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No. Prinsip Kebijakan Kesenjangan Rencana Aksi 

1. Prinsip Kebijakan 1. 
Penapisan. 
 
Setara sebagian  

Tidak ada penapisan secara lengkap, untuk 
mengindetifikasi dampak atau resiko pengadaan 
tanah/ pemukiman kembali secara tidak sukarela 
(IR) 
 

Penapisan pada semua tipe proyek 
serta identifikasi dampak dan resiko IR. 
 

2. Prinsip Kebijakan 2. 
Konsultasi, Penanganan 
Keluhan, Dukungan 
lembaga sosial dan budaya, 
dan persiapan sosial. 
 
Setara sebagian  
  

Perlindungan terhadap kelompok rentan/ tidak 
diuntungkan diakui, tetapi tidak secara khusus 
untuk IR. 
 
Kelompok rentan tidak mencakup perempuan,  
warga tidak memiliki tanah, dan yang tidak 
memiliki hak atas tanah. 
 
Tidak ada dukungan kelembagaan sosial dan 
budaya untuk masyarakat yang terpindahkan 
dan masyarakat tempatan. 
 

Memberikan perhatian khusus pada 
kebutuhan kelompok rentan, dan 
memastikan keterlibatan mereka 
dalam konsultasi. 
 
Dukungan kelembagaan sosial dan 
budaya untuk masyarakat yang 
terpindahkan dan masyarakat 
tempatan. 

3. Prinsip Kebijakan 3. 
Kompensasi terhadap lahan 
dan pengganti kerugian atas 
asset.  
 

Kompensasi untuk ruang di atas tanah dan bawah 
tanah tidak spesifik diatur di dalam peraturan 
internal PLN. 
 

Perlu memasukkan kompensasi untuk 
ruang di atas tanah dan bawah tanah 
tidak spesifik diatur di dalam 
peraturan internal PLN. 
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Setara sebagian  
 

4. Prinsip Kebijakan 4. 
Bantuan untuk orang-orang 
yang dipindahkan dan  
masyarakat tempatan. 
 
Setara sebagian 
 

Tidak ada ketentuan untuk memberikan bantuan 
masa transisi ataupun bantuan jenis lainnya 
seperti fasilitas kredit, pelatihan atau peluang 
kerja ketika terjadi relokasi. 
 

Bantuan masa transisi ataupun 
bantuan jenis lainnya seperti fasilitas 
kredit, pelatihan atau peluang kerja 
bila terjadi relokasi. 
 

5. Prinsip Kebijakan 5. 
Memperbaiki standar 
kehidupan kelompok miskin 
dan rentan yang 
dipindahkan.  
 
Setara sebagian 

Tidak ada ketentuan untuk memperbaiki standar 
kehidupan kelompok miskin dan rentan. 
  
Tidak ada ketentuan untuk akses yang layak 
untuk tanah ataupun sumberdaya bagi orang-
orang yang direlokasi di perdesaan. 
 
Tidak ada ketentuan untuk memberikan akses 
perumahan yang layak dan terjangkau bagi 
orang-orang yang direlokasi di perkotaan.  
 

Menjamin akses pada sumber daya 
bagi kelompok miskin dan rentan 
yang dipindahkan. 
 
Memberikan akses yang layak untuk 
tanah ataupun sumberdaya bagi 
orang-orang yang direlokasi di 
perdesaan. 
 
Memberikan akses perumahan yang 
layak dan terjangkau bagi orang-
orang yang direlokasi di perkotaan.  
 

6. Prinsip Kebijakan 6. 
Prosedur untuk pengadaan 
tanah melalui perundingan 
atau jual beli. 
 

PLN masih mungkin menggunakan “eminent 
domain” jika perundingan gagal.  
 

Persyaratan menghadirkan pihak 
ketiga untuk memonitor negosiasi 
berjalan secara adil dan tanpa paksaan. 
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Setara sebagian 
 

Tidak ada persyaratan untuk menghadirkan pihak 
ketiga untuk memonitor negosiasi berjalan 
secara adil dan tanpa paksaan. 

