor dan pemasok 
PLN di masa datang. 
  

Para peserta menanyakan 
keefektifan aksi pengurangan 
kesenjangan yang dirasa 
masih terlalu luas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggapan ADB: 
Upaya pengurangan 
kesenjangan terkait 
kesetaraan baik untuk 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela maupun upaya 
perlindungan lingkungan hidup 
akan menjadikan PLN secara 
keseluruhan terikat secara 
hukum dan kewajiban bagi 
seluruh divisi pusat PLN dan 
operasi wilayah yang 
bersangkutan. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
terkait akseptabilitas akan 
diperkenalkan secara 
bertahap, dengan 
penyelesaian sejumlah aksi 
pada saat proposal CSS PLN 



31 
 

   

 

 diajukan kepada Dewan 
Direksi ADB, dan 
menyelesaikan sisa upaya 
lainnya sebelum proyek 
pertama disetujui untuk 
menggunakan CSS PLN.  

Para peserta menyoroti bahwa 
rencana aksi masih terlalu 
umum dan tidak konkrit 

Tanggapan ADB: 
Rencana aksi tersebut masih 
dalam tahap pertimbangan. 
Ketika difinalisasi, rencana 
aksi akan menjadi bagian 
proposal usulan yang diajukan 
kepada Dewan Direksi ADB 
untuk dipertimbangkan. 
 
Lihat tanggapan sebelumnya 
tentang rencana aksi. 
 

Kualitas AMDAL 
dipertanyakan. Dengan 
kualitas AMDAL yang rendah, 
PLN perlu memperluas 
tanggung jawabnya untuk 
memastikan sub-kontraktornya 
menerapkan standar yang 
sama bagi upaya perlindungan 
lingkungan hidup, serta 
tuntutan lebih dari sekedar 
upaya perlindungan, yaitu 
dengan meningkatkan 
pendekatan berbasis hak 
asasi bagi kelompok gender 
dan Penduduk asli akan 
menjadi tantangan besar bagi 
PLN. 
   

Tanggapan BAPPENAS: 
Secara paralel, ADB, Bank 
Dunia, BAPPENAS, PLN, 
KLHK, dll sedang 
mengembangkan pusat 
pelatihan upaya perlindungan 
sosial dan lingkungan hidup. 
PLN dapat meningkatkan mutu 
kualitas AMDAL melalui 
program corporate university. 
Gagasan ini masih dalam 
pengembangan. 

Kualitas pengambilalihan 
lahan PLN tidak ada 
standarisasi. 

Tanggapan ADB: 
Kajian akseptabilitas 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela mengidentifikasi 
adanya kesenjangan terkait 
pengembangan rencana 
pengambilalihan lahan. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
sudah tercermin di dalam 
rencana aksi. 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi  

Peserta  Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan  

Palembang, 
Hotel Aryaduta-
Palembang, 8 
Desember 2017 

42 peserta: 
 
14 peserta dari 
pemerintah dan 
KLHK, ESDM, BPN, 
Kejaksaan Negeri 
(Kejari), BPKP 
 
6 peserta dari 
pegawai kantor 
pusat PLN, PLN 
Sumbagsel 
 
15 peserta dari LSM 
di Sumbagsel, 
(Walhi, Spora, Haki, 
OWA, WCC 
Palembang, LBH, 
LBH Apik, Lingkar 
Hijau, Bina Viatalis, 
Yayasan Puspa) 
 
 Peserta dari ADB 

Tujuan dan manfaat 
penggunaan CSS. Ruang 
lingkup kajian dan prosesnya.  
 
 
 
 
 

ADB dan BAPPENAS 
mmenerangkan manfaat 
penggunaan CSS, persyaratan 
penggunaan CSS berdasarkan 
SPS ADB 2009, tinjauan 
upaya perlindungan negara 
yang mencakup kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas, 
dan tujuan konsultasi. 
 
 

Kepemilikan tanah yang 
tumpang tindih dan sengketa 
kepemilikan tanah adalah hal 
yang lazim di provinsi tersebut. 
Sejumlah kasus telah melalui 
proses pengadilan. Temuan 
kajian menyebutkan bahwa 
tidak ada kasus yang 
menyimpang dan tidak ada 
yang perlu dikoreksi. 

Tanggapan Kejari: 
Ketika suatu lemmaga perlu 
mendapatkan lahan di wilayah 
tertentu, program sertifikasi 
lahan di wilayah tersebut 
dapat dipercepat. Hal ini akan 
mengurangi konflik dan 
memastikan lebih banyak 
perlindungan bagi warga 
terdampak yang memiliki 
pemilikan tanah tradisional. 
PLN dapat secara aktif 
bekerjasama dengan 
pemerintah sebagai pemangku 
kepentingan yang 
memperhatikan petingnya 
sertifikasi tanah bahkan 
selama proses perencanaan.  
 
Pendekatan ini dapat 
memberikan perlindungan 
lebih kepada PLN serta warga 
yang terdampak. Kasus yang 
kita saksikan timbul setelah 
pelaksanaan pengambilalihan 
lahan. Ketika pemilik tanah 
memiliki kekuatan hukum yang 
lebih terjamin dengan sertifikat 
dan tanah yang sah, maka 
PLN dan warga yang 
terdampak sama-sama lebih 
terlindungi dan hal ini dapat 
mengurangi penundaan 
proyek-proyek akibat masalah 
masalah pertanahan dikurangi.  
 
Tanggapan PLN: 
Pada kasus Tobasa (Sumsel), 
PLN juga menjadi korban. 
Kasus serupa juga telah terjadi 
di tempat lain dan PLN 
berharap akan ada panduan 
teknis dari Kementerian untuk 
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membereskan masalah 
tersebut. PLN akan 
menanyakan pemerintah untuk 
mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah ataupun Peraturan 
Presiden untuk menyediakan 
konteks hukum bagi 
pemukiman. 

Rencana pengembangan 
strategi energi PLN untuk 
pembangunan sarana listrik. 
Dilaporkan sebanyak 50% 
pembangkit listrik yang 
direncanakan akan 
menggunakan batubara. Hal 
ini secara langsung akan 
berdampak pada masyarakat 
setempat yang tinggal di 
sekitar pembangkit listrik.  

Tanggapan PLN: 
Untuk mencapai tujuan 
kelistrikan nasional 100%, 
sumber energi utama yang 
tersedia untuk PLN berasal 
dari bahan bakar fosil 
termasuk batubara. PLN saat 
ini sedang meninjau dan 
meningkatkan penggunaan 
sumber energi baru bagi 
pengguna energi pokok di 
Indonesia. Berkaitan dengan 
PLTU, masukan di dalam 
konsultasi akan melengkapi 
perencanaan PLN. 

Para peserta berbagi 
pengalaman tentang 
bagaimana hak-hak warga 
terdampak telah dilanggar 
karena tidak diberikan ganti 
rugi yang adil setelah 
intimidasi terjadi. Disarankan 
agar bantuan kepada 
kelompok rentan disampaikan 
pada tahap awal. CSO dan 
NGO dapat dilibatkan dalam 
proses ini untuk melindungi 
warga dari penyalahgunaan 
kekuasaan yang 
mengintimidasi kelompok 
rentan. 

Tanggapan PLN: 
PLN menghargai 
dukungannya dan akan 
bekerjasama erat dengan 
LSM-LSM pada kasus-kasus 
semacam itu. 
 
Tanggapan ADB: 
CSS mengenali dan menjamin 
ganti rugi bagi pemilik yang 
tidak bersertifikat dan pemilik 
tanah yang memiliki bukti 
dokumen hak kepemilikan. 
Ganti rugi harus berdasarkan 
prinsip penggantian biaya.  
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait 
penyaringan dan ganti rugi 
bagi pemilik tanpa sertifikat 
serta memberikan perhatian 
khusus bagi kelompok rentan 
lainnya. Upaya pengurangan 
kesenjangan sudah tercermin 
di dalam rencana aksi. 
 

Para peserta menyarankan 
agar kajian juga meliputi 
masalah hutang, transparansi 
di dalam pembiayaan 
pembangunan dan langkah-

Tanggapan PLN: 
PLN menghargai setiap 
pertanyaan dan masukan dan 
akan mempertimbangkannya 
dalam perencanaan kebijakan 
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langkah yang harus diambil 
untuk menindaklanjuti 
penggunaan CSS PLN.  
 

energi dan pembuatan 
keputusan. 
 
 

PLN perlu meninjau maupun 
memperluas cakupan kajian 
kesetaraan yang meliputi 
Perda, Pergub, Peraturan 
walikota terkait upaya 
perlindungan pengadaan 
lahan dan lingkungan hidup. 
 

Tanggapan PLN: 
PLN menghargai saran-
sarannya. 

PLN diharapkan membuat 
panduan lingkungan hidup 
bagi para mitra dan 
subkontraktor dan mewajibkan 
mereka untuk mematuhinya. 
 
 

Tanggapan PLN: 
PLN mengapresiasi sarannya; 
hal itu akan dipadukan di 
dalam rencana aksi.  

Jakarta, Hotel Le 
Meridien, 11 
Desember 2017 

 
 
50 peserta 
 
9 peserta dari 
pemerintah 
(BAPPENAS, KLHK, 
KATR, Kementerian 
Keuangan) 
 
4 peserta dari PLN 
 
20 peserta dari LSM 
Women Research 
Institute, MAPPI, 
WWF, Walhi Jabar, 
Walhi Sulsel, 
Transformasi, 
KIARA, ELSAM, 
Solidarity Center, 
IESR, INDIES, KPA, 
Greenpeace, 
Debtwatch 
Indonesia, ILRC) 
 
17 peserta dari ADB 
(Director Country 
IRM) 

 
Tujuan dan manfaat 
penggunaan CSS. Cakupan 
kajian dan prosesnya. 

 
ADB dan BAPPENAS 
menjelaskan manfaat 
penggunaan CSS, persyaratan 
penggunaan CSS berdasarkan 
SPS ADB 2009, tinjauan 
upaya perlindungan negara 
yang mencakup kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas, 
dan tujuan dari konsultasi.  

Sebagian peserta 
menanyakan perihal upaya 
pengurangan kesenjangan di 
dalam rencana aksi 

Upaya pengurangan 
kesenjangan berdasarkan 
analisis yang rinci dan 
komprehensif yang disajikan di 
dalam kajian kesetaraan dan 
akseptabilitas. Rencana aksi 
masih dalam proses 
pengerjaan dan akan 
diselesaikan setelah semua 
putaran konsultasi tuntas.  

Sebagian peserta 
mengemukakan bahwa 
berdasarkan kajian lingkungan 
hidup, sejumlah pernyataan 
mengenai gender harus 
dijelaskan lebih lanjut untuk 
menghindari pernyataan yang 
tumpang tindih. Mereka 
mengemukakan bahwa isu 
gender didekati secara 
sporadis di dalam AMDAL, 
misalnya kalau berisiko maka 
dimitigasi dan sebaliknya. 
Mereka menyarankan 
peningkatan AMDAL, 
pendekatan tersebut harus 

Kajian kesetaraan 
menemukan bahwa CSS PLN 
sebagian ada yang setara 
terkait dengan gender dan 
kelompok rentan yang inklusif 
di dalam proses kajian 
dampak. Dipastikan adanya 
kegiatan pengembangan 
kapasitas untuk masalah ini 
khusus ini.  
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dialihkan menjadi 
pengarusutamaan gender.  
 
Sebagian peserta 
mengemukakan bahwa 
keikutsertaan perempuan di 
dalam konsultasi belum cukup, 
dan para perempuan yang 
hadir seringkali diam 
dikarenakan tekanan budaya. 
Mereka menyarankan kajian 
kualitatif dan kemudahan yang 
lebih lanjut harus dibuat untuk 
melengkapi penguatan draft 
proyek yang melibatkan 
partisipasi gender.  
 

Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait perhatian 
khusus kepada kelompok 
rentan yang membutuhkan, 
termasuk perempuan dan 
anak-anak. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
sudah tercermin di dalam 
rencana aksi.   

Beberapa peserta 
mengemukakan ketentuan 
peraturan daerah untuk tunduk 
kepada peraturan nasional 
dan yakin bahwa hal tersebut 
belumlah cukup. Mereka 
menyarankan untuk 
menaikkan skala kepatuhan 
daerah menjadi standar 
internasional.  

Telah diketahui bahwa 
legislasi nasional juga harus 
diikuti. Upaya pengurangan 
kesenjangan terkait 
kesetaraan untuk lingkungan 
hidup dan pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela akan 
memastikan penggunaan CSS 
PLN sesuai dengan 
persyaratan SPS.  

Sebagian peserta berkomentar 
bahwa seharusnya kajian dan 
laporan CSS disalurkan jauh-
jauh hari sebelum konsultasi 

Dicatat. Kajian dan temuan 
tersedia di situs web ADB.  

Sebagian peserta 
mengemukakan bahwa ADB 
seharusnya tidak 
menggunakan kerangka 
hukum yang lemah di dalam 
kajian ini, seperti UU No. 
2/2012 tentang 
Pengambilalihan Lahan bagi 
Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum. Mereka 
menyampaikan masalah 
khusus bahwa keputusan 
untuk mempercepat 
pelaksanaan proyek strategi 
nasional akan melanggar 
upaya perlindungan ADB. 
Berdasarkan Peraturan 
Presiden No. 56/2017, warga 
yang dipindahkan internal 
(displaced persons) yang tidak 
memenuhi persyaratan 
sebagai pihak yang berhak, 
tidak akan mendapat ganti rugi 
untuk tanah mereka. Hal ini 

Upaya pengurangan 
kesenjangan terkait 
kesetaraan bagi pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
akan memanfaatkan CSS PLN 
memenuhi semua persyaratan 
SPS terkait ganti rugi warga 
yang terdampak. Upaya 
semacam itu akan mengatasi 
masalah terkait penyaringan 
yang komprehensif bagi 
semua dampak pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
dan menyediakan ganti rugi 
pada biaya pengganti bagi 
semua warga yang terdampak.  
Tanggapan BPN: 
UU No. 2/2012 justru lebih 
komprehensif dibanding 
peraturan sebelumnya. 
Contohnya, undang-undang 
yang baru menetapkan bahwa 
penaksiran nilai aset yang 
terdampak dan kerugian aset 
lain merupakan tanggung 
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merupakan kerugian jika ADB 
menerapkan peraturan ini.  

jawab penaksir independen 
dan bukan ini yang menjadi 
masalah pada peraturan 
sebelumnya. 
 

Beberapa peserta tidak 
sepakat atas mengapa 
konsultasi kelompok rentan 
dan aspek gender di dalam 
konsultasi hanya dianggap 
kesenjangan kecil, dan diatasi 
hanya dengan mengacu pada 
pelaksanaan maupun 
kepatuhan terhadap panduan 
teknis atau Keputusan Dewan 
Direksi PLN. Mereka percaya 
bahwa isu ini harus diatasi 
melalui perubahan undang-
undang negara.  
 

Perhatian pada kelompok 
rentan dan gender bukanlah 
kesenjangan kecil, dan penting 
untuk memastikan 
keikutsertaan perempuan dan 
kelompok rentan pada semua 
tingkat siklus proyek. Proyek-
proyek tersebut haruslah 
bermanfaat bagi semua 
anggota masyarakat. Hal ini 
akan diatasi upaya 
pengurangan kesenjangan 
untuk kesetaraan.  

Studi kasus yang disebutkan 
tidak meliputi kasus-kasus di 
kawasan proyek PLN seperti 
Indramayu, Batang, 
Jeneponto, ataupun Maros, di 
mana PLN dituduh gagal 
dalam mewadahi perhatian 
khusus warga yang terdampak 
selama proses pelaksanaan.  
 
Beberapa peserta 
mengemukakan bahwa 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela akan selalu 
“tanpa persetujuan warga 
terdampak”, dan dengan 
demikian diyakini hal tersebut 
melanggar hak asasi dasar 
manusia. Tidak ditemukannya 
indikasi prinsip FPIC (free, 
prior and informed consent) 
sehingga prinsip upaya 
perlindungan gagal memenuhi 
ketentuan yang mana 
persetujuan harus diberikan 
oleh orang-orang yang 
dipindahkan internal 
(displaced persons). 
 

Tanggapan PLN: 
Pada kasus pemukiman 
kembali, PLN akan 
memindahkan lokasi 
proyeknya jika pihak-pihak 
yang berhak tidak sepakat 
maupun menolak proyek 
tersebut  
 
PLN (sebagai agen 
pembangunan) dalam 
praktiknya bisa menghadapi 
issue sosial dan lingkungan 
hidup dan harus melihat 
secara kontekstual apakah 
kasus tersebut memiliki 
masalah kepatuhan atau di 
luar masalah kepatuhan. PLN 
juga berkomitmen untuk 
melaksanakan proyek-
proyeknya di luar urusan 
kepatuhan. Contohnya, PLN 
akan menyediakan program 
pengembangan masyarakat 
maupun program sosial dan 
lingkungan hidup lainnya 
melalui anggaran CSR atau 
PKBL jika diperlukan untuk 
mengatasi masalah di luar 
issue kepatuhan.  

Seorang peserta menolak 
segala proyek lingkungan 
hidup berisiko tinggi seperti 
bendungan besar dan PLTB 
karena proyek-proyek tersebut 
secara signifikan akan selalu 

CSS PLN tidak akan 
diberlakukan pada proyek 
yang sensitif dan kompleks.  
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Tempat 
/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan Balik, 
Perhatian khusus 

Tanggapan 

Kupang, Hotel 
Swiss Bell, 15 
Desember 2017 

 40 peserta 
termasuk: 
1 dari pemerintah 
(BAPPENAS) 

Tujuan dan manfaat 
penggunaan CSS. Cakupan 
kajian dan prosesnya.  

ADB dan BAPPENAS 
menjelaskan manfaat 
penggunaan CSS, 
persyaratan penggunaan CSS 
berdasarkan SPS ADB 2009, 

berdampak negatif terhadap 
masyarakat.  
 
Beberapa peserta melontarkan 
perhatian khusus mengenai 
tidak adanya kajian upaya 
perlindungan kepada 
masyarakat adat asli.  

BAPPENAS sejak tahap awal 
telah meminta untuk menunda 
kajian upaya perlindungan 
terhadap masayakarat adat 
karena kerangka hukum 
negara untuk masyarakat adat 
belum jelas, dan tidak ada 
konsensus atas definisi 
Masyarakat Adat Upaya 
perllindungan SPS ADB untuk 
Masyarakat Adat akan 
dilanjutkan untuk diterapkan 
agar memastikan perlindungan 
terhadap penggunaan tanah 
adat.  
 

Beberapa peserta bertanya 
apakah rencana ADB untuk 
tetap mendukung proyek PLN 
di mana hitungan hari untuk 
memperoleh izin lingkungan 
hidup lebih singkat, yaitu 60 
hari sesuai peraturan 
pemerintah yang baru, yang 
berbeda dari peraturan 
sebelumnya sebanyak 120 
hari.  

Tanggapan ADB: 
Proyek yang dikaji tidak 
memasukkan ataupun 
mencakup proyek-proyek yang 
terdaftar di dalam program 
percepatan. ADB lebih lanjut 
akan menganalisis situasi. 
ADB tidak akan turut campur 
dalam prosedur pemerintah 
untuk memperoleh clearance 
dan izin permit. Persyaratan 
ADB adalah untuk memastikan 
izin lingkungan hidup harus 
diperoleh sebelum tahap 
konstruksi. Jika proses 
pengerjaannya lebih lama 
maupun lebih singkat daripada 
kerangka waktu sebelumnya, 
maka keputusannya 
diserahkan kepada sistem 
nasional. Pada tahap ini, ADB 
akan meminta agar izin yang 
diperoleh diungkapkan.  

Beberapa peserta 
menanyakan akuntabilitas 
proyek agar dilaksanakan oleh 
PLN.   

