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Penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara (CSS) di Tingkat Instansi bagi 
Perusahaan Listrik Negara (PLN)  

 

Ringkasan Konsultasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil 

11 Desember 2017, Le Méridien Hotel, Jakarta 

 

A. LATAR BELAKANG 

1. Atas permintaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Republik 

Indonesia, Asian Development Bank (ADB) pada bulan Desember 2013 telah menyetujui sebuah 

proyek bantuan teknis (Technical Assistance) untuk secara formal mempertimbangkan 

penggunaan Sistem Upaya Perlindungan Negara (Country Safeguard System, CSS) untuk 

lingkungan hidup dan pemukiman kembali tidak secara sukarela dalam proyek-proyek yang didanai 

ADB.1  

2. Bantuan Teknis tersebut mendukung sebuah Tinjauan Upaya Perlindungan Negara yang 

secara rinci mengkaji kesetaraan Sistem CSS Indonesia dengan tujuan, ruang lingkup, pemicu dan 

prinsip-prinsip Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan ADB (Safeguard Policy Statement, SPS) 

2009; dan, telah melaksanakan peninjauan percontohan yang menyeluruh tentang 

akseptabilitasnya di empat sektor, yaitu energi, transportasi/jalan, perencanaan kota, dan sumber 

daya air.2  

3. Tinjauan Latar Belakang CSS menemukan bahwa PLN menunjukkan kapasitas pelaksanaan 

yang baik terkait lingkungan dan pengadaan tanah/pemukiman kembali tidak secara sukarela. 

Berdasarkan temuan awal tersebut, BAPPENAS meminta ADB untuk melakukan kajian kesetaraan 

dan akseptabilitas yang terperinci untuk PLN di tingkat instansi, yaitu Penilaian Sistem Upaya 

Perlindungan Negara (Kajian CSS).  

4. Untuk mendapatkan komentar dan umpan balik dari para pemangku kepentingan mengenai 

kajian CSS tersebut, ADB telah melakukan sesi konsultasi dengan berbagai organisasi masyarakat 

sipil (civil society organizations/CSO) pada 11 Desember 2017 di Jakarta. Acara ini dihadiri di 

antaranya oleh perwakilan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Greenpeace, World Wildlife 

Fund (WWF) Indonesia, Debt Watch Indonesia, ELSAM, Institut Sumber Daya Perempuan (WRI), 

LBH Apik, Kemitraan, Institut Ekonomi Energi Indonesia, serta para pemangku kepentingan 

pemerintah terkait dan serta perwakilan dari universitas. Dokumen ini mencatat poin-poin penting 

yang diangkat selama konsultasi tersebut. 

  

B. JALANNYA KONSULTASI 

5. Dalam kata sambutannya, perwakilan ADB dan BAPPENAS mengucapkan terima kasih 

kepada para peserta atas kehadiran mereka di acara tersebut dan atas masukan-masukan yang 

                                                      
1 ADB. Bantuan Teknis untuk Republik Indonesia untuk Menyelaraskan Sistem ADB dengan Sistem Negara untuk Kinerja 
Proyek yang Lebih Baik (TA 8548-INO, Disetujui pada tahun 2013). https://www.adb.org/projects/47287-001/main. 

2 "Kesetaraan" mensyaratkan bahwa undang-undang dan kerangka hukum negara memiliki ketentuan-ketentuan untuk 
mencapai tujuan dan prinsip yang sama dengan SPS ADB; "Acceptability" mengukur praktik, rekam jejak, dan kapasitas 
implementasi di negara ini.  

https://www.adb.org/projects/47287-001/main
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diberikan dalam konsultasi. Mereka mencatat bahwa kajian ini dapat terjadi atas kerjasama yang 

baik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertahanan Nasional, PLN, beberapa OMS dan ADB.  