7. Prinsip Kebijakan 7. 
Bantuan Permukiman 
Kembali Bagi Mereka yang 
tak memiliki Hak atas Tanah  

Setara sebagian 

 

Pemukim diatas tanah negara berhak untuk 
mendapatkan asset apabila tinggal lebih dari 10 
tahun. 

  

Memastikan semua pemukim 
mendapatkan kompensasi dan 
bantuan setelah teridentifikasi sesuai 
cut-off date. 

 

8. Prinsip Kebijakan 8. 
Rencana Pemukiman 
Kembali 

Setara sebagian  

 

Tidak mengatur secara jelas persyaratan strategi 
pemulihan pendapatan/mata pencaharian hidup 
dalam dokumen rencana pengadaan tanah. 

Dokumen rencana pengadaan tanah 
harus memasukkan strategi 
pemulihan pendapatan/ mata 
pencaharian hidup. 

9. Prinsip Kebijakan 9. 
Pengungkapan Draft 
Rencana Pengadaan Tanah 
dan Rencana Final 
Pemukiman Kembali 

Setara sebagian  

 

Tidak ada persyaratan untuk mengungkap: 

- Dokumen perencanaan pengadaan tanah 
lengkap sebagai dokumen tunggal 

- Rencana pembebasan lahan yang telah 
direvisi/ diperbaiki 

Diperlukan persyaratan untuk 
mengungkap: 

- Dokumen perencanaan 
pengadaan tanah lengkap pada 
saat perencanaan; 

- Dokumen perencanaan 
pengadaan tanah lengkap pada 
saat persiapan dan 
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pelaksanaa: (i) Hasil 
Konsultasi; (ii) Daftar final 
identifikasi dan invetarisasi; 
(iii) Penilaian kompensasi 
tanah dan asset. 

10. Prinsip Kebijakan 10. 
Pemukiman Kembali secara 
tidak sukarela sebagai 
kegiatan tersendiri atau 
sebagai bagian dari proyek 
pembangunan dan 
sepenuhnya terintegrasi ke 
dalam biaya dan manfaat 
proyek. 
 
Setara sebagian 
 

Tidak mensyaratkan dilakukannya pemukiman 
kembali secara tidak sukarela sebagai kegiatan 
yang berdiri sendiri jika proyek memiliki dampak 
besar. 

Diperlukan persyaratan untuk 
melakukan pemukiman kembali 
secara tidak sukarela sebagai 
kegiatan yang berdiri sendiri jika 
proyek memiliki dampak besar. 

11. Prinsip Kebijakan 11. 
Membayar Ganti Kerugian 
sebelum Pemindahan 
secara fisik dan ekonomi 
dan memantau pelaksanaan 
rencana pemukiman 
kembali 
 
Setara sebagian  

Untuk penggantian dalam bentuk lahan dan 
pemukiman kembali, pelepasan hak 
dimungkinkan terjadi sebelum ganti kerugian 
diterima penuh 
 
 

Ganti kerugian dalam bentuk lahan 
dan pemukiman kembali harus 
diselesaikan sebelum pelepasan hak. 
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12. Prinsip Kebijakan 12. 
Memantau hasil pemukiman 
kembali dan 
mengungkapkan laporan 
pemantauan  
 
Setara sebagian  

Tidak mensyaratkan pemantauan terhadap 
dampak pengadaan tanah/ pemukiman kembali 
terkait mata pencaharian dan standar hidup 
pihak yang berhak. 

Diperlukan persyaratan untuk 
melakukan pemantauan dampak 
pengadaan tanah/ pemukiman 
kembali terkait mata pencaharian dan 
standar hidup pihak yang berhak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEMUAN DAN RENCANA AKSI AKSEPTABILITAS 
 

No. Temuan Rencana Aksi 

A. KAPASITAS KELEMBAGAAN   

A.1 Struktur dan Kapasitas Kelembagaan   

1. Kekuatan:  
 
PLN memiliki divisi perlindungan sosial, baik di 
pusat (Div PPT, Div Komunikasi Korporat) 
maupun di units (Div HKP di UIP, Transmisi, 
Bagian Pengadaan Tanah di UPP, Div 
Komunikasi dan Hukum di Wilayah).   
 