Mekanisme Akuntabilitas ADB 
akan sepenuhnya diterapkan 
pada proyek-proyek yang 
menggunakan CSS PLN.  
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Tempat 
/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan Balik, 
Perhatian khusus 

Tanggapan 

11 dari pemerintah 
daerah dan 
termasuk KLHK, 
ESDM, BPN, Pusat 
Penelitian 
Lingkungan Hidup 
dan Sumber Daya 
Alam – Universitas 
Nusa Cendana 
(PPLHSA-Undana), 
BPKP). 
15 dari LSM Kupang 
and Nusa Tenggara 
Timur (NTT) (Alfa 
Omega, Rumah 
Perempuan, CIS 
Timor, Aletheia, 
Pikul, Walhi NTT, 
Piar, Yayasan 
Tanpa Batas, Geng 
Motor Imut) 
 
5 ADB 
 
8 PLN 

tinjauan upaya perlindungan 
negara yang mencakup kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas, 
dan tujuan dari konsultasi. 

Apakah CSS mewajibkan 
konsultasi dengan perempuan 
dan kelompok rentan? 

Tanggapan ADB: 
Peraturan negara 
mengharuskan konsultasi, tapi 
tidak secara khusus 
mengharuskan partisipasi 
perempuan dan kelompok 
rentan. Kesenjangan ini telah 
tercakup di dalam temuan 
kajian dan tercermin di dalam 
rencana aksi.  
 

Keanekaragaman hayati telah 
dipertimbangkan di dalam 
rangkaian undang-undang dan 
peraturan mengenai rencana 
tata ruang wilayah, Peraturan 
Presiden No. 24/2010 dan No. 
28/2008 dan Instruksi Presiden 
No. 6/2017. 
 
PLN telah melaksanakan 
penyaringan tapi persyaratan 
penyaringan tidak dirinci 
secara detil di dalam 
persyaratan AMDAL. 
   

Tanggapan ADB: 
Keanekaragaman tidak secara 
khusus ditujukan di dalam 
kerangka hukum nasional. 
Indonesia memiliki standar 
emisi pembangkit tenaga 
listrik, tapi tidak seketat yang 
SPS ADB syaratkan. 
Kesenjangan ini tercakup di 
dalam temuan kajian dan 
tercermin di dalam rencana 
aksi.  

Para peserta menyarankan 
agar kajian juga banyak 
dilakukan baik untuk 
lingkungan daratan (terestrial) 
maupun perairan 
(aquatic/marine) seperti yang 
PLN lakukan jika studi kasus 
proyek adalah proyek berbasis 
pertanian/perkebunan. Di 
Nusa Tenggara Timur yang 
merupakan pulau keci, proyek 
PLN bisa berdampak pada 
lingkungan laut, misalnya 
ketika membangun Jetti. 
 

Tanggapan ADB: 
Kajian CSS PLN meliputi studi 
kasus proyek-proyek yang 
berlokasi di wwilayah pesisir, 
di mana juga 
mempertimbangkan habitat 
air. 
 
 

PLN harus 
mempertimbangkan 
karakteristik penting dari 
wilayah di mana PLN 
membangun sasaran sarana 
kelistrikannya dan 
menyesuaikan strategi 
investasinya bagi 

Tanggapan PLN: 
PLN mempertimbangkan iklim, 
dengan berfokus pada 
perubahan iklim (termasuk 
untuk pendistribusian), akan 
tetapi keputusan PLN atas 
strategi investasi dan/maupun 
pilihan untuk menggunakan 
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Tempat 
/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan Balik, 
Perhatian khusus 

Tanggapan 

pembangunan yang 
berkelanjutan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

energi terbarukan adalah 
tunduk pada kebijakan 
nasional. PLN adalah 
pelaksana nasional yang 
diberi mandat untuk 
pembangunan kelistrikan. 
Sebagian pertanyaan harus 
ditanyakan atau ditujukan 
kepada pembuat 
kebijakan/pemerintah pusat 
(ESDM/Presiden). Untuk Jetti, 
PLN mempertimbangkan 
persyaratan untuk tidak 
membangun Jetti di dalam 
taman laut (kecuali di zona 
pemanfaatan). Standar PLN 
mengikuti standar 
internasional 
 

Peserta menanyakan peran 
PLN dan ESDM dalam 
mengusulkan investasi 
(contohnya sumber energi 
baru dan terbarukan (EBT) 
seperti ombak laut, mikrohidro, 
dan fotovoltaik.  

Tanggapan PLN: 
PLN mengusahakan 
pembangkit energi 
berkapasitas tinggi dan 
handal. Itulah mengapa 
prosentase EBT kecil. Di 
tingkat nasional, terhitung 
hanya sebesar 24%. PLTU 
dipilih karena bahan bakarnya 
murah dan kapasitasnya 
tinggi, yang mana menjadi 
keharusan dalam kebijakan 
energi nasional. EBT di NTT 
juga cukup besar (yaitu 
fotovoltaik/pembangkit Listrik 
Tenaga Surya (PLTS) sebesar 
5MW di Sumba, Timor dan 
Atambua). PLN tidak 
berwenang memutuskan 
apakah harus meningkatkan 
investasi di energi terbarukan, 
ini adalah persoalan 
pemerintah pusat. 
 

Peserta menyarankan PLN 
harus menjalankan peran 
proaktif sebagai pelopor 
(champion) upaya 
perlindungan lingkungan 
hidup. Harus ada persyaratan 
spesifik dalam melibatkan 
perempuan dan kelompok 
rentan. Karena tidak ada 
persyaratan yang sensitif 

Tanggapan PLN: 
Komitmen dan kepatuhan PLN 
pada upaya perlindungan 
lingkungan hidup dan sosial 
juga diterapkan pada 
kontraktor. Peran perempuan 
akan diperkuat ke depannya.  
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Tempat 
/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan Balik, 
Perhatian khusus 

Tanggapan 

gender maka membuat isu 
gender ini terabaikan.  
 

Perempuan adalah kelompok 
rentan dalam pembangunan 
sarana listrik. Perempuan 
memanfaatkan penggunaan 
listrik, Namun mereka tidak 
diperhatikan. Hal ini 
memperlihatkan PLN harus 
lebih sensitif gender dengan 
menyediakan akses suara 
perempuan dalam rencana 
pembangunan sarana listrik. 
Berkaitan dengan 
kepegawaian, PLN harus 
mempertimbangkan jumlah 
pegawai laki-laki dan 
perempuan yang seimbang.  
 

PLN mencatat saran yang 
disampaikan.  

Dampak pembangkit tenaga 
diesel pada masyarakat. 
Analisis lingkungan hidup tidak 
jelas dan pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga 
Diesel sangat dekat dengan 
pemukiman. PLN tidak 
melakukan sosialisasi 
mekanisme penanganan 
keluhan akibat dampak 
lingkungan hidup, termasuk 
tanggapan PLN terhadap 
keluhan dan kurangnya 
informasi tentang sistem 
Penanganan Keluhan (GRM) 
PLN. Rencana aksi yang 
diusulkan harus mencakup 
peningkatan upaya PLN untuk 
menanggapi permasalahan. 
PLN harus memiliki metode 
tanggap darurat. PLN juga 
diharapkan menggunakan 
analisis gender. 
 

PLN menghargai masukan 
dan sarannya.  

Beberapa peserta 
menunjukkan kinerja call 
center 123 PLN tidak berfungsi 
selama cuaca buruk. Pegawai 
PLN sibuk melayani 
permintaan peningkatan 
jaringan, sehingga keluhan 
ditanggapi dengan lambat.  

PLN berkomitmen akan 
meningkatkan Call Center 
PLN 
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Tempat 
/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Masalah, Umpan Balik, 
Perhatian khusus 

Tanggapan 

Peserta menyarankan rencana 
aksi harus memastikan 
rangkaian konsultasi lebih 
memperhatikan suara 
penduduk asli, melibatkan 
tokoh-tokoh masyarakat lain, 
dan tidak berfokus pada 
pendapat satu pemimpin adat 
saja.  

Penduduk terdampak 
termasuk penduduk asli sudah 
disertakan di dalam 
wawancara untuk kajian 
akseptabilitas dalam rangka 
upaya perlindungan 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela. Upaya 
perlindungan SPS ADB bagi 
Penduduk Asli akan 
diterapkan di semua proyek 
yang melibatkan Penduduk 
Asli. 
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait 
penyediaan perhatian 
kebutuhan bagi kelompok 
rentan, termasuk Penduduk 
Asli. Upaya pengurangan 
kesenjangan sudah tercermin 
di dalam rencana aksi.  

 

Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

Jakarta, 
Indonesia 
Resident Mission 
ADB, 12 Januari 
2018 
 
 

39 peserta termasuk: 
 
2 pejabat resmi 
pemerintah 
(BAPPENAS, KLHK) 
 
8 peserta dari kantor 
pusat PLN dan UIP 
 
4 peserta dari 
akademisi dan pusat 
penelitian 
 
6 peserta dari ADB 
(termasuk Kepala 
Kantor Pusat dari 
Pusat LSM ADB, dan 
Country Director) 
 
11 peserta dari LSM 
(AGRA, Madani, 
Women Research 

Tujuan dan manfaat 
menggunakan CSS. Cakupan 
dan proses kajian.  

ADB dan BAPPENAS 
menjelaskan manfaat 
penggunaan CSS, persyaratan 
menggunakan CSS 
berdasarkan SPS ADB 2009, 
tinjauan upaya perlindungan 
negara yang mencakup kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas, 
serta tujuan konsultasi.  

Beberapa peserta 
menanyakan dasar pemikiran 
penggunaan CSS bukannya 
SPS. Mereka bertanya apakah 
CSS akan diterapkan secara 
luas di seluruh proyek di 
Indonesia.  

Jika PLN menggunakan CSS 
PLN sendiri maka proyek-
proyek yang dibiayai oleh 
ADB, tidak perlu lagi 
menyiapkan berbagai 
dokumen tentang lingkungan 
hidup dan upaya pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
karena sudah tunduk pada 
kerangka hukum Indonesia 
maupun SPS. Selain itu, 
penggunaan CSS PLN 
diharapkan memperkuat tata 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

Institute, MAPPI, 
WWF, Walhi Jabar, 
Walhi Sulsel, 
Transformasi, 
KIARA, ELSAM, 
Solidarity Center, 
IESR, INDIES, KPA, 
Greenpeace, 
Debtwatch 
Indonesia, ILRC). 
 

kelola pemerintah pada dua 
aspek ini sejalan dengan 
praktik internasional yang baik. 
 
Pada prinsipnya, penggunaan 
SPS PLN dapat diterapkan di 
semua proyek, kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas 
akan diperbarui. 
 
Penggunaan CSS PLN akan 
dikenakan pada pengawasan 
rutin yang dilakukan oleh ADB.  
CSS PLN, yang “setara” 
dengan SPS akan digunakan 
sebagai tolak ukur 
pengawasan. 

Beberapa peserta melontarkan 
perhatian khusus akan proses-
proses yang berhubungan 
dengan AMDAL, UKL-UPL, 
dan izin lingkungan hidup tidak 
transparan, dan akses 
masyarakat untuk dokumen-
dokumen ini sulit. Peserta 
secara khusus 
mengemukakan bahwa 
“konsultasi masyarakat yang 
bermakna” yang terkait proses 
AMDAL dan UKL-UPL masih 
dipertanyakan.  

Sangat dipahami bahwa dalam 
praktiknya beberapa 
konsultasi publik mengenai 
AMDAL perlu ditingkatkan. 
Lebih lanjut, kapasitas 
lembaga pemerintah yang 
tidak memadai dalam 
mengevaluasi dokumen 
AMDAL dan UKL-UPL adalah 
isu yang terus ada. ADB sadar 
akan kekurangan ini dan 
memandang kajian CSS PLN 
sebagai suatu kesempatan 
untuk meningkatkannya. 
 
Kesenjangan yang terdapat di 
pengungkapan dokumen 
upaya perlindungan telah 
teridentifikasi di dalam kajian 
CSS PLN, dan rencana aksi 
pengurangan kesenjangan 
mewajibkan PLN untuk 
mengungkap AMDAL, UKL-
UPL serta laporan 
pengawasan lingkungan 
hidupnya di dalam situs PLN.   

Beberapa peserta meminta 
ADB untuk mengungkap 
rincian 18 proyek PLN agar 
digunakan sebagai studi kasus 
di dalam kajian CSS, termasuk 
kriteria yang digunakan 
menyeleksi proyek-proyek ini. 
Mereka berharap bisa 
mengetahui apakah studi 
kasus yang meliputi proyek-
proyek PLN di Jeneponto, 

Kajian akseptabilitas 
mengevaluasi efektivitas 
pelaksanaan dan mengkaji 
kekuatan dan kelemahan 
praktik pelaksanaan, rekam 
jejak (track record), dan 
kapasitas PLN dalam 
mematuhi persyaratan CSS 
PLN. Kajian dilakukan 
berdasarkan tinjauan dokumen 
perusahaan PLN, wawancara 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

Maros, Pasar Loreng, Batang, 
dan Indramayu di mana 
dugaan pelanggaran HAM dan 
lemahnya perlindungan 
lingkungan hidup telah 
dilaporkan.  

dengan pejabat resmi PLN di 
pusat dan di lapangan, 
wawancara dan konsultasi 
dengan instansi pemerintah 
daerah dan dengan penduduk 
yang terdampak proyek, 
tinjauan tdokumentasi upaya 
perlindungan tingkat proyek 
PLN, dan kunjungan lokasi 
proyek PLN. Studi kasus 
merupakan salah satu jenis 
dokumen di antara sekian 
banyaknya dokumen yang 
ditinjau ADB dan dilihat dalam 
konteks kajian akseptabilitas 
yang utuh.. 
 
Untuk setiap proyek, ADB 
akan melakukan kajian 
akseptabilitas tingkat proyek 
yang ditargetkan. ADB akan 
berada pada posisi 
penambahan lanjutan pada 
kapasitas PLN dan 
memadukan pembangunan 
kapasitas ke dalam draft 
proyek. 

Beberapa peserta 
menanyakan mengapa 
masukan, pertanyaan dan 
masalah yang diangkat 
sepanjang pembahasan pada 
tahun 2017 mengenai CSR 
tidak tercermin di dalam 
dokumen terkini yang tersedia 
di situs web ADB. Para 
peserta juga menunjukkan 
bahwa penerjemahan 
dokumen-dokumen CSS yang 
diungkapkan dalam beberapa 
kasus tampak tidak lengkap 
dan tidak jelas.  

ADB juga mengemukakan 
mereka masih di dalam proses 
pengumpulan masukan dan 
pembaruan kajian. ADB 
menekankan bahwa semua 
masukan akan 
dipertimbangkan secara 
berhati-hati dan 
menyertakannya sebagai 
bagian penting dari 
penyelesaian kajian CSS PLN 
dan rencana aksi 
pengurangan kesenjangan 
terkait. 
 
ADB akan bekerja untuk 
meningkatkan kualitas 
penerjemahan. ADB telah 
mengungkap kajian 
kesetaraan CSS PLN yang 
terkonsolidasi, dan mencakup 
analisis kesenjangan 
lingkungan hidup dan 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela. ADB akan 
menygungkap matriks kajian 
CSS PLN kepada publik. 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

Beberapa peserta melontarkan 
isu kepatuhan terkait SPS. 
Merujuk pada pendekatan 
selama pelaksanaan proyek 
ADB di Citarum, peserta 
mengerti bahwa dari sudut 
pandang ADB, relokasi terkait 
proyek adalah tanggung jawab 
pemerintah.10 Dalam konteks 
ini, peserta menyatakan 
bahwa dengan mendukung 
penggunaan CSS oleh PLN, 
ADB mendukung penggunaan 
kerangka dan persyaratan 
peraturan yang lemah. 
Contohnya, kajian CSS 
merujuk pada Peraturan 
Presiden No. 88/20117, 
walaupun peraturan tersebut 
belum memiliki rekam jejak 
yang sudah terbukti pada 
tingkat pelaksanaan. 

ADB meyakinkan peserta 
bahwa penggunaan CSS PLN 
tidak akan membuat standar 
SPS lebih rendah. CSS PLN 
hanya akan digunakan bila 
dianggap “setara” dengan 
SPS. Untuk mencapai 
kesetaraan yang utuh, segala 
kesenjangan yang berlaku di 
kerangka hukum dan regulasi 
Indonesia dan praktiknya pada 
lingkungan hidup dan upaya 
perlindungan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
akan diisi oleh tiap-tiap 
rencana aksi pengurangan 
kesenjangan.  

Pengawasan rencana 
pengambilalihan lahan dan 
pemukiman kembali: beberapa 
peserta memperlihatkan 
perhatian khusus terkait 
pemulihan mata pencarian 
setelah penyelesaian 
pemukiman kembali. Proyek 
energi dapat membahayakan 
masyarakat karena proyek-
proyek ini bisa menghasilkan 
kehilangan penghasilan dan 
pengangguran. 

Tanggapan ADB: 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
mengidentifikasi kesenjangan 
terkait pemulihan mata 
pencarian dan pengawasan 
hasil pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
sudah tercermin di dalam 
rencana aksi.  

Perhatian standar kerja 
kepada pekerja: beberapa 
peserta bertanya apakah 
perhatian terhadap masalah 
pekerja telah diberikan, dan 
pertanyaan bagaimana 
standar tenaga kerja dibahas 
di dalam kajian CSS. 

Tanggapan ADB: isu terkait 
ketenagakerjaan saat ini di 
bahas melalui kajian 
kesetaraan lingkungan hidup 
ADB terkait keselamatan 
pekerja. saat ini ADB tidak 
memiliki standar khusus 
kepegawaian. 

Analisis pemangku 
kepentingan. Beberapa 
peserta mengemukakan 
bahwa terdapat kurangnya 
analisis pemangku 
kepentingan di dalam kajian 
akseptabilitas pemukiman 

Tanggapan ADB: 
Peran badan-badan 
pemerintah yang relevan 
seperti yang disyaratkan oleh 
undang-undang dan peraturan 
yang tercakup di dalam kajian 
CSS PLN.  

 
10  ADB, Republik Indonesia: Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Citarum yang Terintegrasi - Proyek 1 

https://www.adb.org/projects/37049-023/main.   
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

kembali secara-tidak-sukarela. 
Proses iddentifikasi pemangku 
kepentingan hanya melibatkan 
KLHK, KATR/BPN, sedangkan 
kebijakan dan pengoperasian 
PLN tunduk pada pengaruh 
yang signifikan dari 
Kementerian lain serta 
pemerintah daerah di mana 
lokasi proyek PLN tersebut 
ditempatkan. 
Praktik relokasi yang lemah. 
Beberapa peserta menemukan 
bahwa analisis praktik relokasi 
lemah ketika dipandang dari 
perspektif HAM (contoh, 
kurangnya evaluasi terkait 
pengidentifikasian wilayah 
relokasi yang sudah dilengkapi 
dengan fasilitas sosial; 
melakukan rangkaian 
konsultasi dengan penduduk 
yang dipindahkan; kerangka 
hukum untuk mengatasi 
masalah ganti rugi yang 
diakibatkan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
namun tidak mencantumkan 
pengadaan fasilitas dan 
prasarana 

Tanggapan ADB: pengalaman 
PLN mengenai relokasi 
memang terbatas, tapi ke 
depannya untuk proyek 
apapun yang menerapkan 
CSS PLN, akseptabilitas 
tingkat proyek akan 
mengakses kapasitas 
pelaksanaan PLN karena 
berhubungan dengan 
persyaratan proyek semacam 
itu.  

Masalah peringkat CSS: 
Beberap peserta 
mengemukakan bahwa kajian 
akseptabilitas CSS telah 
menempatkan beberapa 
indikator dengan nilai 
“sedang”, sedangkan peserta 
menilainya “lemah”, termasuk 
aspek penanganan keluhan, 
penggabungan kajian sosial 
dan budaya; dan pengalaman 
dengan pemulihan mata 
pencarian dan penyediaan 
perumahan.  

Tanggapan ADB: sistem 
peringkat “lemah”, “sedang”, 
dan “kuat” diterapkan 
berdasarkan kriteria dan 
indikator yang telah 
ditentukan. ADB akan 
meninjau nilai peringkat 
termasuk pembenaran yang 
sepadan (corresponding 
justification) untuk memastikan 
keabsahannya. 