6. ADB menggarisbawahi pentingnya penggunaan CSS yang strategis dengan memenuhi 

persyaratan SPS dan mematuhi undang-undang Indonesia mengenai lingkungan hidup dan 

pemukiman kembali tidak secara sukarela.  

7. ADB menjelaskan bahwa manfaat penggunaan CSS antara lain adalah memperkuat standar 

lingkungan dan pemukiman kembali tidak secara sukarela PLN sendiri dengan memenuhi praktik 

internasional terbaik, serta mengurangi biaya transaksi bagi PLN karena hanya membutuhkan satu 

saja perangkat kajian upaya perlindungan, yang akan memenuhi persyaratan upaya perlindungan 

Indonesia maupun ADB. 

8. Berdasarkan kajian-kajian ini, meskipun secara substansial kebijakan Pemerintah dan 

persyaratan hukum yang berkaitan dengan Lingkungan dan pemukiman kembali tidak secara 

sukarela (IR) telah selaras dengan SPS ADB, ada beberapa kesenjangan yang perlu ditangani 

untuk sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan SPS ADB. Di sisi implementasi, keterbatasan 

kapasitas teknis dan kelembagaan PLN untuk menerapkan persyaratan peraturan Indonesia dan 

SPS ADB akan ditangani melalui rencana aksi untuk menutup kesenjangan. Aksi untuk menutup 

kesenjangan ini akan diselesaikan dalam kerangka waktu yang disepakati oleh ADB dan PLN 

sebelum pembiayaan proyek dimulai. ADB diharuskan memantau secara teratur pelaksanaan 

rencana aksi terkait CSS ini. 

 

Diskusi, poin-poin kunci dan tanggapan 

i. Rencana aksi untuk menutup kesenjangan  

9. Beberapa peserta mempertanyakan bentuk tindakan dalam rencana aksi untuk menutup 

kesenjangan. 

10. Jawaban ADB:  

• Tindakan spesifik untuk menutup kesenjangan dari hasil kajian kesetaraan dan 

akseptabilitas dirinci dalam rencana tindakan. Tindakan tersebut akan mengikat secara 

hukum bagi PLN untuk memenuhi persyaratan SPS.  

ii. Masalah gender 

11. Beberapa peserta mencatat bahwa dari tinjauan lingkungan, ada beberapa pernyataan 

tentang gender yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk menghindari pernyataan yang tumpang 

tindih. Mereka mencatat bahwa isu gender ditangani secara sporadis dalam AMDAL, misalkan jika 

isu tersebut terpicu maka ditangani dan sebaliknya. Mereka menyarankan penyempurnaan AMDAL 

yang pendekatannya harus dialihkan ke pengarusutamaan gender.  

12. Beberapa peserta memperhatikan bahwa partisipasi perempuan dalam konsultasi tidak 

cukup, dan perempuan yang hadir seringkali tidak berbicara karena masalah budaya. Mereka 

menyarankan kajian yang kualitatif dan fasilitasi lebih lanjut harus dilakukan atau dilengkapi untuk 

memperkuat desain proyek dalam hal partisipasi gender. 

13. Jawaban ADB:  
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• Peringkat lemah tentang gender adalah berkaitan dengan bagaimana PLN menerapkan 

aspek gender dalam proyek mereka. Dalam hal kerangka hukum, perihal gender ini 

dianggap setara secara parsial, karena pemerintah telah memiliki seperangkat peraturan 

yang terkait dengan pengarusutamaan gender. PLN, yang berada di bawah koordinasi 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Negara BUMN 

semestinya menerapkan pengarusutamaan gender ini. UU No. 2/2012 memandang semua 

orang sama dan tidak ada perhatian khusus diberikan pada jenis kelamin. Hal ini dianggap 

dalam kajian sebagai setara sebagian. Praktek implementasinya lemah, sehingga harus 

diperkuat. 

• Dalam hal pemantauan, terdapat persyaratan pemantauan yang tercantum dalam UU No. 