Perlu Perbaikan:s 
 
• Koordinasi dan komunikasi baik secara 

horisontal (PPT vs. CSR dan K3L) dan vertical 
(PPT dan UIP / UPP, Transmisi, dan Wilayah). 

 
• Koordinasi antara berbagai divisi untuk 

program CSR / PKBL masih lemah  dan 
mengakibatkan tertundanya penanganan 
dampak sosial pengadaan tanah/ pemukiman 
kembali melalui CSR/PKBL. 

 

• Div PTT- PLN Pusat sebagai  focal point untuk pemukiman 
kembali tidak secara sukarela di tingkat korporasi.   

• Menetapkan mekanisme pelaporan dan saluran komunikasi 
antara PPT dan unit  pelaksana pengadaan tanah di 
wilayah. 

• Proses perijinan dari PPT untuk dokumen LAP untuk proyek  
dengan dampak perlindungan sosial signifikan. 

• Prosedur koordinasi pengusulan dan pelaksanaan program 
CSR/ PKBL diantara PPT, UIP/ Wilayah dan Divisi terkait 
lainnya (Komunikasi Korporat). 
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A.2 Sumberdaya Manusia dan Pengembangan 
Kapasitas  

 

2. Kekuatan: 

Jumlah staf yang menangani pengadaan tanah/ 
pemukiman kembali: 400 staff bekerja full time 
untuk pengadaan tanah. 475 staff bekerja full 
time untuk divisi komunikasi dan hukum. 

   

Perlu Perbaikan: 

Pengetahuan staf tentang kerangka hukum, 
program pemulihan mata pencaharian, gender, 
strategi relokasi masih perlu diperkuat.  

 

• Staf untuk pengadaan tanah dan penanganan dampak 
sosial memiliki latar belakang pendidikan/ 
pengetahuan/keterampilan upaya perlindungan sosial. 

• Pengembangan program pelatihan untuk konsultan dan 
memastikan kualitas konsultan yang direkrut.  

• Pengembangan modul pelatihan perlindungan sosial di 
akademi PLN  dan  alokasi anggaran yang cukup. 

 

A-3 Sumber Keuangan  
 Kekuatan: 

Anggaran mencukupi dan dimasukkan dalam 
struktur anggaran direktorat atau unit. 
 
Perlu Perbaikan: 

Perlu adanya petunjuk khsuus pengalokasian anggaran 
CSR/PKBL  untuk program pemulihan mata pencaharian dan 
bantuan lainnya. 
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Pengusulan dan alokasi anggaran CSR/PKBL 
yang masih belum melibatkan PPT. 

A-4 Ketersediaan Konsultan dan Manajemen 
Pengetahuan 

 

 Kekuatan:  

• PLN telah memiliki daftar konsultan 
perlindungan sosial. 

• Sudah adabeberapa kali kegiatan berbagi 
pengetahuan mengenai pembebasan lahan 
dan masalah sosial. 

Perlu perbaikan: 

• Kualitas konsultan sosial yang tersedia 
berbeda-beda secara signifikan berdasarkan.  

• Rencana atau sistem manajemen 
pengetahuan khusus untuk pembebasan 
tanah dan masalah sosial.  

• Pelatihan untuk konsultan perlindungan sosial terkait 
dengan standar dan prosedur pengadaan tanah dan 
pemukiman kembali. 
 

• Penyediaan sistem manajemen pengetahuan khusus untuk 
berbagi pengetahuan terkait permasalahan dan solusi 
praktis pembebasan tanah dan masalah sosial.  

 

PROSES DAN PROSEDUR  

B-1 Perencanaan  

 Kekuatan: 
• PLN memiliki Pedoman Tata Laksana 

Pengadaan Tanah untuk Pembangunan 

• Penapisan tersendiri untuk seluruh tipe proyek dengan 
mengidentifikasi dampak dan resiko pemukiman kembali; 
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Infrastruktur Ketenagalistrikan yang digunakan 
oleh unit dalam menyiapkan dan 
melaksanakan pengadaan tanah.  
 