Jangka waktu aksi 
pengurangan kesenjangan. 
Beberapa peserta 
menanyakan tentang jangka 
waktu pelaksanaan rencana 
aksi pengurangan 
kesenjangan, dan apakah 
terdapat prakondisi pada 
pembiayaan ADB terkait 
pelaksanaan ini.  

Tanggapan ADB: terdapat 
jangka waktu pelaksanaan 
yang disetujui oleh ADB dan 
PLN. Proyek yang 
menerapkan. Proyek yang 
menerapkan CSS PLN hanya 
akan dipertimbangkan begitu 
rencana aksi sepenuhnya 
dilaksanakan.  
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

Kurangnya pembicaraan isu 
global terkait upaya 
perlindungan: 
Beberapa peserta merasa 
bahwa kajian CSS belum 
menyentuh isu-isu semacam 
sasaran pembangunan 
berkelanjutan, perubahan 
iklim, polusi dari pembakaran 
batubara untuk pembakit 
tenaga listrik, tarif listrik yang 
adil, dan pembiayaan pryek 
yang transparan.   

Tanggapan ADB: 
Ini adalah isu yang akan 
dipertimbangkan selama 
persiapan masing-masing 
proyek dan telah tercakup di 
dalam kajian lingkungan hidup.  

Kajian CSS tidak memadukan 
prinsip-prinsip mendasar FPIC 
(free, prior,and  informed 
consent)  

Tanggapan ADB: 
SPS mengharuskan adanya 
konsultasi yang bermakna 
pada konteks pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela 
dan lingkungan hidup. Konsep 
FPIC (free, prior, and informed 
consent) lebih dapat 
diterapkan pada konteks 
Penduduk Asli, tapi CSS PLN 
tidak menyertakan unsur 
Penduduk Asli.  

ADB harus memeriksa 
kesenjangan kepatuhan di 
dalam konteks proyek yang 
didanai ADB yang lebih luas, 
tidak hanya proyek-proyek 
PLN.  

Subyek dari kajian kesetaraan 
dan akseptabilitas adalah CSS 
PLN. Ini adalah alasan 
mengapa fokusnya hanya 
pada PLN.  

Terdapat berbagai contoh di 
Indonesia, termasuk yang 
dilakukan oleh PLN, di mana 
penduduk digusur paksa, 
terdapat contoh-contoh 
intimidasi penggunaan 
kekerasan, yang khususnya 
berdampak pada petani.  

PLN mengetahui peristiwa-
peristiwa penggusuran yang 
terjadi di masa lalu, pada 
kasus PLN SDA Jati Gede dan 
kemungkinan lembaga sektor 
lainnya. Untuk itu, dalam 
memutuskan suatu lokasi 
dipilih untuk proyek PLN, isu 
warisan pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela juga 
telah melalui proses 
penyaringan dalam rangka 
perencanaan upaya mitigasi 
yang cocok untuk proyek-
proyek.  

Mewakili beberapa CSO, satu 
peserta menyerahkan surat 
kepada ADB berisi rincian 
tanggapan terkait kajian CSS.  

Tanggapan ADB: 
ADB menerima tanda terima 
surat tersebut, dan 
meyakinkan bahwa tanggapan 
akan dipertimbangkan secara 
hati-hati di dalam finalisasi 
kajian CSS PLN (Lihat Tabel 
3) 
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Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

Jakarta, kantor 
BAPPENAS, 6 
Juli dan Juli 
2018 

49 peserta termasuk: 
 
14 dari pemerintah 
(BAPPENAS, KLHK, 
BPN) 
 
4 universitas (SIL-
UI); PSML-UI. 
 
15 LSM (Women 
Research Institute, 
WWF, Walhi, 
Seknas, ELSAM, 
Solidarity Center, 
Transformasi, 
Greenpeace, 
Penabulu, ILRC, 
PSHK, INDIES, 
Kemitraan, LPM 
Equator, LBH APIK, 
LP3ES) 
 
6 dari PLN 
 
10 dari ADB 

Tujuan dan manfaat 
pengggunaan CSS. Cakupan 
dan proses kajian.  
 
 

ADB dan BAPPENAS 
menjelaskan 
manfaatpengunaan CSS, 
persyaratan menggunakan 
CSS berdasarkaan SPS ADB 
2009, tinjauan upaya 
perlindungan negara yang 
mencakup kajian kesetaraan 
dan akseptabilitas, dan tujuan 
konsultasi. 
 
 

Rencana aksi yang setara 
pada kajian dampak perlu 
mengidentifikasi aset budaya 
fisik. Kajian terhadap aset 
budaya fifik juga marus 
menyertakan budaya non-fisik.  

Hal ini sudah tercakup di 
dalam kajian kesetaraan. 

Fokus kajian dampak harus 
juga membicarakan kesehatan 
masyarakat karena hal ini 
tidak tercantum di dalamnya.  

Masalah ini sudah tertera di 
dalam kajian. 

Kesenjangan di dalam 
peraturan adalah pengertian 
kelompok rentan.  

Kelompok rentan di dalam 
PLN didefinisikan lebih sempit 
dan tidak meliputi semua tipe 
kelompok rentan sebagaimana 
yang diidentifikasi di dalam 
SPS. Hal ini merupakan 
temuan baik kajian lingkungan 
hidup dan kajian kesetaraan 
pemukiman kembali tidak 
seccara sukarela dan 
tercermin di dalam rencana 
aksi.   

Sebagian peserta 
menyarankan kajian CSS 
harus menyertakan Tinjauan 
Peraturan Presiden yang baru 
No. 24/2018 mengenai Online 
Single Submission, khususnya 
mengenai implikasinya 
terhadap konsultasi publik 
yang bermakna.  

Tanggapan PLN: 
Berdasarkan praktik terkini, 
konsultasi dilakukan untuk 
AMDAL dan UKL-UPL. Jika 
Peraturan No. 24/2018 
memperpendek prosesnya, 
PLN akan bekerja melampaui 
waktu sesuai ketentuan.  

Seorang peserta menanyakan 
persyaratan untuk menilai 
dampak lingkungan hidup 
pada eksplorasi geothermal 
dan proyek jalur 
pendistribusian.  

Sudah dipastikan bahwa 
proyek jalur pendistribusian 
saat ini tidak membutuhkan 
kajian lingkungan hidup, dan 
PLN tidak secara terperinci 
mewajibkan adanya kajian 
lingkungan hidup untuk proyek 
jalur pendistribusian. Proyek 
eksplorasi geothermal sudah 
diatur dan hanya mewajibkan 
UKL-UPL. Kajian lingkungan 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

hidup baik untuk jalur 
pendistribusian maupun 
eksplorasi geothermal telah 
diidentifikasi sebagai suatu 
kesenjangan dan dsudah 
imasukkan di dalam rencana 
aksi. 
 

Beberapa peserta meminta 
klarifikasi mengenai analisis 
alternatif yang menyertakan 
pilihan alternatif “tidak ada 
proyek” (proyek tidak 
dijalankan) dan kapan analisis 
alternatif mesti dijalankan.  

Analisis alternatif sudah 
selesai selama kajian dampak 
sosial dan lingkungan hidup. 
Analisis ini termasuk lokasi 
proyek alternatif, teknologinya, 
dan/atau komponennya. 
Ketika teridentifikasi bahwa 
akad ada dampak lingkungan 
hidup yang besar, maka PLN 
akan mempertimbangkan 
semua alternatif. Analisis 
alternatif juga harus 
menimbang “pilihan tidak 
menjalankan proyek” (no 
project) dan ini sudah 
diidentifikasi sebagai suatu 
kesenjangan.  Oleh karena itu 
dicatat sebagai temuan kajian 
dan dimasukkan dalam 
rencana aksi.  

 
Perwakilan dari koalisi LSM 
menanyakan proses konsultasi 
dan status masalah yang 
diangkat sebelumnya. 

ADB mengakui umpan balik 
yang diterima lebih terinci 
dibandingkan tanggapan yang 
dikonsolidasi pada bulan April 
2017. ADB 
mempertimbangkan 
tanggapan yang diterima 
dalam penyelesaian kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas. 
Beberapa pertanyaan dijawab 
di dalam situs web ADB 
(pertanyaan yang sering 
ditanyakan). 
 

Apa status hukum CSS? CSS PLN adalah CSS di 
tingkat lembaga-khususnya 
untuk PLN dan merupakan 
kerangka regulasi dan hukum 
nasional Indonesia, serta 
keputusan yang dikeluarkan 
lembaga terkait lingkunggan 
hidup dan pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela. Semua 
kesenjangan yang 
diidentifikasi melalui kajian 
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kesetaraan dan akseptabilitas 
akan dipenuhi dengan rencana 
aksi yang disepakati. ADB dan 
PLN akan menandatangani 
Memorandum of 
Understanding, di mana PLN 
setuju untuk sepenuhnya 
melaksanakan rencana aksi. 
BAPPENAS akan mewadahi 
dan mengawasi 
pelaksanaannya. 
. 

Sebagian peserta melontarkan 
perhatian khusus mengenai 
kasus-kasus di mana hasil 
AMDAL tidak diungkapkan 
kepada publik termasuk 
kepada masyarakat setempat.  

Dicatat. PLN telah 
mempraktikkan informasi dan 
transparansi publik sebagai 
mandat di dalam CSS PLN. 
Beberapa kebijakan PLN serta 
dokumen lingkungan hidup 
telah diungkapkan ke publik. 
Kajian kesetaraan mengenali 
pengungkapan sebagai suatu 
kesenjangan dan tercermin di 
dalam rencana aksi.  
 

Sebagian peserta percaya 
bahwa pemerintah daerah 
perlu mengawasi mekanisme 
pengaduan keluhan (resolution 
of grievances). Beberapa 
peserta juga menceritakan 
beberapa kasus di mana 
pengaduan 
keluhan/grievances dari 
masyarakat menghasilkan 
kegagalan proyek.  

Bahkan setelah disepakati, 
AMDAL masih tetap dapat 
ditinjau jika draft, skala, 
maupun lokasi proyek berubah 
secara signifikan.  
 
GRM tingkat proyek 
diwajibkan, dan dapat 
digunakan untuk mengawasi 
dan menangani pengaduan 
keluhan (grievances) 
 

Beberapa peserta 
menyarankan ditetapkannya 
standar ambient dan 
menyarankan dukungan 
kepada KLHK untuk 
meningkatkan standar 
ambient.  

PLN telah mengagas 
campuran energi dari fosil dan 
sumber energi terbarukan. Hal 
ini menunjukan komitmen PLN 
akan energi hijau dan bersih. 
Akan tetapi, peningkatan skala 
kegiatan tersebut akan 
membutuhkan kemauan politik 
dan dukungan undang-
undang.  
 

Kapan PLN akan melampaui 
standar regulasi dengan 
mengadopsi praktik terbaik 
internasional?  

Berdasarkan rencana aksi, 
PLN akan menggunakan 
standar internasional bagi 
pembangunan emisi 
pembangkit listrik dan tingkat 
kebisingan ambient. 
Sementara itu, KLHK secara 
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terus-menerus meningkatkan 
standar emisi dan standar 
ambient.  
 

Adanya saran terkait ADB 
mengeluarkan pernyataan 
publik mengenai pembatasan 
penggunaan batu bara. 
Beberapa peserta melontarkan 
perhatian khusus mengenai 
risiko jangka panjang paparan 
electro-magnetic force (EMF) 
dari proyek 
transmisi/pendistribusian 
kepada masyarakat.  
 

Tanggapan dicatat. 

Membangun kapasitas adalah 
aspek penting rencana aksi. 
Beberapa peserta. Beberapa 
peserta menyarankan 
membangun kapasitas dari: (i) 
penyusun MDAL; (ii) aparat 
pemerintah daerah terlibat di 
dalam proses AMDAL; (iii) 
divisi legal PLN; (iv) 
konsorsium pengembangan 
kapasitas pihak selain 
pemangku kepentingan; dan 
(v) Komisi Penilai AMDAL 
(KPA) 
 

Dicatat. Selain pembangunan 
kapasitas konsultan AMDAL 
dan penilai AMDAL, rencana 
aksi menekankan 
pembangunan kapasitas 
internal di PLN, baik di pusat 
maupun di unit-unit wilayah.  

Penggunaan CSS bukan 
berarti standar lebih rendah 
daripada SPS dan standar 
internasional lainnya. Rujukan 
dasarnya haruslah prinsip-
prinsip HAM. Menyarankan 
pendekatan reformasi 
perundang-undangan terlebih 
dulu.   

Dicatat bahwa peningkatan 
berkelanjutan dari CSS PLN 
harus merujuk pada standar 
tertinggi praktik terbaik 
internasional.  
 
Menghimbau CSO/LSM agar 
mengawasi pelaksanaan yang 
dilakukan oleh PLN terkait 
rancana aksi yang disepakati 
dan mendukung replikasi 
praktik terbaik berasal dari 
proyek percontohan. 
 
Reformasi perundang-
undangan dan advokasi yang 
diwajibkan adalah perjuangan 
yang lain dan melampaui 
cakupan rencana aksi.  
 

Perbedaan dalam pendekatan 
upaya perlindunan sosial bagi 
masyarakat perkotaan dan 

Dicatat. Pendekatan perkotaan 
dan pedesaan bergantung 
pada masyarakat terdampak 
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Tanggapan 

pedesaan yang terdampak 
haruslah dipertimbangkan 
ketika melakukan kajian 
dampak sosial.  

dan telah didekati. Contohnya, 
Akses untuk pemukiman 
terjangkau bagi masyarakat 
perkotaan yang terdampak 
adalah prioritas, di mana 
penggantian lahan lebih 
penting bagi masyarakat 
perkotaan yang terdampak. 
Hal ini tercermin di dalam 
rencana aksi.   
 

Pentingnya kajian sosial yang 
mendalam di tahap 
perencanaan. 
 
 

Menghargai masukan terkait 
penggunaan perangkat 
pemetaan sosial di dalam 
konteks dukungan konsultasi 
bermakna.  
 

Peran kajian dampak sosial 
juga tidak terhingga nilainya 
dalam proses pemetaan 
pemangku kepentingan yang 
terlibat, dan mengidentifikasi 
struktur kekuasaan dan 
masyarakat yang berpotensi 
dibatasi maupun kelompok 
rentan yang dapat jatuh 
menjadi mangsa rentenir.  
Disarankan untuk mendorong 
penggunaan kajian dampak 
sosial dalam memperkaya 
konsultasi publik bermakna 
dan memastikan mitigasi risiko 
yang layak tersedia untuk 
mengatasi konflik potensial 
melalui pelibatan pemangku 
kepentingan secara bijaksana. 
 

Hal ini sudah dibahas di dalam 
rencana aksi.  

Masalah menentukan 
penduduk yang memenuhi 
syarat dalam kasus-kasus di 
mana dampak lingkungan 
hidup memengaruhi 
lingkungan sekitar yang lebih 
luas yang melebihi batasan 
dan koridor proyek (yaitu 
pengaruh EMF jangka panjang 
dekat jalur distribusi listrik, 
serbuk debu di lingkungan 
proyek infrastruktur yang 
menutupi kawasan niaga di 
sekitanya, dsb) 
 
Mengenai ganti rugi dan 
tunjangan, para peserta 

PLN memiliki skema PKBL 
yang merupakan upaya ganti 
rugi yang memperluas 
kemitraan ekonomi untuk 
memengaruhi baik secara 
langsung maupun tidak 
langsung perbaikan 
kepemilikan pada suatu 
proyek.  
 
Kajian kesetaraan pemukiman 
kembali tidak seccara sukarela 
mengakui adanya 
kesenjangan terkait 
penyaringan segala tipe 
pengambilalihan lahan secara-
tidak-sukarela dan dampak 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

menyoroti kelayakan dan/atau 
dampak hak kepemilikan dari 
batasan proyek dan koridor 
serta perbedaan antara 
pemukiman kembali secara 
sukarela dan secara-tidak-
sukarela. 

pemukiman kembali. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
sudah tercermin di dalam 
rencana aksi. 
 
Tanah wakaf berada di luar 
cakupan upaya pemukiman 
secara-tidak-sukarela ADB. 
Namun demikian, PLN 
menggagas pembaruan 
pedoman pengambilalihan 
lahannya, dan tanah wakaf 
adalah salah satu wilayah 
yang tercakup. 
 

Konsep kelompok rentan 
sebaiknya mempertimbangkan 
kerentanan pada tiap-tiap 
konteks setempat, misalnya 
seperti penduduk yang secara 
politik dibatasi dalam 
partisipasi pembangunan. 
 
Apa pengertian kelompok 
rentan di dalam undang-
undang di Indonesia? 
 

Tanggapan ini dicatat. 
Walaupun tidak secara 
langsung tercantum di dalam 2 
prinsip kebijakan ADB 
mengenai upaya pemukiman 
kembali, kelompok rentan 
dapat juga mencakup 
penduduk lain yang terdampak 
secara tidak proporsional oleh 
suatu proyek akibat status 
mereka yang tidak-beruntung 
dan rentan. Pengertian 
kelompok rentan termasuk 
mereka yang berada di bawah 
garis kemiskinan, penduduk 
tak berlahan, manula, 
perempuan dan anak-anak, 
penduduk asli, dan mereka 
yang tidak memiliki hak 
kepemilikan tanah. Di dalam 
rencana aksi, definisi yang 
diadopsi adalah definisi sesuai 
SPS tentang kelompok rentan. 

Analisis pemangku 
kepentingan perlu dilakukan 
dan hal ini harus menyertakan 
spekulator tanah. 

Tanggapan ini dicatat. PLN 
telah melaksanakan analisis 
pemangku kepentingan, dan 
akan meningkatkannya untuk 
melibatkan semua pelaku 
yang berpengaruh dalam hal 
pengambilalihan lahan, 
termasuk spekulator tanah.  
 

Kualitas konsultasi publik 
harus ditingkatkan, terutama 
pada proyek energi 
geothermal. Pelajaran yang 
dapat diambil dari Filipina 
adalah di mana GRM terikat 
erat dengan proses konsultasi 

Tanggapan ini dicatat. 
Cakupan GRM meliputi 
penyelesaian keluhan ataupun 
pengaduan yang disampaikan 
oleh para penduduk dalam 
kerangka waktu yang jelas. 
Dicatat bahwa mekanisme ini 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

publik, dan pemerintah daerah 
bergabung dalam proses 
pengawasan dalam rangka 
penyelesaian keluhan.  

harus dikemukakan di dalam 
konsultasi bersama warga 
yang terdampak dan para 
pemangku kepentingan.  

Apakah PLN memiliki 
kapasitas mengelola 
pemulihan mata pencarian? 
Apakah ada peraturan PLN 
yang memberikan mandat 
menetapkan program 
pemulihan mata pencarian 
bagi warga terdampak? 

PLN menegaskan bahwa PLN 
telah berpengalaman dalam 
mengelola program-program 
masyarakat berdasarkan Unit 
CSR nya. Walaupun 
pemulihan penghidupan/mata 
pencaharian tidak secara jelas 
diatur dalam UU 
pengambilalihan lahan yang 
berlaku, namun PLN 
menyediakan program ini 
kepada sebagian masyarakat 
yang terdampak proyek 
sebagai bagian dari 
komitmennya untuk berbagi 
manfaat dengan masyarakat 
dan mengelola risiko sosial. 
 

Keterbukaan informasi dapat 
memiliki pengaruh negatif 
dengan menarik spekulator 
tanah. 

Hal ini dicatat.  
Catatan sejarah dapat 
membuktikan kepemilikan 
lahan, sehingga sejarah 
perpindahan lahan akan 
dipertimbangkan di sepanjang 
proses pengidentifikasian dari 
pihak-pihak yang berhak. 
 

Batasan jelas dari pemukiman 
kembali secara sukarela dan 
secara-tidak-sukarela. Apakah 
pemegang tanah yang tidak 
berhak dianggap sebagai 
pihak yang berhak? 

Pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela 
mengindikasikan bahwa 
seseorang yang terdampak 
tidak memiliki pilihan dan tidak 
bisa memilih keluar dari 
terkena dampak akibat 
pengambilalihan lahan. 
Pengambilalihan lahan secara 
sukarela mengindikasikan 
pilihan tersebut dipertahankan 
oleh seseroang yang 
terdampak yang mungkin 
ditawarkan insentif untuk 
pindah dengan kesadaran 
sendiri.  
CSS PLN memiliki ketentuan 
ganti rugi untuk menanggung 
pemilik yang tidak berhak. 
Akan tetapi, kajian kesetaraan 
pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela mengidentifikasi 
adanya kesenjangan yang 
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Tempat/Tanggal 
Konsultasi 

Peserta Isu, Masukan, Perhatian 
khusus 

Tanggapan 

spesifik di dalam ketentuan 
semacam itu, yang berarti 
bahwa tidak semua pemilik 
yang tidak memiliki hak 
(sertifikat) memenuhi syarat 
untuk mendapat ganti rugi 
ataupun ganti rugi tersebut 
belum tentu dibayarkan penuh, 
dam upaya pengurangan 
kesenjangan ini sudah 
tercermin di dalam rencana 
aksi. 
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TABEL 3: Ringkasan Pengajuan Tertulis yang Diterima11 

 Pernyataan Tertulis yang Diterima Tanggapan ADB 

  International Network on Displacement and 
Resettlement (INDR), 30 April 2017 

 Surat koalisi LSM, 12 Januari 201812 
 Surat koalisi LSM, 5 Juli 201813 
 Paramita Iswari14,  umpan balik dari LSM atas 

dokumen kajian PLN CSS dalam forum konsultasi 
dengan LSM di Yogya 7-8 Feb 2019  

 Suparlan15, umpan balik dari LSM atas dokumen 
kajian PLN CSS dalam forum konsultasi dengan 
LSM di di Yogya, 7-8 Feb 2019 

 JATAM, Maret 2019 
 

 

 Pemukiman Kembal Secara-tidak-sukarela - 
Kesetaraan 

 

1 INDR 30 April 2017 
Halaman 4 
“… kami tidak dapat menemukan tujuan yang setara 
[prinsip Undang-undang No. 2/2012] yang secara 
langsung mengatasi kerugian penduduk yang 
diungsikan…” 
Halaman 10 
“1. Merevisi Undang-undang No. 2/2012 dan/atau 
menciptakan peraturan untuk menyampaikan bagian-
bagian kunci SPS dan tujuan internasional 
pemukiman kembali, mencapai keselarasan yang 
lebih baik antara hukum Indonesia dan kerangka 
regulasi dengan prinsip internasional pemukiman 
kembali. Hal ini meliputi: a. refleksi pengertian 
pemukiman kembali yang lebih luas”. 
 
INDR 30 April 2017 
Halaman 4 
“… tidak disebutkan sama sekali di dalam UU 2/2012 
dan peraturan pelaksananya … berupaya 
menghindari atau meminimalkan pemindahan…” 
 
Koalisi LSM 12 Januari 2018 
Halaman 3 
“7. Tidak ada Hirarki Mitigasi CSS untuk menghindari 
dampak: cotohnya: Pengambilalihan Lahan dan 
Penggusuran” 
Halaman 3 

Kajian kesetaraan yang dijalankan bagi 
upaya perlindungan pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela (tautan 
dokumen 2) menemukan bahwa CSS 
PLN sebagian ada yang setara dengan 
sasaran SPS untuk pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela. CSS 
PLN mewajibkan menyampaikan 
rencana pengambilalihan lahan kepada 
pihak-pihak terdampak dan 
memberikan mereka kesempatan 
untuk menyampaikan keberatan yang 
diperhitungkan di dalam rencana 
pengambilalihan lahan, tapi tidak perlu 
menghindari ataupun meminimalisasi 
pemukiman kembali secara-tidak-
sukarela. 

 
11 Salinan pengajuan tertulis dilampirkan di Lampiran 1. Tanggapan ADB berdasarkan temuan kajian kesetaraan dan 

akseptabilitas. 
12 Koalisi LSM terdiri dari Indonesian Legal Resource Center (ILRC), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 

WALHI Jawa Barat, WALHI Sulawesi Selatani, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), DebtWATCH 
Indonesia, Yayasan PUSAKA, TuK Indonesia, Ulu Foundation. 

13 Koalisi LSM terdiri dari Indonesian Legal Resource Center (ILRC)s, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 
WALHI Jawa Barat, WALHI Sulawesi Selatan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), DebtWATCH 
Indonesia, Institute for National and Democratic Studies (INDIES). 

14 Sdri. Paramita Iswari, aktivis LSM bertempat tinggal di Yogyakarta. 
15 Sdr. Suparlan, aktivis LSM bertempat tinggal di Yogyakarta. 
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 Pernyataan Tertulis yang Diterima Tanggapan ADB 

“10. Kurangnya kepatuhan SPS-menciptakan upaya 
kesetaraan lemah baru: “Kesejajaran yang luas” 
daripada “Kesetaraan” yang diwajibkan SPS. Contoh: 
kurangnya kesetaraan dalam Tujuan Pemukiman 
kembali ADB  

2 INDR 30 April 2017 
Halaman 4 
“…tidak disebutkan sama sekali dalam UU No. 2/2012 
dan peraturan pelaksananya… mitigasi pembatasan 
secara-tidak-sukarela tentang penggunaan tanah atau 
akses kebun dan wilayah dilindungi yang ditunjuk 
secara sah…” 

Kajian kesetaraan menemukan bahwa 
CSS PLN sebagian ada yang setara 
dengan cakupan dan pendorong SPS 
bagi pemukiman kembali secara-tidak-
sukarela. CSS PLN menyediakan 
pemukiman kembali dari wilayah hutan 
yang dilindungi, tapi tidak terdapat 
ketentuan untk menggganti rugi bagi 
pemukiman kembali secara-tidak-
sukarela dari, ataupun pembatasan 
akses kepada, jenis wilayah yang 
dilindungi lainnya. 

3 INDR 30 April 2017 
Halaman 4 
“…tidak disebutkan sama sekali di dalam UU No. 
2/2012 dan peraturan pelaksananya… persyaratan 
untuk menentukan cakupan perencanaan pemukiman 
kembali melalui sebuah survei dan/atau sensus 
pengungsi internal (displaced persons), termasuk 
analisis gender, khususnya terkait pada dampak dan 
risiko pemukiman kembali. Akibatnya, persyaratan 
untuk memperbarui catatan kependudukan dari 
semua pengungsi internal (displaced persons) dari 
tempat tinggalnya berdasarkan sensus. Jika survei 
tidak dilakukan sebelum penaksiran proyek dan 
rencana pemukiman kembali berdasarkan sampel 
survei, rencana pemukiman kembali yang diperbarui 
akan disiapkan berdasarkan sensus pengungsi 
internal setelah survei pengukuran yang rinci telah 
dilaksanakan, sebelum pengambilalihan lahan untuk 
proyek tersebut…” 
Halaman 10 
“1.b. memastikan bahwa sebelum lahan diambilalih 
atau dibatasi, sensus kependudukan yang lengkap 
dan inventarisasi aset membentuk landasan ganti rugi 
dan pendampingan lainnya…”  
 
 

Kajian kesetaraan menemukan bahwa 
CSS PLN sebagian ada yang setara 
pada prinsip 1 kebijakan SPS, yang 
berurusan dengan rencana pemukiman 
kembali. Walaupun undang-undang 
memerlukan penyaringan sejumlah 
warga yang akan terdampak proyek, 
tidak secara spesifik membahas 
pemukimann kembali secara-tidak-
sukarela. Penyaringan dan kajian 
dampak/risiko pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela juga tdak selalu 
diperlukan bagi proyek-proyek yang 
tidak mendorong AMDAL. Juga tidak 
terdapat persyaratan untuk menyaring 
dampak pemukiman kembali secara-
tidak-sukarela di masa lalu. UU 2/12 
memiliki ketentuan untuk 
mengidentifikasi sepenuhnya pihak 
yang berhak dan investarisasi kerugian 
terkait kepemilikan dan penggunaan 
paket yang akan diperoleh.  
 

4 INDR 30 April 2017 
Halaman 10 
1. “i. Memperluas pengelolaan ganti rugi dan keluhan 
(GRM) untuk memastikan terdapat mekanisme yang 
adil dan mudah diakses sepanjang jangka 
pelaksanaan, termasuk proses rekonstruksi mata 
pencarian.” 
  
Koalisi LSM 14 Januari 2018 
Halaman 3 
“1. Pelanggaran Persyaratan ADB untuk Konsultasi 
Bermakna dan Pengungkapan Informasi.” 

Kajian kesetaraan menemukan bahwa 
CSS PLN sebagian ada yang setara 
pada Prinsip Kebijakan 2 SPS, yang 
berurusan dengan konsultasi, 
perhatian khusus kepada kelompok 
rentan, dan pengaduan ganti rugi dan 
keluhan (GRM). Kerangka hukum tidak 
mengidentifikasi sebagian kelompok 
sebagai kelompok rentan, contoh, 
penduduk tak berlahan dan penduduk 
yang tidak berhak atas tanah, 
perempuan dan penduduk miskin di 
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 Pernyataan Tertulis yang Diterima Tanggapan ADB 

“3. Kelemahan fatal CSS: Ketiadaan Konsultasi yang 
Bermakna, Ketiadaan Perhatian kepada Perempuan, 
Penduduk Miskin, Kelompok Rentan dan Mereka 
yang Tidak Berhak atas Tanah” 
 

dalam konteks pengambilaihan lahan 
dan pemukiman kembali secara-tidak-
sukarela.  
 
Rencana Aksi Kesetaraan bagi 
pemukiman kembali secara-tidak-
sukarela berisi tindakan-tindakan untuk 
meningkatkan fungsi GRM melalui 
siklus proyek.  

5 INDR 30 April 2017 
Halaman 4 
“… tidak disebutkan sama sekali di dalam UU No. 
2/2012 dan peraturan pelaksananya… bahwa 
penambahan ganti rugi untuk membangun kembali 
mata pencarian, pemukiman, dan masyarakat 
seringkali sangat penting untuk mencapai sasaran 
yang sebenarnya…” 
Halaman 10 
“1.f. Termasuk prinsip penggantian maupun biaya 
penggantian dan menjelaskan kajiannya kalau tidak 
ada pasar bagi kerugian aset.  
     g. Termasuk pengertian yang lebih luas pada 
kerugian tidak berwujud untuk menyertakan nilai 
sejarah, budaya dan sosial dari aset yang hilang.” 

Kajian kesetaraan menemukan bahwa 
CSS PLN sebagian ada yang setara 
dengan Prinsip Kebijakan SPS yang 
berurusan dengan ganti rugi. CSS PLN 
tidak menyediakan ganti rugi bagi 
semu jenis dampak ataupun 
pembatasan pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela. CSS PLN 
sebagian ada yang setara pada Prinsip 
Kebijakan 4, yang berurusan dengan 
ketentuan pendampingan yang 
dibutuhkan kepada para pengungsi 
internal secara fisik maupun ekonomi. 
CSS PLN menyediakan sarana dan 
layanan masyarakat seari-hari kepada 
pengungsi internal. Pengungsi internal 
yang merupakan masyarakat 
berpenghasilan rendah memiliki hak 
pendampingan berdasarkan undang-
undang pengaturan pemukiman, yang 
tunduk pada kriteria kelayakan. 
Kesenjangan yang teridentifikasi terkait 
kurangnya ketentuan hukum yang 
mewajibkan akses perbandingan pada 
kesempatan lapangan kerja dan 
produksi, integrase ekonomi dan sosial 
dari penduduk yang dipindahkan ke 
dalam pemukiman masyarakat asli, 
serta perluasan manfaat proyek bagi 
masyarakat asli. Standar MAPPI 
mencakup panduan perolehan biaya 
pengganti untuk tanah dan aset lainnya 
pada ketiadaan data pasar; standar 
panduan penyatuan aset tak berwujud 
dan solacium tambahan. 
 

6 INDR 30 April 2017 
Halaman 4 
“…tidak disebutkan sama sekali di dalam UU 2/2012 
peraturan pelaksananya… pemikiran risiko terkait 
pemindahan yang mengharuskan tindakan untuk 
menghindari pemiskinan.” 
Halaman 4 
“… tidak disebutkan secara sama sekali di dalam UU 
2/2012 dan peraturan pelaksananya… bahwa 
penduduk miskin dan rentan harus menerima 

Kajian kesetaraan menemukan 
bahwwa CSS PLN sebagian ada yang 
setara Prinsip Kebijakan 5 SPS, yang 
berurusan dengan meningkatkan 
standar kehidupan pengungsi miskin 
dan kelompok rentan lainnya. Tidak 
ada persyaratan eksplisit untuk 
meningkatkan standar kehidupan 
pengungsi kelompok rentan menjadi 
standar minimum nasional pada kasus 
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 Pernyataan Tertulis yang Diterima Tanggapan ADB 

perhatian khusus untuk meningkatkan standar 
kehidupanmereka menjadi standar minimum nasional, 
termasuk ha katas tanah dan perumahan serta 
sumber daya tambahan…”  
 

pemukiman kembali secara-tidak-
sukarela, atau untuk menyediakan 
pengungsi yang ditampung di wilayah 
perkotaan, akses ke sumber daya. 

7  INDR 30 April 2017 
Halaman 10 
1.h. memperjelas dan menegaskan hak-hak warga 
pemegang adat agar disertakan sebagai “pihak yang 
berhak” berdasarkan undang-undang dan dengan 
demikian memenuhi syarat untuk mendapat ganti rugi. 

Kajian kesetaraan menemukan bahwa 
CSS PLN sebagian ada yang setara 
Prinsip Kebijakan 7 SPS, yang 
berurusan dengan pendampingan 
pemukiman kembali dan ganti rugi bagi 
pengungsi tanpa hak atas tanah. 
Upaya perlindungan Penduduk Asli 
akan terus menerapkannya untuk 
memastikan perlindungan bagi 
penggunaan tanah adat.  
 

8 INDR 30 April 2017 
Halaman 4 
“… tidak disebutkan sama sekali di dalam UU 2/2012 
dan peraturan pelaksananya… bahwpendukung 
proyeknya menyediakan pembiayaan yang cukup 
untuk memenuhi sasaran hasilnya…” 
Halaman 10 
“1.c. Memperjelas sasaran matapencarian, dengan 
menyebutkan alat maupun metode untuk mengakses 
risiko dan dampak mata pencarian; untuk 
mengidentifikasi mereka yang berisiko; dan untuk 
menyusun strategi mata pencarian yang layak, 
bersama dengan pengawasan hasil dan metode 
evaluasi.” 

Kajian kesetaraan menemukan bahwa 
CSS PLN sebagian ada yang setara 
Prinsip Kebijakan 7 SPS, yang 
berurusan dengan rencana pemukiman 
kembali, termasuk pemulihan dan 
pembiayaan mata pencarian. 

9 INDR 30 April 2017 
Halaman 4 
“…tidak disebutkan sama sekali di dalam UU 2/2012 
dan peraturan pelaksananya… bahwa semua 
pengawasan dan evaluasi yang diperlukan termasuk 
dampak dan keluarannya pada penduduk yag 
terdampak harus diungkapkan.” 
Koalisi LSM 12 Januari 2018 
Halaman 3 
“11. Pelanggaran Ketentuan ADB bagi Konsultasi 
Bermakna dan Pengungkapan Informasi. 

Kajian kesetaraan menemukan bahwa 
CSS PLN sebagian ada yang setara 
Prinsip Kebijakan 9 SPS, yang 
berurusan dengan pengungkapan 
konsep dan rencana final pemukiman 
kembali. CSS PLN sebagian ada yang 
setara Prinsip Kebijakan 12, yang 
berurusan dengan pengawwasan dan 
kajian hasil pemukimankembali dan 
dan dampaknya, dan capaian sasaran. 
Ketentuannya berkaitan dengan 
pengungkapan informas masyarakat, 
tapi tidak memerlukan pengawasan 
pengambilalihan lahan/dampak 
pemukiman kembali pada mata 
pencarian dan standar kehidupan 
pengungsi internal (displaced persons) 
dan tidak memiliki persyaratan untuk 
menilai apakah sasaran rencana 
pemukiman kembali telah tercapai. 
 

10 Koalisi LSM 12 Januari 2018 
Halaman 3 
“6. Penggunaan surat wasiat (escrow) pengadilan 
sebagai pengganti ganti rugi yang adil.” 

 Kajian kesetaraan menemukan bahwa 
CSS PLN sebagian ada yang setara 
Prinsip Kebijakan 11 SPS. Yang 
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 Pernyataan Tertulis yang Diterima Tanggapan ADB 

“8. Pengambilan tanah: kurangnya ganti rugi pada 
nilai pengantian sebelum penggusuran. 
 

berurusan dengan pembayaran ganti 
rugi sebelum pemindahan.1 

11 
 

INDR 30 April 2017 
Halaman 10 
“1.d. Menyampaikan sebuah sasaran untuk 
mengidentifikasi, mencapai mengawwasi dampak 
terhadap penduduk miskin dan rentan; dan untuk 
meningkatkaan standar kehidupan mereka.” 
 
 

Kajian kesetaraan menemukan bahwa 
CSS PLN sebagian ada yang setara 
Prinsip Kebijakan 5 SPS. Tidak ada 
persyaratan untuk meningkatkaan 
standar penghidupan kelompok rentan 
yang digusur dalam kasus pemukiman 
kembali secara-tidak-sukarela. CCS 
PLN sebagian setara dengan Prinsip 
Kebijakan 12, yang terkait pengawasan 
terhadap hasil pemukiman kembali dan 
pengungkapan laporan pengawasan.  
Tidak adanya ketentuan untuk 
mengawasi dan mengkaji dampak 
pemukiman kembali terhadap mata 
pencaharian dan standar kehidupan 
dari warga yang digusur (displaced 
persons), termasuk penduduk miskin 
dan rentan.  
 

12 INDR 30 April 2017 
Halaman 10 
“1.e. Menjelaskan kaitan antara pengambilalihan 
lahan dan HAM dan instrument terkait, yang 
digunakan untuk membenarkan “kesetaraan” CSS. 

Kajian kesetaraan menganalisis 
perangkat hukum yang mengatur HAM 
yang dijadikan acuan di dalam surat 
tersebut dan tercermin di dalam 
matriks kajian kesetaraan di Dokumen 
Tautan 2 
 
 

13 Koalisi LSM 2 Januari 2018 
Halaman 3 
“2. Ketiadaan Kesetaraan antara CSS Indonesia dan 
persyaratan SPS ADB.” 

Kajian kesetaraan menemukan bahwa 
CSS PLN untuk pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela sebagian ada 
yang setara dengan sasaran, cakupan, 
dan pemicu SPS, serta prinsip-prinsip 
kebijakannya. Kajian kesetaraan telah 
mempertimbangkan banyak perangkat 
hukum yang berkaitan dan tidak hanya 
UU No. 2/2012 saja. Kajian kesetaraan 
ini menemukan bahwa tidak ada 
prinsip kebijakan yang sama sekali 
tidak setara.  
 
 

14 Koalisi LSM 2 Januari 2018 
Halaman 3 
“4. Tidak ada kredibilitas klaim ADB yang 
menunjukkan masalah-masalah besar ini semata-
mata ‘Kesenjangan Minor/Kecil’, yang sangatlah 
mudah untuk ‘diisi’” 

Kajian kesetaraan tidak menggunakan 
skala bobot kepentingan dalam menilai 
kesenjangan. Semua kesenjangan 
yang diidentifikasi diperiksa dengan 
bobot yang sama secara cermat, 
dengan upaya pengurangan 
kesenjangan yang diusulkan sesuai 
dengan sasaran SPS terkait, cakupan 
dan pemicunya, dan dukungan prinsip 
kebijakan. 
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15 Koalisi LSM 12 Januari 2018 
Halaman 3 
“5. Upaya-upaya yang diistilahkan “pengurangan 
kesenjangan” yang tidak kredibel. Upaya 
pengurangan kesenjangan yang tidak masuk akal 
berdasarkan kondisi kegagalan aturan hukum yang 
rutin. “Pengurangan kesenjangan” menjadi 
pelanggaran prinsip aturan hukum”.  
 