2/2012, namun tidak ada ketentuan untuk memantau dampak pengadaan tanah. 

Pemantauan yang dilakukan sejauh ini hanya terfokus pada kemajuan/jalannya kegiatan 

pengadaan tanah seperti penetapan lokasi, penyampaian ganti kerugian, dan keluhan 

yang diselesaikan. Namun, dampaknya tidak dipantau. 

• Masukan tentang pengarusutamaan gender akan tercermin dalam rencana aksi, termasuk 
indikator pengukurannya. Sejauh ini, belum ada indikator pengarusutamaan gender di 
sektor energi. 

• Isu gender bukanlah kesenjangan yang kecil; Oleh karena itu, hal ini harus diatasi dengan 
tepat. PLN harus menunjukkan dari proyek mereka bahwa gender dimasukkan dalam 
partisipasi/konsultasi dan kajian di tingkat instansi. 
 

14. Beberapa peserta memperhatikan adanya persyaratan peraturan daerah untuk mematuhi 

peraturan nasional, dan menganggap bahwa itu tidak cukup. Mereka menyarankan untuk 

meningkatkan kepatuhan lperaturan daerah terhadap standar internasional. 

15. Jawaban ADB:  

• ADB sepakat bahwa kepatuhan tidak hanya peraturan daerah yang harus mematuhi 

standar nasional, tetapi juga peraturan lokal dan nasional harus mematuhi standar 

nasional dan internasional serta praktik terbaik. 

iv. Pengungkapan 

16. Beberapa peserta mengatakan bahwa penilaian dan laporan CSS seharusnya didistribusikan 

jauh sebelum konsultasi. 

17. Jawaban ADB:  

• ADB telah mencatat masukan tersebut. Kajian beserta berbagai temuan utamanya 

tercantum dalam dokumen-dokumen yang telah diungkapkan di situs web ADB. 

v. Kerangka hukum yang Lemah 

18. Beberapa peserta mencatat bahwa ADB tidak semestinya menggunakan kerangka hukum 

yang lemah dalam kajian ini, seperti Undang-Undang (UU) No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah 

untuk pembangunan demi Kepentingan Umum. Mereka mengemukakan kekhawatirannya bahwa 

kebijaksaan/diskresi (untuk mempercepat penerapan proyek strategis nasional) melanggar upaya 

perlindungan ADB. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 56/2017, seorang warga yang 

dipindahkan yang memenuhi persyaratan sebagai pihak yang berhak tidak akan mendapatkan 

kompensasi atas tanah mereka. Ini merupakan suatu kerugian jika ADB menerapkan peraturan ini. 

19. Jawaban ADB:  
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• ADB menjamin ADB tidak menurunkan standar SPS ADB. Dibanding dengan hukum 

sebelumnya, UU No. 2/2012 lebih baik karena memberi perhatian yang lebih pada pihak 

yang berhak. Dalam hal konsultasi, tanpa persetujuan dari pihak yang berhak, penentuan 

lokasi tidak akan dikeluarkan. Undang-undang tersebut diberi mandat untuk memberi 

kompensasi berlandaskan prinsip adil dan tepat dengan mensyaratkan penilaian aset 

yang terkena dampak dilakukan oleh penilai independen. Ruang lingkup untuk 

kompensasi telah diperluas tidak hanya untuk aset yang hilang, tetapi juga untuk jenis 

kerugian ekonomi lainnya, termasuk kehilangan pekerjaan dan kehilangan profesi. 

20. Jawaban BPN: 

• UU No. 2/2012 adalah undang-undang yang paling komprehensif dibandingkan dengan 

peraturan perundang-undangan sebelumnya. Misalnya, UU No. 2/2012 menetapkan 

bahwa penilaian aset yang terkena dampak dan kerugian lainnya adalah tanggung jawab 

penilai independen, dan ini tidak pernah berlaku dalam undang-undang sebelumnya.  