• Penapisan dilakukan sebelum tahap proses 
pengadaan tanah untuk proyek pembangkit 
listrik dan transmisi 

 
Perlu perbaikan: 
Studi kelayakan kurang komprehensif, terutama 
survey sosial ekonomi pihak yang berhak/orang 
terkena dampak, tidak mengidentifikasi secara 
khusus dampak terhadap kelompok rentan, dan 
analisa gender. 
 

pengambilan tanah  yang dimanfaatkan warga;   
pembatasan penggunaan lahan 

• Penyiapan due diligence bila pengadaan tanah/pemukiman 
kembali terjadi terjadi.  

• Identifikasi kebutuhan khusus kelompok rentan  dan 
merancang langkah-langkah khusus untuk memenuhi 
kebutuhan kelompok ini.  

 

B-2 
B-3 

Persiapan dan Pelaksanaan  

 Kekuatan: 

• Konsultasi  dilaksanakan untuk mendapat 
persetujuan semua orang terkena dampak 
atas rencana dan lokasi proyek serta 
kompensasi.  

• Ganti kerugian diberikan sebelum penyerahan 
hasil pengadaan tanah berdasarkan penialain 

• Pengembangan matrix keberhakan kompensasi dan 
bantuan  dan mengungkapkannya kepada pihak yang 
berhak.  

• Pemutaakhiran dokumen petunjuk teknis pengadaan lahan 
dan pemukiman kembali 

• Pengungkapan  dokumen rencana pengadaan tanah dan 
laporan monitoring di website PLN. 
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penilai independen yang menerapkan prinsip 
penggantian wajar (fair compensation).  

Perlu perbaikan: 

• Perhatian khusus pada perempuan dan 
kelompok rentan 

• Bantuan perbaikan pendapatan dan 
matapencaharian pada kelompok rentan 
diberikan, namun masih berdasarkan 
permintaan dan belum dilembagakan. 

• Strategi relokasi belum dikembangkan dan 
belum menjadi salah satu opsi yang 
ditawarkan pada warga terkena dampak. 

• Bantuan kepada mereka yang tidak memiliki 
hak atas tanah, masih terbatas.    

• Sistem pencatatan keluhan/keberatan dan 
mekanisme penanganan di internal PLN perlu 
diperkuat.   

 

• Prosedur pilihan keluar dari negosiasi jika tidak  tercapai 
kesepakatan dalam negosiasi. 

• Pemantauan pihak independen untuk memastikan 
perundingan bebas dari pemaksaan dan transparan. 

• Pendokumentasian pengadaan tanah melalui perundingan.  

 

C. KELUARAN DAN HASIL  

 Kekuatan:  • Pemutaakhiran dokumen teknis pengadaan tnah dan 
pemukiman kembali 
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• Kompensasi  untuk semua jenis pengadaan 
tanah diberikan berdasarkan penilaian 
penialain independen sesuai prinsip “fair 
compensation”,  yang melebihi harga pasar. 

• Komplain dan keberatan terkait kompensasi 
umumnya dapat diselesaikan di tingkat proyek, 
tidak ada pengaduan yang masuk ke 
pengadilan.  

Perlu Perbaikan:  

• Mutu dokumen rencana pengadaan tanah 
umumnya masih lemah, terutama untuk proyek 
dengan dana PLN. 

• Dampak pengadaan tanah terhadap 
kehidupan dan matapencaharian pihak yang 
berhak/orang terdampak tidak diketahui 
karena tidak ada monitoring dampak.  

• Proses pengadaan tanah masih banyak 
mengalami keterlambatan, terutama untuk 
proyek transmisi atau proyek yang melintasi 
kawasan hutan.  

• Pelaksanaan evaluasi dampak pelaksanaan pengadaan 
tanah dan pemukiman kembali 

 

 