Dewan Direksi PLN akan mengadopsi 
aturan kelembagaan sebagai upaya 
pengurangan kesenjangan untuk 
memastikan kesetaraan dengan SPS.  
 
 

16 INDR 30 April 2017 
Halaman 9 
“Dalam memisahkan prinsip kebijakan SPS pada 
pemukiman kembali secara-tidak-sukarela ke dalam 
36 “elemen kunci” untuk mengakses kesetaraan, 
tujuan inti dan seluruh logika SPS telah hilang. Dalam 
hasil berikut, tidak ada perlindungan setara ataupun 
pernyataan yang berkembang terkait sasaran di 
dalam kerangka hukum dan regulasi sebagaimana 
yang dikemukakan di sini yang menyampaikan 
elemen penting tentang paradigma SPS. Hal ini 
memunculkan keraguan tentang sejauh mana para 
petugas yang mengelola pelaksanaan ini betul-betul 
memahami risiko-dan kesempatan- yang melekat 
pada pengambilalihan lahan dan pemukiman kembali.  
 
Koalisi LSM 12 Januari 2018 
Halaman 3 
“9. Membuat kesetaraan yang palsu dengan cara 
memilah-milah persyaratan kebijakan ADB ke dalam 
bagian-bagian kecil dan berusaha menemukan frase 
yang bisa dianggap sebagai “kesetaraan”, meskipun 
jika dilihat secara keseluruhan konteks akan terdapat 
ketidaksetaraan.  

Prinsip kebijakan SPS menyebutkan 
berbagai masalah di tiap-tiap 
kalimatnya dan dalam beberapa kasus 
dicantumkan pada lebih dari satu 
kalimat. Untuk memastikan analisis 
yang komprehensif, masing-masing 
prinsip kebijakan dalam Pernyataan 
Kebijakan Upaya Perlindungan 
mengkaji sebagai satu kesatuan 
komponen maupun terpilah-pilah 
(yakni elemen kunci). Hal ini 
memungkinkan masing-masing 
komponen dari tiap-tiap prinsip 
kebijakan dapat diamati dalam konteks 
sesuai ketentuan CSS. Temuan kajian 
kesetaraan diatur untuk sasaran, 
cakupan, dan pemicu secara rinci pada 
tiap prinsip kebijakannya. Untuk kajian 
kesetaraan pemukiman kembali 
secara-tidak-sukarela, sasaran, 
cakupan dan pemicu dan semua 
prinsip kebijakan dinilai sebagian ada 
yang setara. Untuk kajian kesetaraan 
lingkungan hidup, cakupan dan pemicu 
dan dua dari 11 prinsip kebijakan 
didapati sepenuhnya setara; sasaran 
dan sembilan prinsip kebijakan lainnya 
sebagian ada yang setara.  
 
 

 Kesetaraan - Lingkungan Hidup  
17 Koalisi LSM 12 Januari 2018 

Halaman 3 
“12. Intermediaasi Finansial - ADB menganggap 
bahwa undang-undang AMDAL Indonesia tidak 
berlaku untuk Intermediasi Finansial” 

CSS PLN akan berlaku pada proyek 
investasi. Sangat tidak mungkin PLN 
akan bertindak sebagai intermediasi 
finansial, dan proyek semacam itu 
akan dilaksanakan. 
 
 

 Rencana Aksi Kesetaraan Pemukiman kembali 
Secara-tidak-sukarela 

 

18 INDR 30 April 2017 
Halaman 11 
“Usulan Khusus INDR: 
Memperkuat Rencana Aksi untuk menjadi proses 
yang fokus lebih jelas dengan mencantumkan 
peristiwa penting dan garis waktu, yang diselaraskan 

Dewan Direksi PLN akan mengadopsi 
peraturan kelembagaan untuk 
mencapai kesetaraan sebelum 
dipertimbangkan oleh Dewan ADB 
mengenai penggunaan CSS PLN.  
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dengan kebijakan ADB, dan menggunakan tolak ukur 
khusus yang merujuk pada undang-undang agar 
terjadi perpaduan hukum serta memperkuat 
jangkauan mencapai sasaran yang diperbaiki 

 

19 INDR 30 April 2017 
Halaman 11 
“Memperkuat pengertian target khusus, tanggung 
jawab maupun pengukuran bagi tiap-tiap tindakan 
yang diusulkan, memastikan keterpaduan HAM, 
gender, keterbukaan dan partisipasi publik, bantuan 
hukum dan instrument lainnya yang membentuk 
bagian penting dari kajian ‘kesetaraan’” 

Rencana Aksi tersebut berisi upaya 
pengurangan kesenjangan yang setara 
bagi tiap kesenjangan yang 
teridentifikasi di dalam kajian, sesuai 
dengan sasaran kebijakan SPS terkait, 
cakupan dan pemicunya, dan 
ketentuan prinsip kebijakan. 
 
 

20 INDR 30 April 2011 
Halaman 11 
“Meninjau kembali dan menguatkan jadwal untuk 
melakukan aksi  

Dewan Direksi PLN akan mengadopsi 
peraturan kelembagaan untuk 
mencapai kesetaraan sebelum 
dipertimbangkan oleh Dewan ADB atas 
penggunaan CCSS PLN. Upaya 
pengurangan kesenjangan 
akseptabilitas akan dilaksanakan 
dengan pola pendekatan bertahap, 
berdasarkan rencana pelaksanaan 
terperinci untuk disepakati PLN.  

21 INDR 30 April 2017 
Halaman 11 
“Memungkinkan siklus perencanaan dan anggaran 
proyek Indonesia, di mana keduanya adalah faktor 
penentu yang penting dari cakupan pelaksanaan dan 
kualitas proyek. Contohnya, jelaskan bahwa 
depresiasi tidak lagi akan mengurangi penilaian aset. 

Upaya pengurangan kesenjangan 
kesetaraan termasuk ketentuan yang 
mengatur agar memenuhi persyaratan 
SPS dalam melakukan kompensasi 
aset setara dengan nilai penggantian 
penuh.  

 Akseptabilitas  
22 INDR 30 April 2017 

Halaman 9 
“Studi kasus akseptabilitas 4 tidak menyakinkan. Ada 
kesempatan yang hilang untuk membandingkan hasil 
penghidupan mata pencaharian berdasarkan undang-
undang baru dibandingkan dengan peraturan 
sebelumnya. Tampaknya tidak ada sampel yang kuat 
dari penduduk terdampak karena tidak dilakukan 
kuantifikasi pengukuran. Lebih lanjut, laporan tersebut 
tidak menganalisis risiko yang mungkin terjadi akibat 
dari percepatan pengelolaan keluhan (grievance 
management) yang berhubungan dengan skala dan 
sensifitas dan bukan karena kemampuan 
kelembagaan yang berkurang. Karena terdapat 
kegagalan untuk memahami konsep utama dari tujuan 
pemukiman kembali, dan ada kesenjangan dalam 
kepatuhan, serta terdapat kegagalan untuk 
menjelaskan capaian kinerja atas prinsip pokok 
pemukiman kembali, maka pemberian nilai “sedang” 
tidak dapat dijustifikasi. Kekhawatiran yang utama 
adalah apakah persyaratan kunci yang disampaikan 
berdasarkan undang-undang sudah sesuai harapan 
dan apakah ketentuannya sudah sesuai dengan 
prinsip SPS. Lebih lanjut lagi, tidak ada rincian dari 

Kajian akseptabilitas terkait CSR untuk 
pemukiman kembali secara-tidak-
sukarela adalah kajian awal yang 
menjadi landasan informasi bagi kajian 
askeptabilitas tingkat PLN yang 
dilakukan untuk tujuan penggunaan 
CSS tingkat lembaga. Kajian 
akseptabilitas khusus PLN mencakup 
kajian yang lebih rinci berdasarkan 
tinjauan dokumen perusahaan PLN, 
wawancara dengan pejabat resmi PLN 
di tingkat pusat dan di lapangan, 
wawancara dan konsultasi dengan 
instansi pemerintah daerah dan 
dengan penduduk terdampak proyek, 
tinjauan dari dokumen upaya 
perlindungan tingkat proyek PLN, dan 
kunjungan ke lokasi proyek-proyek 
PLN.  
 
Selain itu, untuk tiap proyek yang 
menerapkan CSS PLN ke depannya, 
ADB akan melakukan kajian 
akseptabilitas tingkat proyek untuk 
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proyek yang ditinjau yang diinformasikan kepada 
pembaca. Ini adalah kenaifan bahkan merupakan 
suatu kelalaian, apabila memberi peringkat kinerja 
dengan nilai “sedang” hanya atas dasar tidak adanya 
pengaduan keluhan.   

memastikan upaya pengurangan 
kesenjangan yang sesuai, jika ada, 
akan dipertimbangkan dan dipadukan 
ke dalam kesepakatan hukum untuk 
proyek tersebut. 
 
 

23 INDR 30 April 2017 
Halaman 11 
“Memperkuat basis data” 
“Merevisi dan memperluas studi kasus akseptabilitas.” 
Bandingkan proyek sebelum dan sesudah 
2/2012untuk membandingkan dan membedakan hasil 
mata pencarian secara khusus, memanfaatkan 
metode sampel standar supaya datanya dapat diukur.  

Jumlah studi kasus untuk kajian tingkat 
PLN meningkat. Di samping itu, kajian 
tersebut meliputi tinjauan dokumen 
perusahaan PLN, wawancara dengan 
pejabat resmi PLN di tingkat pusat dan 
di lapangan, wawancara dan konsultasi 
dengan instansi pemerintah daerah 
dan dengan penduduk terdampak 
proyek, tinjauan dari dokumen upaya 
perlindungan tingkat proyek PLN, dan 
kunjungan ke lokasi proyek-proyek 
PLN. Untuk tiap proyek yang 
menerapkan CSS PLN, tindakan 
khusus untuk proyek akan diadopsi, 
seperti yang dicatat di dalam poin 
pendahuluan di atas.  

24 INDR 0 April 2017 
“Memperdalam dan memperluas proses konsultasi 
publik. “ 
 
Koalisi LSM 2 Januari 2018 
Halaman 4 
“5) Melaksanakan konsultasi publik bermakna dengan 
keterbukaan informasi yang sepenuhnya…” 
 
INO LSM 5 Juli 2018 
“PERTAMA.:Kami ingin menjelaskan kalau 
pembahasan ini adalah bagian dari “konsultasi 
bermakna” IRM ADB terkait tinjauan CSS yang telah 
diadakan sebelumnya oleh IRM ADB… 

Silakan mengacu pada ringkasan 
proses konsultasi di halaman 2-4 di 
atas 

25 Koalisi LSM  12 Januari 2018 
Halaman 3 
“6. Kegagalan lanjutan ADB dalam mengatasi 
kekerasan oleh aparat keamanan di dalam kajian 
CSS bulan Maret dan November:” 

Berdasarkan kajian akseptabilitas 
untuk sektor-sektor, ADB 
memperhatikan campur tangan aparat 
keamanan yang menghasilkan 
penggusuran paksa. Rencana aksi 
kesetaraan memberikan mandat ganti 
penuh sebelum pemindahan. 
 

26 Koalisi LSM 12 Januari 2018 
Halaman 3 
“11. ‘Peringkat’ Akseptabilitas Palsu- di mana 
“Sedang” adalah sesungguhnya kode untuk 
‘Lemah/Tidak Dapat Diterima’” 

Kajian akseptabilitas meliputi proses 
tinjauan dokumen perusahaan PLN, 
wawancara dengan pejabat resmi PLN, 
wawancara dengan pejabat resmi PLN 
di tingkat pusat dan di lapangan, 
wawancara dan konsultasi dengan 
instansi pemerintah daerah dan 
dengan penduduk terdampak proyek, 
tinjauan dari dokumen upaya 
perlindungan tingkat proyek PLN, dan 
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kunjungan ke lokasi proyek-proyek 
PLN. Komponen-komponen yang dikaji 
termasuk penelitian kapasitas 
kelembagaan PLN, tinjauan dokumen 
upaya perlindungan, dan pelaksanaan 
upaya perlindungan (keluaran dan 
hasil upaya perlindungan). Dengan 
menggunakan sumber informasi yang 
berbeda-beda diharapkan dapat 
membantu untuk memastikan bahwa 
proses penilaian peringkat hasil kajian 
adalah tegas/kuat.  
 

27 INDR 30 April 2017 
Halaman 9 
“INDR menyimpulkan bahwa usulan untuk 
menggunakan CSS di Indonesia masih prematur. 
Kerangka hukum dan regulasi yang baru perlu 
dikembangkan dan diuji lebih lanjut, untuk mencapai 
kesetaraan, dengan SPS dalam praktiknya. Kerangka 
tersebut harus sejalan secara erat dengan konsep 
upaya perlindungan kunci seperti yang tertuang di 
dalam SPS. Seluruh instrumen HAM dan hukum 
lainnya yang dinyatakan di dalam kajian kesetaraan 
harus sepenuhnya dipadukan ke dalam prosedur dan 
pengoperasian pengadaan tanah di semua tingkat”. 
 
Koalisi LSM 12 Januari 2018 
Halaman 3 
Kajian CSS ADB bulan Maret 2017 dan November 
2017 penuh dengan kesalahan dan kesimpulan yang 
tidak benar, tidak berhubungan dengan penelitian 
lapangan ADB sendiri. Kesalahan ini telah 
didokumentasikan secara rinci di masyarakat dalam 
pengajuan yang dibuat masyarakat untuk ADB. 
Terlepas dari bukti sebaliknya yang dimiliki ADB 
sendiri (lihat Lampiran), kajian ADB bulan Maret 2017 
telah salah menyimpulkan bahwa sektor energi 
Indonesia cocok menggunakan CSS dan bukannya 
menggunakan upaya perlindungan ADB. Data ADB 
sendiri memperlihatkan bahwa proyek sektor Energi 
PLN berperan secara rutin dalam melakukan 
pelanggaran yang berdampak besar terkait ketentuan 
upaya perlindungan yang mendasar dari ADB dan 
terdapat rekam jejak yang panjang yang melibatkan 
aksi kerusakan. Mengingat bukti jelas bahwa tidak 
ada kesetaraan dengan persyaratan upaya 
perlindungan ADB dan terdapat dokumenatsi jelas 
mengenai lemahnya pelaksanaan perlindungan 
pemukiman kembali dan lingkungan hidup, kami 
menyerukan penolakan Sistem Upaya Perlindungan 
Negara (CSS) sebagai pengganti dari Upaya 
Perlindungan ADB di Indonesia, termasuk pada sektor 
energi untuk proyek-proyek PLN. Penggunaan CSS di 
Indonesia akan merepresentasikan pelanggaran 

Dicatat. Untuk tiap proyek yang 
menerapkan CSS PLN, kajian 
akseptabilitas akan dilakukan, dan 
langkah yang tepat akan digabungkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimohon merujuk kepada kajian 
kesetaraan dan akseptabilitas yang 
sudah diperbarui. ADB akan 
menyediakan dukungan tambahan, 
termasuk pendampingan teknis, untuk 
memperkuat kapasitas dan praktik 
pelaksanaan PLN.  
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nyata atas ketentuan SPS ADB dalam menerapkan 
CSS dan akan mengarah pada peningkatan peristiwa 
penggusuran paksa, kekerasan, kekerasan terhadap 
perempuan, kelompok rentan, dan mereka yang tidak 
berhak atas tanah, dan terhadap lingkungan hidup 
yang semunya ini dibiayai oleh ADB.” 

28 Koalisi LSM 12 Januari 2018 
Halaman 4 
“Kajian CSS ADB bulan Maret 2017 yang berisi 
kesalahan dan Kajian Sektor Energi bulan November 
2017 harus disusun ulang seluruhnya, dengan 
mengoreksi banyaknya kesalahan, serta memastikan 
bahwa “kesimpulan” yang dibuat sudah 
mencerminkan data lapangan yang dikumpulkan oleh 
ADB dan mendokumentasikan pelanggaran rutin atas 
sebagian besar persyaratan inti ADB terkait 
pemukiman kembali, dan mempertimbangkan 
tanggapan masyarakat yang rinci yang sudah 
diajukan kepada ADB.” 
 

Mohon lihat kajian kesetaraan dan 
akseptabilitas yang diperbarui. 

29 Koalisi LSM 12 Januari 2012 
Halaman 4 
“ADB harus merilis keseluruhan semua kajian literatur 
(study desk) dan kajian lapangan yang membentuk 
landasan analisis sektor energi/PLN. Kajian tersebut 
menyatakan bahwa terdapat 18 studi kasus dan 
lapangan.” 
 
LSM INO 5 Juli 2018  
“Konsultasi publik bermakna perlu diadakan 
berdasarkan dokumentasi lengkap yang diserahkan 
kepada peserta sebelum konsultasi. Sampai hari ini, 
dokumen berikut belum diberikan: 
- 18 “penelitian dan laporan lapangan” mengenai 
proyek PLN yang menurut ADB pada dokumen CSS 
PLN tahun 2017, menjadi dasar “kesetaraan” CSS di 
PLN dan “rekam jejak akseptabilitas” PLN untuk 
menggunakan CSS. 
- Versi pengerjaan ulang draft CSS yang dilakukan 
oleh konsultan ADB dan diungkapkan pada rapat 
bulan April 2017, yang penuh dengan kesalahan dan 
merupakan dasar analisis PLN. 
- “Rencana Aksi” yang disebutkan di dalam surat 
undangan BAPPENAS yang menurut surat tersebut 
telah disiapkan oleh PLN untuk membahas 
“kesenjangan” yang ditemukan dalam pelaksanaan 
CSS.  
- Semua dokumen ini perlu diungkap jauh sebelum 
proses konsultasi bermakna mengenai penggunaan 
CSS oleh PLN. 
- “Kami telah berulang kali meminta IRM ADB untuk 
mengungkapkan 18 studi kasus tersebut. Tapi sampai 
saat ini kami belum menerima, yang memungkinkan 
kami membandingkan kajian pada 18 studi kasus 
tersebut.” 

Kajian akseptabilitas berdasarkan 
tinjauan berbagai sumber informasi. 
Kajian tersebut mencakup tinjauan 
literatur (desk review) dokumentasi 
perusahaan PLN, wawancara dengan 
pejabat resmi PLN, wawancara dengan 
pejabat resmi PLN di pusat dan 
lapangan, wawancara dan konsultasi 
dengan instansi pemerintah daerah 
dan dengan penduduk terdampak 
proyek, tinjauan dari dokumen upaya 
perlindungan tingkat proyek PLN, dan 
kunjungan ke lokasi proyek-proyek 
PLN. Studi kasus tersebut adalah 
salah satu tipe di antara banyaknya 
dokumen yang ditinjau ADB dan perlu 
dipandang dalam konteks kajian 
lengkap. 
 
Mohon mengacu kajian akseptabilitas 
yang diperbarui mengenai CSS PLN 
untuk lingkungan hidup dan 
pemukiman kembali secara-tidak-
sukarela. 
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 30 Koalisi LSM 2 Januari 2018 
Halaman 4 
“Dokumen dalam bentuk matriks, semua tanggapan 
masyarakat yang diterima dan tanggapan tersebut 
telah digabungkan ke dalam (1) draft kajian CSS 
bulan Maret 2017, (2) draft kajian CSS PLN bulan 
November 2017 dan (3) segala draft kajian CSS ADB. 
Tanggapan yang signifikan telah diajukan kepada 
ADB tetapi tidak ada catatan yang dibuka ke publik 
terkait pemanfaatan tanggapan tersebut.” 
 