• UU yang sama juga secara jelas menetapkan instansi yang bertanggung jawab atas 

proses pengadaan tanah. BPN menangani pelaksanaan dan penyampaian hasil 

pengadaan tanah, sementara pemerintah daerah menangani persiapan sampai penetapan 

penentuan lokasi. Instansi yang membutuhkan lahan bertugas menyiapkan dokumen 

perencanaan pengadaan tanah pada tahap perencanaan. BPN menyatakan bahwa UU 

No. 2/2012 dan peraturan pelaksanaannya memiliki persyaratan hukum yang kuat. 

 

vi. Pengukuran dampak spesifik, kualitas dokumen dan masalah implementasi 

21. Beberapa peserta menekankan perlunya identifikasi dampak spesifik dari pembangkit listrik 

tenaga air PLN. PLN harus mengkaji dampak hilir dan hulu yang disebabkan oleh bendungan. 

Penyelenggaraan AMDAL harus mencakup dampak-dampak proyek PLN yang spesifik tersebut 

dan juga proyek-proyek lain yang mengakibatkan dampak lingkungan yang tinggi. 

22. Beberapa peserta mengemukakan keprihatinan atas kualitas dokumen AMDAL, dengan 

catatan bahwa dokumen-dokumen AMDAL tersebut ini bisa jadi tidak mencerminkan kondisi 

sebenarnya di lapangan. Mereka juga mencatat bahwa AMDAL gagal untuk sepenuhnya mengikuti 

apa yang seharusnya disyaratkan, dan sering sekadar memenuhi persyaratan belaka (checklist) 

atau bertindak parsial dalam melakukan kajian dampak. 

23. Beberapa peserta mengemukakan kekhawatiran mengenai kegagalan ADB untuk mematuhi 

kebijakan perlindungannya sendiri di beberapa proyek di masa lalu. Mereka juga menyoroti kasus 

ketika ADB mendukung lembaga perantara keuangan seperti halnya dengan Indonesia 

Infrastructure Finance (IIF), yang mereka anggap tidak menerapkan prinsip persetujuan yang 

diberitahukan sebelumnya (prior informed consent) dari orang-orang yang terkena dampak di 

beberapa proyek-proyek. 

24. Jawaban ADB:  

• Implementasi CSS tidak akan menjadi proses yang otomatis. Akan ada sebuah Nota 

Kesepahaman (MoU) antara PLN dan ADB. Prosesnya juga akan bertahap untuk 

memungkinkan PLN meningkatkan kapasitasnya sebelum dinilai siap 

mengimplementasikan CSS. Jika ADB tidak melihat hasil positif dari proses tersebut, CSS 

bisa saja tidak jadi diterapkan.  
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• ADB memiliki sistem upaya perlindungan yang komprehensif. ADB bekerja sama dengan 

negara seperti Indonesia untuk memastikan bahwa sistem ini diterapkan secara ketat. 

• CSS tidak akan diterapkan untuk proyek-proyek yang upaya perlindungannya kompleks. 

ADB masih akan terlibat dalam memantau jalannya implementasi. ADB juga akan 

mendukung instansi (PLN) dengan pengembangan kapasitas teknis untuk memastikan 

bahwa upaya perlindungan instansi tersebut sejalan dengan praktik internasional yang 

baik. 

vii. Masalah-masalah terkait kelompok rentan 

25. Beberapa peserta tidak setuju tentang konsultasi dan aspek gender kelompok rentan dalam 

konsultasi dianggap hanya sebagai kesenjangan kecil, dan diselesaikan dengan menyarankan 

pelaksanaan dan kepatuhan terhadap pedoman teknis atau Peraturan Dewan Direksi PLN. Mereka 

berpendapat bahwa masalah ini harus ditangani melalui amandemen undang-undang nasional.  

26. Beberapa peserta menegaskan bahwa studi kasus yang disebutkan tidak mencakup kasus-

kasus di wilayah proyek PLN seperti Indramayu, Batang, Jeneponto, atau Maros, yaitu lokasi PLN 

disangkakan gagal mengakomodasi kekhawatiran orang-orang yang terkena dampak selama 

pelaksanaan proyek. 

27. Beberapa peserta mencatat bahwa pemukiman kembali tidak secara sukarela akan selalu 

“tanpa persetujuan dari orang-orang yang terkena dampak,” dan oleh karenanya hal itu dianggap 

melanggar hak asasi manusia. Tidak ditemukan indikasi prinsip atau persetujuan FPIC 

(persetujuan yang bebas dan berdasarkan informasi sebelumnya), oleh karena itu prinsip upaya 

perlindungan telah gagal memenuhi persyaratan bahwa masyarakat yang dipindahkan harus 

memberikan persetujuan mereka.  

28. Seorang peserta menolak semua proyek dengan risiko lingkungan yang tinggi seperti 

bendungan besar dan pembangkit listrik tenaga batubara, karena proyek-proyek semacam itu akan 

selalu berdampak negatif pada masyarakat secara signifikan.  

29. Beberapa peserta mengemukakan kekhawatiran mereka bahwa masyarakat adat diabaikan/ 

dikesampingkan dalam kajian. 

 

30. Jawaban ADB:  

• ADB mendukung hak masyarakat untuk memiliki kehidupan dan lingkungan yang lebih 

baik dan ini bukan sekadar untuk memenuhi persyaratan belaka (checklist). Proyek ini 

harus menguntungkan masyarakat. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan upaya 

perlindungan ADB, yaitu untuk menghindari dampak, atau meminimalkan, atau – jika 

keduanya tidak dapat dihindari – memberikan kompensasi yang sesuai dan memperbaiki 

standar kehidupan orang-orang terpindahkan.  

• Dalam hal penggunaan CSS, dukungan ADB bertujuan untuk membantu negara 

menggunakan CSS untuk meningkatkan kesadaran dan kepemilikan upaya perlindungan 

negara tersebut, dan untuk mengikuti praktik baik internasional, serta untuk menghindari 

duplikasi 

• Tentang masyarakat adat, BAPPENAS sejak awal meminta agar kajian tentang 

masyarakat adat ditunda, karena kerangka hukum negara mengenai masyarakat adat 

belum jelas, dan definisi masyarakat adat masih terlalu beragam. Ini bukan berarti hal itu 
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tidak akan dikaji. Namun, dalam proses kajian tentang masyarakat adat, ada komponen-

komponen tentang masyarakat adat yang terkait dengan pengadaan tanah. Kajian 

tersebut ditujukan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan masyarakat adat 

sehubungan dengan pengadaan tanah, namun bukan sebagai kajian masyarakat adat 

yang berdiri sendiri.  

 

31. Jawaban PLN:  

• Dalam kasus pemukiman kembali, PLN akan memindahkan lokasi proyek apabila pihak 

yang berhak menyatakan tidak setuju atau menolak proyek tersebut 

• PLN (sebagai instansi pembangunan) dalam praktiknya mungkin saja menghadapi 

masalah-masalah lingkungan dan sosial, sehingga harus diletakkan pada konteks 

apakah isu yang dihadapi PLN adalah terkait kepatuhan, atau terkait hal lain yang di luar 

aspek kepatuhan. PLN juga berkomitmen untuk terlibat dalam hal-hal di luar 

aspekkepatuhan. Misalnya, PLN akan menyediakan program pengembangan 

masyarakat atau program sosial dan lingkungan lainnya melalui anggaran CSR atau 

PKBL jika diperlukan, untuk mengatasi masalah-masalah di luar kepatuhan.  

viii. Kerangka hokum yang lemah 

32. Beberapa peserta menanyakan apakah ADB berencana terus mendukung proyek-proyek 

PLN yang waktu untuk untuk mendapatkan izin lingkungannya telah berkurang secara signifikan, 

yaitu 60 hari sesuai dengan peraturan pemerintah yang baru, dibandingkan dengan 120 hari dalam 

peraturan sebelumnya. 