LSM INO 5 Juli 2018 
“Kami selaku masyarakat sebelumnya telah 
memberikan analisis tertulis kami sebagai jawaban 
atas analisis CSS ADB untuk PLN, yang diberikan 
pada bulan Januari 2018. Masukan juga telah 
disampaikan melalui saluran komunikasi yang 
disediakan oleh IRM ADB. Akan tetapi, kami tidak 
melihat tanggapan ADB untuk masukan-masukan 
tersebut. ADB harus mengungkap semua masukan 
dari semua pihak danmenyediakan tanggapan di 
setiap poinnya dalam satu tabel tunggal, sehingga 
konsultasi publik dapat betul-betul diselenggarakan 
dalam cara yang transparan dan bertanggung jawab, 
dan semua pihak bisa melihat bagaimana ADB dapat 
memfasilitasi tiap masukan dari tiap pemangku 
kepentingan. 
 
KETIGA: Mengacu pada surat kami tertanggal 9 April 
yang menanggapi notulensi rapat tanggal 12 Januari, 
di mana surat tersebut memberikan koreksi dan 
catatan mengenai ringkasan rapat yang dinyatakan 
oleh ADB sebagai “konsultasi” dan diselenggarakan 
oleh IRM ADB. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada 
rangkuman rencana baru yang mencerminkan koreksi 
dan catatan dari kami.” 

ADB mempertimbangkan seluruh 
tanggapan dan komentar yang masuk 
selama penyelesaian kajian dan 
pembuatan draft rencana aksi 
pengurangan kesenjangan. Dimohon 
mengacu pada tautan dokumen terkait 
proposal ini.  
 
Tautan dokumen 5 dengan ini 
merangkum semua masukan yang 
diterima sepanjang konsultasi, serta 
masukan yang diterima oleh ADB 
dalam surat menyurat tertulis.  
 
 

31 Koalisi LSM 12 Januari 2018 
Halaman 4 
“Menyediakan minimum 120 hari untuk tanggapan 
publik pada draft apapun, mengingat dampak 
signifikan pemanfaatan sistem negara sebagai 
pengganti persyaratan upaya perlindungan ADB.”  

Pembukaan persyaratan 120 hari (SPS 
ADB 2009) hanyalah untuk studi kajian 
dampak lingkungan hidup untuk proyek 
kategori A, bukan untuk pembukaan 
dokumen lain terkait upaya 
perlindungan.  

32 A. Tinjauan atas dokumen CSS dari Paramita 
Iswari dalamforum konsultasi dengan LSM di 
Yogya 7-8 Feb 2019 menulis sebagai berikut: 

 
Review sistem upaya perlindungan PLN untuk 
pemukiman kembali tidak-secara-sukarela: 

 
 Dalam program pemukiman kembali tidak-secara- 

sukarela, prinsip PADIATAPA (FPIC) terutama 
untuk masyarakat adat harus diterapkan.  Namun, 
UU No. 2/2012 tentang pembebasan lahan untuk 
pembangunan kepentingan publik rupanya masih 
dianggap tidak berpihak untuk melindungi hak-hak 

Dicatat. Perhatian terhadap GRM, 
Padiatapa (FPIC) dan pengelolaan 
limbah dan polusi telah dibahas dalam 
laporan dan dilakukan upaya untuk 
mengatasi kesenjangan.  
 



66 
 

 Pernyataan Tertulis yang Diterima Tanggapan ADB 

rakyat. 
 
 Bahasa dokumen ADB cukup sulit untuk 

dimengerti. Oleh karena itu, disarankan bahwa 
ADB harus menyediakan versi yang lebih mudah 
dimengerti dan cukup jelas bagi masyarakat 
umum. 

 Dalam menerapkan program pemukiman kembali 
tidak secara sukarela, tidak hanya dampak 
ekonomi yang harus dipertimbangkan, tetapi juga 
dampak yang tidak nyata seperti dampak pada 
identitas budaya, struktur sosial dan tradisi 
masyarakat setempat yang mungkin akan 
terpengaruh oleh perpindahan tersebut. 

 Mekanisme Penanganan Keluhan di PLN masih 
belum jelas dan perlu lebih rinci: sejauh mana 
keluhan tersebut ditangani, apakah mereka 
transparan, berapa lama keluhan ditangani, 
apakah ada kasus litigasi, apa tindakan afirmatif 
untuk perempuan dan kelompok rentan? Enam 
kriteria untuk GRM yang harus ada: sah, mudah 
diakses, dapat diprediksi, adil, hak-kompatibel 
dan transparan. Dari perspektif ini GRM di PLN 
tidak memadai. 

      
Tinjauan sistem perlindngan PLN untuk 
lingkungan hidup  

 Apakah PLN pernah menghitung 
kontribusinya untuk mengurangi emisi GRK? 
Seperti Indonesia telah meratifikasi COP 15 
dari 2019 untuk mengurangi emisi GRK 
sebesar 26% dengan sumber daya sendiri 
dan 41% jika didukung oleh donor 
internasional oleh 2020. Komitmen ini 
diperkuat oleh Kontribusi Nasional yang 
Ditentukan (NDC) pertama pada bulan 
November 2016 dengan menetapkan target 
tanpa syarat 29% dan yang bersyarat dengan 
target 41% dibandingkan dengan bisnis 
seperti biasa (BAU) hingga tahun 2030. PLN 
seharusnya sudah mulai menghitung berapa 
kontribusinya dalam mengurangi emisi GRK. 

 PLN PT Indonesia Power yaitu Suralaya 
Generating unit diberikan penghargaan oleh 
Menteri Lingkungan Hidp dan Kehutanan 
untuk dapat mengurangi emisi GRK dengan 
menerapkan metode pengukuran, pelaporan 
& verifikasi (MRV) sebagai upaya untuk 
mengurangi dampak perubahan iklim, 
merehabilitasi Boiler mereka dan turbin-
Generator dan mengganti lampu TL dengan 
lampu LED.  Praktik tersebut harus 
dimasukkan dalam panduan PLN, sehingga 
PLN dapat menjadi pelopor dan panutan 
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untuk berkontribusi secara signifikan dalam 
mengurangi emisi GRK. 

 Pengelolaan limbah beracun juga harus lebih 
diperjelas dan dilengkapi dengan tindakan 
keselamatan dan perlengkapan pelindung 
bagi karyawan. 

 PLN dalam mengatasi keluhan tentang 
masalah lingkungan hidup berkoordinasi 
dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan.  Namun, fungsi Direktorat 
Penanganan Konflik Tenurial dan hutan Adat 
di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan 
Hidup masih belum jelas dan rupanya belum 
tentu menerapkan enam kriteria penting 
untuk GRM dari CA, 2008) dan 3 kriteria 
lainnya: kewenangan, keterampilan pribadi 
dan kemandirian. 

Terjemahan tidak resmi dari dokumen lengkap dari 
Paramita disediakan dalam Lampiran 
B. Ringkasan tinjauan dari Suparlan atas 
dokumen kajian PLN CSS dalam forum Konsultasi 
Yogyakarta, 7-8 Feb 2019 sbb: 

 Bahwa Forum ini tidak etis karena ADB 
(sektor swasta) mengambil alih peran 
mewakili entitas publik PLN. 

 Forum ini adalah forum konsultasi publik, 
tetapi tidak ada orang yang terkena dampak 
diundang, sehingga tidak memiliki alasan 
yang sah untuk diakui sebagai konsultasi 
publik. 

 Bahwa dokumen dari 18 studi kasus harus 
diungkapkan dalam versi lengkap bukan 
hanya ringkasan untuk memungkinkan LSM 
melakukan kajian analitis lebih spesifik pada 
kasus ini. Kunjungan ke lokasi proyek harus 
dilakukan bukan hanya mengandalkan "studi 
literatur". 

 Jumlah insiden konflik tanah di Indonesia 
telah meningkat dalam sepuluh tahun 
terakhir, meskipun menerapkan UU No. 2 dari 
2012 yang masih kontroversial sebagai 
pelanggaran hak asasi manusia dan 
lingkungan.  

 Berdasarkan hasil penilaian, hanya 3 dari 12 
prinsip untuk IR dan 6 dari 11 prinsip ADB 
untuk lingkungan yang setara. Ini berarti 
bahwa CSS tidak dapat diterapkan karena 
tidak sepenuhnya setara dengan ADB SPS. 

 Rekam jejak PLN dalam beberapa proyek 
dipenuhi dengan berbagai insiden 
pelanggaran hak asasi manusia dan masalah 
lingkungan yang meningkat dari intimidasi 
dan hubungan kekuasaan yang tidak sama 
antara PLN dan rakyat. 
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 18 proyek PLN tidak memiliki mekanisme 
penanganan keluhan, maupun sistem 
monitoring yang diterapkan bagi masyarakat 
untuk mengendalikan terutama jika 
melibatkan pinjaman asing, oleh karena itu 
PLN CSS tidak setara. 

 Tindakan mitigasi bencana juga harus 
disertakan dalam CSS. 

 Prinsip transparansi harus dipertahankan 
untuk memastikan akses mudah ke informasi 
bagi publik. 

Terjemahan tidak resmi dari dokumen lengkap dari Suparlan 

disajikan pada lampiran. 

 JATAM pada bulan Maret 2019 
Tanggapan JATAM terhadap undangan ADB untuk 
membahas hasil studi dari kajian kesetaraan & 
akseptabilitas CSS Indonesia terhadap SPS ADB 
2009: 
Pembangunan ekonomi  terus lanjutkan di bawah 
pemerintahan Jokowi tetapi telah memicu 
"pemukiman kembali secara paksa" atau 
"penggusuran manusia", yang merupakan subyek 
dari kajian kesetaraan dan akseptabilitas  ADB.  
Implikasi dari proyek ini dapat menyebabkan 
persyaratan proyek akan diperlunak dalam 
melaksanakan perlindungan terhadap rakyat. 
Perlindungan untuk pemukiman kembali secara 
paksa itu sendiri kontradiktif karena memaksa 
penggusuran orang.  Lalu, bagaimana hal itu 
melindungi hak masyarakat terutama masyarakat 
adat? 
 
Kami berpendapat bahwa ADB SPS 2009 sendiri 
harus menjadi objek penilaian oleh pemerintah 
Indonesia karena risiko biaya sosial dan lingkungan 
hidup akan ditanggung oleh rakyat Indonesia jika 
Kebijakan ADB diterapkan dalam proyek yang 
dibiayai oleh ADB termasuk Proyek PLN. 
 
Oleh karena itu, setelah meninjau 18 proyek yang 
dipilih oleh PLN sebagai studi kasus kita menemukan 
bahwa studi ini tidak sepenuhnya akuntabel dalam 
hal memnuhi persyaratan perlindungan sosial dan 
lingkungan hidup. 
 
BAPPENAS harus mengambil tindakan untuk 
memperbaiki protokol perlindungan sosial dan 
lingkungan hidup untuk semua investasi dan tidak 
hanya memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh 
ADB sebagai pemberi pinjaman. 
 
Dengan mempertimbangkan kedua analisis tersebut, 
JATAM menolak untuk berpartisipasi dalam diskusi 
mengenai kajian kesetaraan dan akseptablitas CSS 

Dicatat. Umpan balik mengenai studi 
kasus telah dibahas di atas pada forum 
LSM (Jakarta). 
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di Indonesia terhadap prinsip kebijakan ADB SPS 
2009. 
 
 

 Pendapat Koalisi LSM tentang Kajian ADB 
terhadap penggunaan sistem perlindungan negara 
di tingkat Lembaga PLN: 

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

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

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

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

v) Kurang dilakukan konsultasi CSS yang 
bermakna;  

 
 

 
ADB bersama-sama dengan instansi 
lain (KLHK, KATR/BPN yang 
mendukung PLN untuk mengatasi 
kesenjangan apa pun untuk 
memastikan PLN dapat mengadopsi 
praktik perlindungan internasional yang 
baik.  Semua kekurangan tersebut 
akan diatasi melalui upaya perbaikan 
yang akan membantu PLN untuk 
mempersiapkan dan melaksanakan 
perlindungan yang lebih baik dan akan 
meningkatkan kepemilikan PLN dalam 
menangani risiko dan dampak 
perlindungan. 
Lebih dari 10 konsultasi dengan CSO 
telah dilakukan di berbagai kota dan 
dengan berbagai kelompok, dan ADB 
berharap bahwa instansi lain termasuk 
LSM bersama-sama dengan PLN akan 
melanjutkan dialog untuk membantu 
memperbaiki penerapan praktik 
perlindungan PLN. 
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Lampiran 1. Masukan tertulis yang diterima oleh ADB 
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NGO Coalition letter, 5 July 2018 (Unofficial translation) 

FIRST: 

 The NGOs ("We") have received the invitation letter for BAPPENAS for the discussions on 6 and 9-July in 
BAPPENAS office. We want to clarify if this discussion is part of a "meaningful consultation" of ADB IRM 
related to the CSS review that was previously held by ADB IRM?  

 We note that this is not a meaningful public consultation as stipulated by ADB, because:  
o The invited groups are split into three groups without agreement, for example: 
o There are NGOs that are invited by BAPPENAS/ADB only to participate in environmental 

discussion on 6-July 
o There are organizations that are designated only to participate in  "social" discussion on 9-July 
o There are other organizations that are selected by BAPPENAS/ADB to participate in the discussion 

for the two days. To our knowledge, none of these "selected" organizations have provided detailed 
inputs on the CSS. 

 We see that the splitting of the groups and the process of including specially-selected organizations to 
provide the inputs twice are an effort to reduce the very value of safeguard.  

 In a meeting on the same topic sometimes ago, we have rejected group splitting like this.  Such rejection 
and statements have been conveyed formally in that meeting. However, we have not received the official 
and accurate minutes from that meeting. 

 A meaningful public consultation needs to be held on the basis of full documentations that are given to the 
participants prior to the consultation. To date, the following have not been revealed:  

o 18 "field report and studies" on PLN projects that, according to ADB on the 2017 CSS PLN 
documentation, became the basis of CSS "equivalence" in PLN and PLN's "track-record 
acceptability" to use CSS. 

o The reworked version of CSS draft that was done by ADB consultants and revealed in April 2017 
meeting, which is full of mistakes and are the basis of ADB analysis on PLN 

o The "Action plans" that was mentioned in the BAPPENAS invitation letter and which, according to 
the letter, has been prepared by PLN to address the "gaps" found in CSS implementation. 

 All these documents need to be disclosed way before a meaningful public consultation process on the use of 
CSS by PLN. 

SECOND:  

 We as civil society previously has provided our written analysis in response to ADB CSS analysis for PLN, 
given in January 2018. Inputs have been also conveyed through the communication channels provided by 
ADB IRM. However, we have not seen ADB response for those inputs. ADB should have published all the 
inputs from all parties and provided point-per-point response to it in one single table, so that the public 
consultation can truly be held in transparent and accountable way, and all parties can see how ADB can 
accommodate each inputs from each stakeholder. 

THIRD: 

 Referring to our letter dated 9-April that responded to the meeting's minute of the 12-January meeting, in 
which that letter provided corrections and notes on the summary of the meeting that was claimed by ADB as 
a "consultation" and held by ADB IRM. However, to date there has been no new draft resume that reflects 
our corrections or notes. 

FOURTH:  

 Related to FIRST and SECOND points, we have repeatedly asked ADB IRM to reveal the 18 case studies. 
But we have not received it to date, that would allow us to make comparison assessment on those 18 
studies.  

We hope our views and inputs are responded seriously, including in writing, including with the matrix response to all 

inputs, reflecting the importance of a participation process. We hope the above clarifications can be responded 

quickly so that we know that is the status of the BAPPENAS forum on 6 and 9 July. We need to note that due to the 
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lack of the above materials, the group splitting discussed earlier, and the process that put some specially-selected 

organization for two times have clearly indicated that this is not a "meaningful public consultation" as stipulated 

by ADB. 

Signatories: 

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Andi Muttaqien (andi@elsam.or.id) 
2. Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Siti Aminah (sitiaminah.tardi@gmail.com)  
3. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Edo Rakhman (edo.walhi@gmail.com)  
4. WALHI Sulawesi Selatan Muhammad Al Amien (muhammad.al.amien@gmail.com)  
5. WALHI Jawa Barat Meiki Paendong (meikipaendong@gmail.com)  
6. debtWATCH Indonesia Diana Gultom (dianagoeltom@gmail.com)  
7. The Institute for National and Democratic Studies (INDIES) Kurniawan Sabar 

(indies4indonesia@gmail.com)  
8. Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Tigor Hutapea (tigorhutapea@gmail.com)  

Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia Rahmawati Retno Winarni (wiwin@tuk.or.id 
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Tinjauan Dokumen Sistem Safeguard PLN Terkait  

Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup 

Paramita Iswari 

 

Tidak dapat dipungkiri sebagai perusahaan penyedia akses listrik bagi masyarakat di 
Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus melakukan kegiatan yang berimplikasi pada 
lingkungan hidup.  

Untuk itu Asian Development Bank (ADB) melaksanakan pengkajian kesetaraan antara 
upaya perlindungan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam Pernyataan Kebijakan Upaya 
Perlindungan ADB (2009) dengan kerangka hukum Undang-undang dan peraturan Negara 
Indonesia terkait upaya perlindungan lingkungan hidup, serta peraturan internal PLN. Hal tersebut 
diikuti dengan pengkajian akseptabilitas, yang akan meninjau kapasitas dan efektifitas sistem 
kelembagaan PLN dalam melaksanakan kerangka hukum upaya Perlindungan Negara dan 
peraturan internal PLN di semua proyek dan inisiatifnya, baik yang didanai oleh PLN maupun 
yang didukung oleh donor eksternal selain ADB. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari uji 
tuntas untuk menentukan sampai sejauh mana upaya perlindungan lingkungan hidup yang 
sediakan oleh dapat diterapkan baik dalam proyek yang didanai oleh ADB maupun proyek inisiatif 
yang dilakukan oleh PLN.  

Dalam kerangka tersebut, maka review ini diberikan sebagai masukan bagi pihak konsultan 
yang menyusun kajian terkait. Review ini disusun untuk disampaikan pada pertemuan konsultasi 
publik dengan berbagai pihak terkait di Jogja, pada tanggal 7-8 Februari 2019. 

 

Secara Umum 

Mendiskusikan perihal kajian lingkungan hidup, AMDAL, UKL, UPL, belu diwarnai 
pengarusutamaan gender. Hal ini diakui Menteri LHK, dalam pernyataannya pada pertengahan 
tahun 2018, mengenai upayanya mengevaluasi tentang keterlibatan analisis gender dalam 
perencanaan kebijakan dan analisis AMDAL. Disebutkan bahwa di masa mendatang dokumen 
Amdal akan disertai analisis gender yang baik. Namun hal ini belum terwujudkan. 

Setidaknya melalui pintu ini, PLN dapat menjadi pelopor dengan mewujudkan analisis 
gender yang mengiringi baik analisis amdal maupun kajian lingkungan hidup lain dalam 
proyeknya. 

Selain itu, pernahkah PLN menghitung kontribusinya pada penurunan emisi Gas Rumah 
Kaca (GRK)? Seperti diketahui, Indonesia telah menyatakan komitmennya pada Conference of 
Parties (COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% 
(dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat bantuan internasional) pada tahun 2020. 
Komitmen Indonesia tersebut diperkuat melalui dokumen Nationally Determined Contribution 
(NDC) Republik Indonesia yang pertama pada Bulan November 2016 dengan ditetapkannya 
target unconditional sebesar 29% dan target conditional sampai dengan 41% dibandingkan 
skenario Business As Usual (BAU) di tahun 2030. Secara nasional, target penurunan emisi pada 
tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO2e pada target unconditional (CM1) 
dan sebesar 1,081 juta ton CO2e pada target conditional (CM2). Seharusnya PLN mulai 
menghitung berapa kontribusinya untuk hal ini. 