33. Jawaban ADB:  

• Sejauh ini proyek–proyek yang dikaji tidak menggunakan ataupun memasukkan proyek–

proyek yang tercantum dalam program akselerasi. ADB akan menganalisis situasi ini lebih 

lanjut.  

• ADB tidak akan mencampuri prosedur pemerintah dalam mendapatkan persetujuan dan 

perizinan. Peraturan dari ADB adalah bahwa izin lingkungan harus diperoleh sebelum 

tahap konstruksi. Jika prosesnya lebih panjang atau lebih pendek dari jangka waktu 

sebelumnya, maka hal itu diserahkan pada sistem nasional untuk memutuskannya. ADB 

sendiri mensyaratkan agar izin yang diperoleh diungkapkan. 

ix. Mekanisme Penanganan Keluhan dan Akuntabilitas 

34. Beberapa peserta menanyakan pertanggungjawaban proyek-proyek yang akan dilaksanakan 

oleh PLN karena belum disinggung dalam kajian, yang penjabarannya terbatas pada mekanisme 

ganti kerugian pengaduan PLN. Dalam penggunaan CSS, para peserta menganggap bahwa 

akuntabilitas instansi seharusnya diperluas dari sekadar sistem pengaduan proyek. Mereka 

menyarankan untuk lebih banyak memeriksa pertanggungjawaban PLN ini. 

35. Jawaban: 

• Penggunaan CSS tidak akan melemahkan peran dan fungsi Mekanisme Akuntabilitas ADB 

terhadap proyek. Jika keluhan diajukan ke ADB, kantor fasilitator khusus dan peran panel 

tinjauan kepatuhan masih akan tetap berlaku. Evaluasi independen ADB juga akan 

diterapkan. Mekanisme untuk proses ini tetap sama dalam segala hal. Kajian kesetaraan 

dan akseptabilitas telah menyoroti hal-hal yang memiliki kesenjangan yang perlu diatasi. 



 

7 

 

Penutup 

36. Pertemuan diakhiri dengan diskusi mengenai langkah selanjutnya dalam prosesnya. ADB 

mengucapkan terima kasih kepada semua peserta atas masukan berharga mereka dan 

menegaskan bahwa ADB akan mempertimbangkan semua komentar. Mengingat kompleksitas 

topik dan waktu yang dibutuhkan untuk benar-benar memahaminya, ABD menawarkan untuk 

mengadakan diskusi lagi di awal Januari 2018, dan tawaran tersebut diterima oleh para peserta.  

 

= AKHIR RINGKASAN = 

 

 

Singkatan: ADB = Asian Development Bank; AMDAL = Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Indonesia 

(AMDAL); ATR / BTN = Kementerian Agraria dan Rencana Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional; 

BAPPENAS = Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional; OSM = organisasi masyarakat sipil; CSS = Country Safeguard System; CSR = Country Safeguard 

Review; IPP = Independent Power Producer (Produsen Listrik Independen) ; IR = involuntary resettlement 

(pemukiman kembali tidak secara sukarela) ; MOEF = Ministry of Environment and Forestry (Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan); PCP = ADB Public Communications Policy (Kebijakan Komunikasi 

Publik) ADB 2011; PLN = Perusahaan Listrik Negara, perusahaan listrik negara; SPS = ADB Safeguard 

Policy Statement (Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan) ADB 2009; UKL-UPL = Rencana Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan Indonesia. 

Jika Anda ingin mengadakan dialog tindak lanjut dengan ADB mengenai hal ini, silahkan hubungi tim proyek 

kami di: SERDIndonesiaCSR@adb.org. 