Seperti diketahui PLN mengembangkan energi baru dan terbarukan seperti Pembangkit 
Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik 
Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS,) Pembangkit Listrik Tenaga 
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sampah, biomass dan lainnya. Penggunaan teknologi HELE (high efficiency, low emission) 
seperti boiler upercritical dan ultra-supercritical untuk PLTU batubara di pulau Jawa dan 
Sumatera juga membuktikan bahwa PLN peduli dengan upaya pengurangan emisi GRK dari 
pembangkitan tenaga listrik 

Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2018 PLN PT Indonesia Power melalui Unit 
Pembangkitan Suralaya mendapatkan penghargaan dari Menteri LHK terkait pengurangan emisi 
gas rumah kaca. Hal tersebut karena menerapkan sistem Measurement, Reporting dan 
Verification (MRV) untuk aksi mitigasi perubahan iklim, rehabilitasi boiler dan turbin-generator, 
serta penggantian lampu TL menjadi lampu LED (Republika, 17 Januari 2018). Mengapa hal ini 
tidak dijadikan panduan, sehingga PLN menjadi pelopor sebagai pihak yang berkontribusi besar 
terhadap penurunan emisi GRK. 

 

Secara Khusus 

Berikut ini review secara khusus atas dokumen terkait: 

1. Mengenai Dokumen. Sama seperti dokumen terkait pemukiman kembali secara tidak 
sukarela, dokumen ini dituliskan dengan dengan bahasa yang “sulit”. Implikasinya, 
dokumen ini tentu bukan menjadi konsumsi ‘orang biasa’, ibu rumah tangga, komunitas 
lokal/masyarakat adat, apalagi orang yang pendidikannya bukan dari perguruan tinggi, 

Sebaiknya jika dibuat sebuah versi lain dari dokumen ini dengan sistematika yang 
sederhana, bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami berbagai kalangan. 
Sehingga tujuan menghasilkan sebuah dokumen yang teliti, obyektif, tepat, relevan dan, 
karenanya, merupakan dokumen yang cukup jelas (self explanatory) dapat tercapai.  

2. Berdasarkan kesenjangan antara prinsip kebijakan Safeguard Policy Statement (SPS) ADB 
dan Country Safeguard System (CSS) PLN, terkait Prinsip Kebijakan 9. Menerapkan 
pencegahan dan teknologi pengendali pencemaran serta praktek yang konsisten dengan 
Praktik internasional seperti tercermin dalam standar-standar Panduan kelompok Bank 
Dunia tentang Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan (Environmental, Health 
and Safety Guidelines) yang diakui secara internasional. Menghindari pencemaran, atau 
jika tidak dimungkinkan, mengurangi atau mengendalikan intensitas atau kandungan emisi 
pencemar atau limbah, termasuk emisi gas rumah kaca secara langsung dan tidak 
langsung, bangkitan limbah, dan pelepasan bahan berbahaya dan beracun dari produksi, 
transportasi, penanganan dan penyimpanannya. Menghindari penggunaan bahan 
berbahaya dan beracun yang secara internasional dilarang untuk digunakan atau harus 
mulai dihentikan penggunaannya. Pembelian, penggunaan dan pengelolaan pestisida 
dengan menggunakan pendekatan pengelolaan hama terpadu dan mengurangi 
ketergantungan pada pestisida kimiawi sintetis.  

Perlu dipertimbangkan perihal pembuangan limbah konstruksi yang tidak semestinya 
(misalkan bahan asbes). Jika ditemukan bahan yang mengandung asbestos selama 
pekerjaan pembangunan fisik, maka penanganan dan pembuangannya harus sesuai 
dengan ukuran pengelolaan asbes standar. 

Termasuk apabila terjadi cedera tenaga kerja karena tidak mengunakan Alat Perlindungan 
Diri (APD) yang tepat. Seharusnya dipertimbangkan untuk mengadopsi dan menerapkan 
Kode Praktik untuk Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan yang dirumuskan dan 
melekat pada setiap kontrak pembangunan fisik. 

3. Terkait Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism).  

Dijelaskan bahwa terkait lingkungan hidup, PLN menanggapi keluhan yang diterima melalui 
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proses penyelesaian pengaduan yang ada. Keluhan yang timbul selama fase konstruksi 
proyek dan diterima langsung oleh PLN ditangani oleh Departemen Hubungan 
Masyarakat/Komunikasi Unit Induk Pembangunan (IUP) yang memverifikasi dan 
meneruskan pengaduan ke unit yang bertanggung jawab dengan wewenang untuk 
menanggapi. PLN juga memberi tahu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(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 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.  

Di sini terlihat bahwa PLN melibatkan KLHK dalam penanganan keluhan terkait lingkungan 
hidup. Mengacu pada Peraturan Menteri (bukan Keputusan Menteri, lihat hal 73) Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan 
Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, bahwa 
ada kasus tertentu yang ditangani di tingkat pusat. Untuk itu, berdasarkan Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup No. SK.24 / Menhut-II / 2015 dibentuk Tim Penanganan Keluhan 
Kasus Lingkungan dan Kehutanan. Namun perlu diketahui bahwa tim ini hanya sempat 
berfungsi di tahun 2015, setelah itu tidak berjalan sesuai dengan yang dimandatkan. 
Sehingga tidak bisa dicantumkan sebagai salah satu instrumen penanganan keluhan.  

Bahkan mekanisme di tingkat pusat dipertanyakan, karena yang berfungsi saat ini adalah 
Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) yang merupakan bagian 
dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Ini pun 
kinerja penanganan keluhannya pun belum memenuhi 6 syarat penting legitimate, 
accessible, predictable, equitable, rights-compatible dan transparent (CAO, 2008) serta 3 
syarat cukup authority, personal skill, dan independency (Afiff dan Iswari, 2010) sebuah 
Grievance Redress Mechanism (GRM). 

 

 

Sumber : 

Asian Development Bank (ADB). Kajian Akseptabilitas terhadap Upaya Perlindungan 
Lingkungan Hidup. Agustus 2018. 

Asian Development Bank (ADB). Kajian Kesetaraan terhadap Upaya Perlindungan 
Lingkungan Hidup. Agustus 2018. 

Afiff, Suraya dan Paramita Iswari. 2010. Studi Model Kelembagaan Penyelesaian 
Keberatan di Indonesia (Kasus: KOMNAS HAM, Ombudsman RI, BPN, PNPM dan Kompolnas). 
Laporan Penelitian (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Institut KARSA dan MFP II – KEHATI. 

Republika. 17 Januari 2018. PLN Terima Penghargaan Pengurangan Emisi Rumah Kaca. 



94 Lampiran  
 

Tinjauan Dokumen Sistem Safeguard PLN Terkait  

Pemukiman Kembali Tidak Secara Sukarela 

Paramita Iswari 

Tidak dapat dipungkiri sebagai perusahaan penyedia akses listrik bagi masyarakat di 
Indonesia, Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus melakukan kegiatan yang berimplikasi pada 
pengadaan tanah, dalam rangka pembangunan fasilitas pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, 
dan distribusi tenaga listrik, yang kemudian disebut dengan “pembangunan untuk kepentingan 
umum”.  

Untuk itu Asian Development Bank (ADB) melaksanakan pengkajian kesetaraan antara 
perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela yang ditetapkan dalam Pernyataan 
Kebijakan Upaya Perlindungan ADB (2009) dengan kerangka hukum Undang-undang dan 
peraturan Negara Indonesia terkait upaya perlindungan pemukiman kembali tidak secara 
sukarela, serta peraturan internal PLN. Hal tersebut diikuti dengan pengkajian akseptabilitas, 
yang akan meninjau kapasitas dan efektifitas sistem kelembagaan PLN dalam melaksanakan 
kerangka hukum upaya Perlindungan Negara dan peraturan internal PLN di semua proyek dan 
inisiatifnya, baik yang didanai oleh PLN maupun yang didukung oleh donor eksternal selain ADB. 
Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari uji tuntas untuk menentukan sampai sejauh mana upaya 
perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela yang sediakan oleh dapat diterapkan 
baik dalam proyek yang didanai oleh ADB maupun proyek inisiatif yang dilakukan oleh PLN.  

Dalam kerangka tersebut, maka review ini diberikan sebagai masukan bagi pihak konsultan 
yang menyusun kajian terkait. Review ini disusun untuk disampaikan pada pertemuan konsultasi 
publik dengan berbagai pihak terkait di Jogja, pada tanggal 7-8 Februari 2019. 

Secara Umum 

Mendiskusikan perihal perlindungan pemukiman kembali tidak secara sukarela, 
diidentifikasi terdapat beberapa kebijakan utama yang dijadikan landasan, yaitu : 

- UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan menetapkan bahwa pengadaan tanah untuk 
tujuan penyediaan listrik harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan tentang 
pengadaan tanah yang berlaku  

- UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
dan turunannya. UU ini menerangkan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi ketika 
melaksanakan pengadaan tanah, menetapkan bahwa ganti kerugian harus dibayarkan 
ketika hak atas tanah dilepaskan, mewajibkan perencanaan pengadaan tanah dan 
konsultasi, mewajibkan pejabat daerah membentuk panitia penanganan keluhan yang 
diajukan selama konsultasi tentang rencana pengadaan tanah, menetapkan bagaimana 
pengadaan tanah harus dilaksanakan ketika penetapan rencana telah diselesaikan, 
termasuk bagaimana menetapkan ganti kerugian, dan menyediakan pemantauan.  

- Dua peraturan internal PLN terkait dengan perencanaan pengadaan tanah dan 
penanganan ganti kerugian.  

Terus terang, secara umum pelaksanaan pemukiman kembali tidak secara sukarela ini 
bertentangan dengan prinsip FPIC (Free, Prior, Inform, Consent) atau PADIATAPA (Persetujuan 
Atas Informasi di Awal Tanpa Paksaan). PADIATAPA mengacu pada hak masyarakat adat untuk 
memberikan atau tidak memberikan persetujuan untuk tindakan yang akan mempengaruhi 
mereka, terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah dan sumber daya alam mereka 
(Springer dan Retana, 2014). Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 16 Ayat 2 pada Konvensi ILO 
169 ketika pemerintah mempertimbang-kan relokasi masyarakat jika diperlukan sebagai tindakan 
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yang luar biasa dan hanya setelah memperoleh PADIATAPA dari masyarakat adat yang 
bersangkutan. Padiatapa diakui juga dalam Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat 
(UNDRIP), dan dokumen lainnya. Dengan PADIATAPA, berarti bahwa orang yang terkena 
dampak memiliki kekuatan untuk mem-veto proyek apapun yang terdapat dalam wilayah mereka. 
dengan kekuatan veto inilah hadir kekuatan penyeimbang untuk bernegosiasi dalam hubungan 
yang setara dengan penganjur proyek (Surono dalam Ikbal, 2012).  

Prinsip PADIATAPA adalah : a. Bebas dari paksaan, intimidasi, atau manipulasi; b. Ada 
waktu yang diberikan dan mencerminkan penghormatan dari proses konsultasi/ konsensus adat; 
c. Informasi yang lengkap, bahasa yang mudah dimengerti, disampaikan dengan cara yang tepat; 
d. Persetujuan harus menghasilkan kesepakatan yang adil, dan harus merupakan bagian dari 
proses komunikasi dan negosiasi yang terus berlangsung, dan bukannya sebuah tindakan yang 
dilakukan sekali saja (Springer dan Retana, 2014). Walaupun sangat jelas ditetapkan sebagai 
hak-hak masyarakat adat, semakin diakui bahwa prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan 
PADIATAPA juga relevan dengan masyarakat pada umumnya. 

Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan kesenjangan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dengan 
Prinsip Padiatapa? Karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kebijakan ini dinilai tidak 
menguntungkan masyarakat. Kebijakan ini dinilai lebih berorientasi pada kepentingan bisnis, 
perlindungan kewenangan negara dalam membangun fasilitas dengan mengatasnamakan 
kepentingan umum. Kebijakan terkait pernah diajukan dalam proses judicial review ke Mahkamah 
Konstitusi (MK), sekitar tahun 2013, namun hasilnya ditolak oleh MK. Dengan ini, maka tindakan-
tindakan pemerintah yang melanggar HAM, selalu dibenarkan secara formal konstitusional 
karena diberi baju hukum berupa UU atau peraturan perundang-undangan lainnya.  

Secara Khusus 

Berikut ini review secara khusus atas dokumen terkait: 

4. Mengenai Dokumen. Seperti dapat dibaca dari dokumen yang ada, bahwa tujuan dari 
pengkajian kesetaraan adalah untuk “menghasilkan sebuah dokumen yang teliti, obyektif, 
tepat, relevan dan, karenanya, merupakan dokumen yang cukup jelas (self explanatory)”. 
Dokumen ini memang teliti, obyektif, tepat dan relevan. Namun apakah dengan demikian 
dokumen menjadi jelas? Tentu tergantung sasaran pembacanya siapa.  

Walaupun sudah ditulis dalam bahasa Indonesia, namun khas seperti dokumen ADB, World 
Bank (WB) dan lainnya, dokumen ini dituliskan dengan dengan bahasa yang “sulit”. 
Implikasinya, dokumen ini tentu bukan menjadi konsumsi ‘orang biasa’, ibu rumah tangga, 
komunitas lokal/masyarakat adat, apalagi orang yang pendidikannya bukan dari perguruan 
tinggi, 

Ada baiknya jika dibuat sebuah versi lain dari dokumen ini dengan sistematika yang 
sederhana, bahasa yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami berbagai kalangan. 

5. Berdasarkan 12 kesenjangan antara prinsip kebijakan Safeguard Policy Statement 
(SPS) ADB dan Country Safeguard System (CSS) PLN, ada beberapa catatan: 
a. Terkait Prinsip Kebijakan 4 dan 8. Prinsip 4 menyatakan tentang memberikan 

bantuan kepada orang-orang yang dipindahkan secara fisik dan ekonomi termasuk 
akses yang sebanding ke pekerjaan dan peluang produksi, dukungan transisional, 
fasilitas kredit, pelatihan, atau kesempatan kerja, dan mengintegrasikan orang-orang 
yang dimukimkan kembali secara ekonomi dan sosial ke dalam masyarakat tuan 
rumah mereka dan memperluas manfaat proyek kepada masyarakat tempat relokasi. 
Sementara Prinsip 8, disebutkan tentang penyiapan rencana pemukiman kembali 
dengan menguraikan strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian  
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Belajar dari proyek lain yang berdampak pada pemukiman kembali tidak secara 
sukarela, ada hal-hal lain yang luput dipertimbangkan di samping soal ekonomi. 
Kehilangan tanah berarti kehilangan sumber identitas dan budaya. Pemindahan 
pemukiman dapat mengganggu struktur dan tradisi masyarakat serta hilangnya situs-
situs sakral dan budaya. Bagaimana hal ini (bukan hanya ekonomi) dapat 
dipertimbangkan?  

b. Terkait Prinsip Kebijakan 2. Disebutkan bahwa sesuai prinsip ini, penting 
melakukan konsultasi yang bermakna dengan orang-orang yang terkena dampak, 
masyarakat tuan rumah, dan organisasi nonpemerintah yang peduli. 
Menginformasikan kepada semua orang yang dipindahkan tentang hak dan pilihan 
pemukiman kembali mereka. Memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program permukiman kembali. Perhatian 
khusus terhadap kebutuhan kelompok rentan, terutama yang berada di bawah garis 
kemiskinan, yang tidak memiliki tanah, orang tua, wanita dan anak-anak, dan 
Penduduk Asli / Masyarakat Adat, dan mereka yang tidak memiliki hak atas tanah, 
dan memastikan partisipasi mereka dalam konsultasi. 

Dalam dokumen menyebutkan (setidaknya ada 90-an kata) mengenai konsultasi. 
Konsultasi seperti apa yang dilakukan? Sejauh mana konsultasi bersifat inklusif 
melibatkan perempuan dan kaum rentan? Sejauh mana upaya pemahaman tentang 
masyarakat termasuk Masyarakat Adat/Komunitas Lokal ditekankan di PLN itu 
sendiri? 

Apakah cukup dengan landasan UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan (Pasal 2, 26, 29, 30, 31, 65, 70), UU No. 2 tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum  
(Ketentuan Umum, Pasal 2 dan 19), Perpres No.71 tahun 2012 tentang Pelaksanaan 
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pasal 29, 30, 31, 
32, 33, 34 dan 79), Instruksi Presiden No. 9/ 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 
dalam Pembangunan Nasional, UU. 51/Prp/TAHUN 1960 tentang Larangan 
Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.  

Dalam peraturan perundangan di atas belum ditemui penjelasan perihal bagaimana 
memilih orang yang tepat untuk menjadi peserta konsultasi, bagaimana sebaiknya 
penyampaian bahan konsultasi kepada peserta, siapa yang seharusnya dilibatkan 
dalam konsultasi, bagaimana melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam 
proses konsultasi, dan banyak hal lainnya. Keberadaan sebuah panduan terkait 
konsultasi yang dapat menjawab segala persoalan di atas.  

6. Terkait Mekanisme Penanganan Keluhan (Grievance Redress Mechanism).  

Dijelaskan bahwa untuk proyek dengan pengadaan tanah dan pemukiman kembali yang 
berdampak medium and signifikan, termasuk instalasi pembangkita tenaga listrik dan jalur 
transmisi bertegangan sangat tinggi dan tinggi, Unit Induk Pembangunan (UIP) dapat 
membentuk atau memfasilitasi pembentukan komite penanganan keluhan di tiap desa yang 
terkena dampak agar dapat menyelesaikan keluhan dari individu atau kelompok. Pada saat 
ini, tim juga berfungsi sebagai nara hubung untuk keluhan pada proyek di tingkat desa. 
Anggota komite keluhan desa terdiri dari kepala desa, pemimpin formal dan and informal 
setempat, dan anggota masyarakat lainnya. Komite Penanganan Keluhan di tingkat desa 
bekerja secara erat dengan Tim Pengadaan Tanah UIP yang bertanggung jawab atas 
proyek.  

Untuk proyek jalur distribusi, sistem dan tanggung jawab penanganan keluhan 
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sebagaimana diuraikan di atas juga sama berlaku untuk pengadaan tanah skala kecil 
selama masa konstruksi. Namun, selama pembangunan dan operasi jalur distribusi 
tersebut, staff lapangan PLN yang berada dua tingkat di bawah Wilayah level (tingkat 
kecamatan) menjadi nara hubung untuk menangani keluhan (PLN jaga). Keluhan secara 
lisan yang diterima melalui call center atau yang disampaikan kepada staf jaga ditangani 
oleh staff jaga. Jika suatu keluhan tidak dapat diatasi oleh staf jaga maka keluhan dirujuk 
kepada tingkat Rayon (tingkat Kabupaten). Jika tidak juga terselesaikan di tingkat Rayon, 
maka keluhan dibawa ke tingkat Area, dan jika pun tidak terselesaikan di tingkat ini maka 
keluhan dibawa ke tingkat Wilayah untuk penyelesaian.  

Namun, selain kelembagaan penanganan yang lengkap, bagaimana PLN menangani 
keluhan tidak dijelaskan. Seperti, sejauh mana keluhan sudah ditangani (terkait 
keterbukaan) juga tidak dijelaskan, berapa lama keluhan ditangani juga tidak ada, 
bagaimana upaya non litigasi yang dilakukan, termasuk apakah ada upaya afirmatif 
terhadap perempuan dan kelompok rentan dalam mekanisme ini. Pada intinya untuk 
optimalnya sebuah GRM harus memenuhi 6 syarat penting yaitu: legitimate, accessible, 
predictable, equitable, rights-compatible dan transparent (CAO, 2008) serta 3 syarat cukup 
authority, personal skill, dan independency (Afiff dan Iswari, 2010). Dari sini, sebenarnya 
GRM yang ada belum optimal. 
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Tinjauan atas Dokumen PLN CSS  
oleh  

Suparlan 
PROSES 
Catatan Pertama. Ditilik dari prosesnya, pertemuan hari ini adalah praktik “Konsultasi  

Publik Tanpa Etika Publik”. Secara definitif, e atau norma yang menentukan baik-buruk dan 
benar-salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan yang mengarahkan kebijakan publik dalam 
menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.  

Etika publik memiliki tiga fokus berikut (Haryatmoko, 2011): Pertama, pelayanan publik 
berkualitas dan relevan. Artinya, kebijakan publik harus responsif dan mengutamakan 
kepentingan publik. Kedua, fokus refleksi karena tak hanya menyusun kode etik atau norma, 
etika publik membantu mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang 
memperhitungkan konsekuensi etis. Dua fungsi ini menciptakan budaya etika dalam organisasi 
dan membantu integritas pejabat publik. Ketiga, modalitas etika: bagaimana menjembatani 
norma moral dan tindakan. Ketiga fokus itu mencegah konflik kepentingan.  

Dalam konteks pertemuan hari ini, etika publik terbatalkan oleh karena menyengatnya aroma 
konflik kepentingan dalam penyelenggaraan “konsultasi publik” yang diinisiasi, diselenggarakan, 
dan diawaki sendirian Asian Development Bank (baik sebagai pengundang maupun 
penyelenggara pertemuan). Sebuah institusi besar, sekaliber ADB, yang notabene adalah 
“private sector” yang memberikan dukungan pendanaan untuk proyek-proyek besar di Indonesia 
dalam bentuk hibah dan utang, mengundang dan berkomunikasi langsung masyarakat. Bukan 
saja tidak etis, pertemuan hari ini memperagakan bahwa private sector telah membajak “ruang 
publik” lantaran tidak dalam representasi kelembagaan publik yang legitimate. Private sector telah 
melakukan “silence take over” atas peran dan kewenangan yang mestinya diselenggarakan oleh 
institusi- institusi publik.  

Pertanyaan mendasar yang pantas untuk diajukan di sini adalah “Dimanakah kedaulatan 
lembaga-lembaga negara sebagai institusi publik yang seharusnya berperan dan berkewajiban 
memfasilitasi rakyatnya dalam proses-proses komunikasi dan diskusi untuk pembangunan negeri 
ini? Bagaimanapun juga, “konsultasi publik” ini telah mendelegitimasi urusan rakyat dengan 
negara menjadi urusan dengan rakyat dengan ADB sebagai sector private, lebih tepatnya 
“kreditor”.  

tika publik adalah refleksi tentang standar  

Nampak bahwa pertemuan hari ini tidak ada bingkai kelembagaan negara, tidak ada warga 
negara (citizen), tidak ada “ruang publik”. Pertemuan hari ini merepresentasikan perjumpaan 
antara pebisnis jasa peminjaman kredit dan konsumennya (sekali lagi, bukan warga negara). 
Negara telah melakukan pembiaran produsen dan konsumen melakukan transasksi melalui 
kajian Penggunaan Sistem Perlindungan Negara untuk Lingkungan Hidup, Pengadaan Tanah 
dan Pemukiman Kembali di 18 proyek PT PLN di Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadi 
catatan awal bahwa terjadi pembiaran oleh negara atas penyelenggaraan “konsultasi publik” yang 
semestinya di selenggarakan oleh institusi negara bukan oleh “private sector”. Conflict of interest 
ADB sebagai “private sector” terbaca jelas ketika ADB mengatasnamakan dirinya seolah 
merepresentasikan PT PLN sebagai badan usaha milik negara. Krisis representasi serupa terjadi 



Lampiran         99 
 

   

pula dalam sejumlah kasus lainnya. Salah satu contohnya PT IIF (Indonesia Infrastruktur 
Finance), sebagai organisasi penopang pendanaan proyek-proyek insfrastruktur di Indonesia, 
berada dalam kendali skenario ADB juga.  

Catatan kedua. Kajian sistem perlindungan negara untuk lingkungan hidup, pengadaan tanah 
dan permukiman pada 18 proyek PT PLN di Indonesia yang akan di konsultasikan tidak didukung 
dokumen secara lengkap atau detail khususnya praktik-praktik pelaksanaan pada ketiga issue 
tersebut. Gambaran awal sebagai basis data untuk melakukan pencermatan terhadap hasil kajian 
menjadi sangat general dan tidak spesifik terhadap persoalan lingkungan, pengadaan tanah dan 
permukiman kembali. Salah satu dasar yang di pakai dalam kajian ini juga merujuk pada UU no 
2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum, yang sampai saati ini masih 
menjadi polemik, bahkan kontroversi publik, lantaran banyak terjadi praktik-praktik pelanggaran 
HAM dan lingkungan.  

Salah satu contoh paling jelas atas itu adalah rencana pembangunan Bandara Internasional di 
Yogyakarta (NYA). Catatan dalam “Inside Indonesia, An agrarian reform agenda for Jokowi, 
December 2014” menegaskan bahwa konflik pertanahan di Indonesia telah meningkat dalam 
sepuluh tahun terakhir, karena investor swasta dan pemerintah telah memperoleh lahan yang 
luas tanpa menghormati hak dan kepentingan pengguna lokal. Tercatat pada tahun 2013, konflik 
tanah di Indonesia menyebabkan 22 orang tewas akibat bentrokan kekerasan dan melibatkan 
hampir 140.000 rumah tangga, merujuk data dan informasi Konsorsium Pembaruan Agraria 
(KPA) mencatat 1391 konflik tanah yang menyebabkan 70 kematian, yang melibatkan 5 juta 
hektar lahan sengketa dan 926.700 rumah tangga.  

Catatan ketiga. Urgensi dari konsultasi publik yang dilakukan di wilayah Yogyakarta ini juga 
masih menjadi pertanyaan besar, karena 18 proyek PT PLN yang menjadi dasar kajian ini tidak 
ada satupun berada di wilayah provinsi DIY. Merujuk pada draf kajian lingkungan hidup yang di 
publikasikan oleh ADB 18 proyek yang sedang berjalan berada di Bali, Jabar, Jateng, NTT, 
Maluku, Jakarta dan Jawa timur. Pertanyaan kritis pun mengemuka di sini, “Bagaimana mungkin 
publik di yogya di jadikan sasaran konsultasi terhadap proyek-proyek yang secara tidak langsung 
tidak mendapatkan manfaat dan juga memahami kondisi aktual di wilayah proyek-proyek 
tersebut?” Pertanyaan kritis kedua, “Bagaimana mungkin  

kajian dari 18 proyek PT PLN yang sedang berjalan 7 proyek di kaji melalui kunjungan lapangan 
dan 11 lainnya hanya dilakukan kajian melalui desk study?”  

Hal ini yang kemudian menjadi persoalan serius ketika akan melakukan pencermatan terhadap 
proyek yang sedang berjalan namun tidak berada pada wilayah kita dan tidak secara langsung 
di kaji dilapangan. Issue lingkungan, issue pengadaan tanah dan permukiman sehrusnya di kaji 
dan di Analisa berdasarkan kondisi actual di lapangan.  

Catatan keempat. Merujuk pada hasil penilaian ADB terhadap CSS Indonesia pada tahun 2017, 
di informasikan bahwa sistem perlindungan negara Indonesia yang setara dengan prinsif-prinsif 
ADB hanya mencapai 25% atau 3 dari 12 Prinsip yang di tetapkan ADB untuk pemukiman kembali 
yang dilakukan secara terpaksa dan hanya 6 dari 11 Prinsip ADB untuk issue Lingkungan Hidup. 
Artinya pada kajian ini tidak terungkap bahwa terjadi catatan buruk terhadap negara peminjam, 
Indonesia, terhadap alokasi pendanaan utang dari ADB. Padahal sangat jelas CSS hanya dapat 
digunakan jika CSS setara dengan prinsif ADB, (penilaian setara) yaitu CSS dirancang untuk 
mencapai tujuan dan mematuhi ruang lingkup kebijakan, pemicu dan prinsiples yang berlaku 
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yang ditetapkan dalam SPS hal lain adalah peminjam memiliki rekam jejak dan kapasitas 
implementasi yang dapat diterima (penilaian penerimaan).  

Catatan ke lima. Track record PT PLN sebagai contoh kajian CSS menjadi tidak relevan ketika 
banyak ditemukan proyek-proyek yang dilaksanakan sarat praktik-praktik pelanggaran sosial, 
lingkungan, dan HAM. Kasus-kasus proyek PT PLN yang sampai saat ini belum terselesaikan 
diantaranya seperti PLTU Indramayu 2017, PLTU Cilacap tahun 2009 hingga saat ini, PLTU 
Jeneponto 2017, Pembebasan lahan untuk PT PLN di Riau tahun 2018, aksi dan demonnstrasi 
warga Lintou Bou tahun 2017 terdahap kasus pembebasan lahan untuk PT PLN, PLTU Batang 
tahun 2015, PLTGU di Sulawesi Selatan-Maros tahun 2017. Kasus terdekat di wilayah 
Yogyakarta terjadi ketika PT PLN memutuskan aliran listrik kepada masyarakat terdampak 
bandara yang menolak atas kebijakan pembangunan NYA.  

Proses intimidasi dan praktik kuasa yang diterapkan kepada masyarakat jelas tidak 
mencerminkan etika pelayanan publik yang baik sebagai sebuah perusahaan milik negara. 
Catatan berbagai kasus tersebut yang menempatkan CSS (Country Safeguard System) PLN 
belum setara dengan SPS (Safeguard Policy Statement) ADB atau MDBs (Multilateral- 
Development Banks).  

SUBSTANSI  

Catatan pertama. Kajian Penggunaan Sistem Perlindungan Negara untuk Lingkungan Hidup, 
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali di 18 proyek PT PLN di Indonesia tidak memberikan 
ruang mekanisme komplain/pengaduan bagi masyarakat, CSO, untuk menyampaikan keberatan 
dan persoalan dalam proses ataupun pelaksanaan proyek- proyek yang sedang berjalan yang 
mendapatkan pinjaman dari ADB.  

Padahal, complaint mechanism ini sangat penting untuk menjani kesetaraan dalam proses dan 
pelaksanaan proyek, khususnya untuk masyarakat rentan dan terdampak. Merujuk  

pada dokumen ADB laporan pengkajian kesetaraan dan akseptabilitas penggunaan sistem upaya 
perlindungan negara tingkat instansi (PLN): menjukan bahwa studi ADB CSS PLN mengakui 
bahwa CSS di Indonesia hanya "setara sepenuhnya" dengan hanya 3 dari 12 Prinsip Pemukiman 
Kembali dan hanya 6 dari 11 Prinsip Lingkungan Hidup. Artinya tidak adanya kesetaraan penuh 
dengan mayoritas Prinsip ADB.  

Catatan Kedua. Kajian Penggunaan Sistem Perlindungan Negara Untuk Lingkungan Hidup, 
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali di 18 proyek PT PLN di Indonesia tidak memberikan 
ruang untuk perlindungan bagi masyarakat rentan dan terdampak khususnya mereka yang 
keberatan bahkan menolak terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan. Masyarakat rentan 
dan terdampak diposisikan sekadar sebagai obyek dalam proyek- proyek yang didanani melalui 
utang oleh ADB dengan menggunakan “hukum besi” yaitu UU No 2 tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum. Terkhusus bagi mereka yang tidak memiliki 
dokumen pertanahan atau tanpa hak atas tanah tidak bisa di jangkau dan tidak mendapatkan hak 
atas pergantian tanah atau permukiman kembali, dimana mayoritas mereka adalah warga negara 
Indonesia yang miskin. Merujuk pada penjelasan prinisif 2 SPS ADB:  

“Meaningful Consultation. A process that (i) begins early in the project preparation stage and is 
carried out on an ongoing basis throughout the project cycle; (ii) provides timely disclosure of 
relevant and adequate information that is understandable and readily accessible to affected 
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people; (iii) is undertaken in an atmosphere free of intimidation or coercion; (iv) is gender inclusive 
and responsive, and tailored to the needs of disadvantaged and vulnerable groups; and (v) 
enables the incorporation of all relevant views of affected people and other stakeholders into 
decision making, such as project design, mitigation measures, the sharing of development 
benefits and opportunities, and implementation issues”  

Penjelasan itu dapat dipahami bahwa semua orang yang terkena dampak terlebih pada kelompok 
khusus/rentan seperti perempuan, orang-orang yang rentan dan yang tidak memiliki hak atas 
tanah. Proses konsultasi yang bermakna harus dilakukan dalam suasana yang bebas dari 
intimidasi atau pemaksaan, inklusif gender dan responsif dan disesuaikan dengan kebutuhan 
orang orang yang rentan.  

Catatan ketiga. Kajian Penggunaan Sistem Perlindungan Negara untuk Lingkungan Hidup, 
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali di 18 proyek PT PLN di Indonesia tidak memberikan 
ruang monitoring dan evalusi terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan dan kehidupan 
masyarakat terdampak atas permukiman kembali secara paksa dari proyek- proyek yang 
dilaksanakan. Merujuk pada penjelasan ADB bahwa permukiman kembali atau resettlement 
adalah dari kata settlement yang berarti:  

“...property given to a person, process of settling people in a place, place where they settle (make 
one’s permanent home in a place) “Invoulentary resettlement is: (Asian Development Bank, 1995) 
“Development project results in unavoidable resettlement losses, that people affected have no 
option but to rebuild their lives, incomes and asset bases elsewhere” (Oxford learner’s pocket 
dictionary, 1995).  

Penjelasan itu menjabarkan tiga elemen penting dalam pemukiman kembali yaitu: kompensasi 
untuk aset-aset yang hilang; kehilangan penghidupan dan pendapatan; membantu merelokasi 
dengan fasilitas dan pelayanan yang tepat; membantu untuk merehabilitasi sampai mencapai 
sekurang-kurangnya tingkat kesejahteraan yang sama dengan ketika tanpa proyek.  

Catatan keempat. Kajian Penggunaan Sistem Perlindungan Negara Untuk Lingkungan Hidup, 
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali di 18 proyek PT PLN di Indonesia belum 
memasukan kajian risiko bencana sebagai bagaian dari pelaksanaan proyek, merujuk pada 
ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib diselenggarakan 
pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. di antaranya adalah 
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. SPM 
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat Pemerintah Provinsi 
Kabupaten/Kota meliputi: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan 
kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban.  

Catatan ke lima. Kajian Penggunaan Sistem Perlindungan Negara untuk Lingkungan Hidup, 
Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali di 18 proyek PT PLN di Indonesia secara tidak 
langsung mendelegitimasi jaminan pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
No 32 tahun 2009, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, UU tata ruang, dan 
UU kehutanan. Seperti contoh praktik-praktik pembebasan lahan dan permukiman kembali bagi 
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masyarakat terdampak lebih menggunakan kebijakan hukum besi, yaitu UU No 2 tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.  

CSS dan Utang Luar Negeri di Indonesia  

Sulit rasanya jika tidak megkaitkan dengan pendanan utang Luar Negeri jika akan mendiskusikan 
dan melihat bagaimana penerapan dokumen Country Safeguards System (CSS) yang di dorong 
oleh ADB dalam pelaksanaan proyek Insfrastruktur khususnya pada 18 Pembangunan PT PLN 
di Indonesia. Dua sisi dari satu keping mata uang saling terkait. Dokumen CSS adalah dokumen 
yang memuat prinsip-prinsip yang di tetapkan ADB bagi negara peminjam, sehingga dapat 
mengatur bagaimana pendanaan hibah maupun utang luar negeri dapat dilakukan dan di 
terapkan secara berkelanjutan dengan memperkuat perlindungan sosial dalam hal pengadaan 
tanah dan permukinan kembali, lingkungan hidup serta keamanan terhadap pembangunan itu 
sendiri. Dokumen CCS ini yang menjadi dasar kontrol dan pengawasan (monitoring) terhadap 
pengelolaan dana utang dalam pembiayaan proyek-proyek yang di danai di Indonesia.  

Lebih jauh ketika mendiskuikan utang luar negeri dampak yang paling nyata adalah pada 
pembayaran pokok dan bunga yang harus di siapkan dan di bayarkan oleh negara.  

Kemandirian bangsa atas kedaulatan dan keleluasaan arah pembangunan juga tidak serta merta 
independent karena harus merujuk pada kemaunan empunya kuasa terhadap utang itu sendiri. 
Ketika kondisi ini terus terjadi dari rezim terdahulu hingga saat ini. Ketika kondisi ini jika terus 
terjdi maka inflasi terhadap nilai tukar rupiah akan terjadi juga, ketika nilai inflasi rupiah terjadi 
banga indonesia dalam kodnisi krisis dan miskin di mata dunia karena tidak mampu berdikari 
dalam perekonomian bangsa dan tergantung pada pihak asing. Ini yang sering di kwatirkan dan 
sering terjadi pada bangsa ini. Meskipun di sisi lain utang bisa saja berdampak posisi untuk 
menutup defisit anggaran dan pendapatan, namun sifatnya hanya sementara.  

Merujuk data dan informasi (SULNI 19 Januari 2019) total utang luar negeri Indonesia di akhir 
tahun 2018 tercatat sebesar 372,8 Milayar US$ atau setara dengan 5.219 Trilyun rupiah “kurs 
14.000/US$”. Berbeda lebih sedikit dengan data yang di kelurkan oleh Bang Indonesia pada 
Kuartal I 2018, Utang Luar Negeri Indonesia tercatat mencapai US$387,5 Miliar atau setara 
dengan Rp 5.425 Triliun.  

Sedangkan utang luar negeri pemerintah dan bank sentral sebesar 183,3 milyar US$ atau setara 
dengan2.569 Trilyun dan utang luar negeri swasta sebesar 189,3 Milyar atau setara dengan 
2.650 Trilyun yang sumber utang luar negeri berasal dari Country sebesar 192 Milliyar US$ atau 
2.668 Trilyun, MDBs sebesar 32 Milyar US$ atau setara dengan 448 trilyun dan lainnya 148,8 
milyar US$ setara dengan 2.083 Trilyun. Negara kreditur terbesar adalah Singapura, Jepang, 
China, USA, Hongkong, Nethderland dan organisasi kreditur terbesar adalah IBRD (WBG) 
sebesar 16,993 Milyar USD setara dengan 237,9 Trilyun dan ADB sebesar 9,79 Milyar USD atau 
setara dengan 137 Trilyun. Sasaran terbesar dari alokasi utang luar negeri adalah sebagai 
berikut:  
1. Adminitrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib  
2. Jasa keuangan dan asuransi 
3. Industri Pengelolaan 
4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara  
5. Pertambangan dan Penggalian  
Sasaran pembangunan program dan pembangunan dari pembiayaan utang luar negeri tentu 
tidak bisa dapat terlaksana tanpa ada regulasi yang mengizinkan dan mempercepat terhadap 
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pelaksanaan proyek -proyek di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah perizinan jaminan proyek 
infrastruktur yang masuk dalam percepatan pembangunan pada rezim terhadulu dan terus di 
lanjutkan pada rezim saat ini. Kebijakan-kebijakan yang di maksud adalah sejak terbitnya perpres 
no 3 tahun 2016, tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional junto perpres no 58 
tahun 2017 junto perpres no 56 tahun 2018 tentang perubahan kedua perpres No 3 tahun 2016 
yang di dukung dengan impres no 1 tahun 2016. Kebijakan-kebijakan tersebut tentu tidak banyak 
terpublikasi dan dipahami seluruh elemen pemangku kepentingan di tingkat daerah dan apalagi 
oleh masyarakat di wilayah-wilayah sekitar proyek strategis nasional.  

Kontrol publik terhadap proyek -proyek yang dibiayai utang luar negeri sebagai modal dasar 
pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah di bawah otoritas kementrian  

keuangan semakin tak tersentuh dan sulit di akses secara terbuka. Persetujuan dari Lembaga 
perwakilan rakyat pun sebatas legitimasi dan dijadikan media “deal politik” dengan tidak 
memposisikan sumber daya alam, lingkungan dan keberlanjutan sumber daya dan ekosistem 
menjadi utama dalam setiap pembangunan berskala besar. Dokumen- dokumen lingkungan 
sering dijadikan dokumen legalitas perizinan dalam setiap pembangunan. Faktanya berbagai 
peembangunan dalam skala besar masih terjadi konflik antar pemerintah, swasta dan masyarakat 
khususnya terkait dengan issue-isue sosial, lingkungan dan HAM.  
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